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архитектурното проектиране
Художествените езици: идентичности и различия (пета част)
Саша Лозанова, Рангел Чипев, Десислава Ангелова, Лесотехнически университет –
Образните предизвикателства на музейната архитектура в края на ХХ и началото на
ХХІ век
Цветан Стоянов, НХА – За художествения език в стъклописите на Софийската
съдебна палата: в търсене на национална идентичност
Регина Райчева, Лесотехнически университет – Мебели в стил ампир в пловдивския
възрожденски интериор
Галина Денкова, ИИИзк – Чужденците – чуждите „свои“ на националните събори
на народното творчество в Копривщица
Иван Янакиев, ИИИзк – „Какво чува този, който (не) чува“ – музикалнокомпаративно осмисляне на темперациите
Художествените езици: идентичности и различия (шеста част)
Любомир Кутин, Русенска опера – Типове художествени фестивали и артистично
многообразие
Стела Ташева, ИИИзк – Архитект Наум Торбов и Букурещ
Румяна Секулова, Европейски политехнически университет – Архитектурната
рисунка като артефакт
Таня Илиева, СУ „Св. Климент Охридски“ – Голямото ретро завръщане на
графичния дизайн в съвременната печатна реклама
Изкуство и общество (втора част)
Петър Кърджилов – Смесването на езиците – път към познанието. Френското
списание “Cine-journal” (1908–1912) – достоверен източник на професионална
информация за кинематографичната дейност в България
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Росен Спасов, ИИИзк – Трансформация на списание ,,Филмови новини‘‘ в
списание ,,Филм‘‘ по време на преход от планова към пазарна икономика
Деян Статулов, ИИИзк – „Дишай“ – филмът и неговото дисидентско битие
Художествените езици: идентичности и различия (седма част)
Петя Боюкова, НХА – Костюмите на Наталия Гончарова за „руските балети на
Дягилев“. Синтез на иконопис, фолклорен примитивизъм и авангард
Албена Тагарева, ИИИзк – От „декорация“ към „сценография“. Развитие и
тенденции в българската сценография – развитие на понятието
Павлина Дублекова, ИИИзк – Представите за жената в пиесите на Камен Зидаров
Калина Терзийска, НАТФИЗ – Робер Льопаж и „Липсинх“
ІV панел: Художествените езици: идентичности и различия (осма част)
Михаил Мелтев, НБУ – Документалност и развлечение
Петър Одаджиев, ИИИзк – Аспекти на семиотическата парадигма във
взаимовръзката музика – екран
Димитър Кабаиванов, ИИИзк – Постапокалипсисът в съвременното кино
Теодора Дончева, ИИИзк – Европейските филмови клишета в българското кино
Росица Илиева-Георгиева, ИИИзк, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – Визуални
фигури, форми и символи и тяхното място в драматургията на изображението
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ТЕАТЪРЪТ НА НОВИЯ РЕАЛИЗЪМ: СМЕСВАНЕ
НА ЕЗИЦИТЕ
Камелия Николова

Институт за изследване на изкуствата, БАН
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
kamelian@hotmail.com
Резюме: Театърът на новия реализъм е хибридна театрална форма, заявена в края
на 90-те години на ХХ век от немския режисьор Томас Остермайер, която смесва, от
една страна, езиците на различни изкуства и от друга – различни театрални езици.
Тексът проследява две особено определящи взаимодействия при този тип съвременна сценична практика – съчетаването на езика на театъра с езика на киното и новите
технологии и специфичното комбиниране на максималния външен автентизъм на актьорското присъствие и материалната среда с откриването и показването на действителните преживявания на съвременния човек чрез (пре)увеличението на сцената
на иначе скритите напрежения, деформации и екцесии на движенията, жестовете и
интонациите. Тези два вида „смесвания на езиците“ са разгледани в емблематични
спектакли на Томас Остермайер („Пазаруване и секс“, „Нора“, „Хеда Габлер“), английския режисьор Доминик Кук („Комедия от грешки“) и българския режисьор Явор
Гърдев („Хамлет“).
Ключови думи: театър на новия реализъм, хибриден театрален език, смесване на
езиците, Томас Остермайер, Доминик Кук, Явор Гърдев

Безспорно, една от основните характеристики на съвременното изкуство
във всичките му жанрове и форми е хибридността на изразните средства,
смесването в нови естетически реалности както на цитати и стратегии от
други произведения на едно и също изкуство, така и на езиците на различни изкуства. Особено интересна от гледна точка на хибридната изразност и
смесването на художествените езици е новата социокултурна ситуация на
театъра, който по правило в същността си е синтетично изкуство.
В този текст ще разгледам една от най-силните и провокативни посоки в театъра в Европа през последните петнайсет години – т.нар. „театър
на новия реализъм“. Спрях се на него, защото театърът на новия реализъм
не само е една от емблемите на съвременната сценична практика, но е и
Проф. д.изк. Камелия Николова е театрален изследовател, историк и театрален критик. Тя е член на
сектор „Театър“ в Института за изследване на изкуствата към БАН, ръководител на катедра „Театрознание“ и професор по история на европейския театър в НАТФИЗ, както и гост-професор в НХА, НБУ и
други наши и чужди университети. Има множество публикации в областта на историята на българския
и европейския театър, теорията на драмата и представлението и съвременното театрално развитие в
национални и международни издания. Автор е на няколко книги, между които Другото име на модерния
театър, Експресионистичният театър и езикът на тялото, Модерната европейска драма в Народния
театър между двете световни войни, Театърът на границата на ХХ и ХХІ век, Британската драма
1945-1989, История на българския театър (в колектив), Българският театър след 1989 и новата британска драма, Театърът в началото на ХХІ век. Нейни текстове са публикувани в Обединеното кралство, САЩ, Германия, Полша, Чехия, Словакия, Русия, Франция, Италия, Испания.
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ярка и категорична проява на
хибридността на изразните
средства и смесването на езиците в днешното театрално
изкуство.
Концепцията и названието
на театъра на новия реализъм
са създадени от международно най-разпознаваемия днес
германски режисьор Томас
Остермайер в края на 90-те
години на ХХ век. В следващото десетилетие и половиТомас Остермайер
на той настойчиво изгражда
и развива естетиката на този
театър и я превръща в своя запазена марка, а през последните години в нея
работят и редица други режисьори и театрални компании. Доста от тях създават свои собствени версии на тази концепция, така че днес на европейската сцена можем да разпознаем много различни лица и представители на
театъра на новия реализъм.
За целите на нашата конференция аз ще разгледам накратко три от тях
– театралната практика на създателя на театъра на новия реализъм Томас
Остермайер, на оригиналния и също много известен английски режисьор
Доминик Кук и на един от най-значимите български театрални режисьори
днес – Явор Гърдев.
Идеята на Томас Остермайер (1968) за „театъра на новия реализъм“ се
появява и формира под силното влияние на Брехт (конкретно на неговия
възглед, че мисията на театъра е да променя обществото) и на in-yer-face
theatre (театър-в-лицето) – водещото движение в новата британска драма
от втората половина на 90-те, когато и самият Остермайер започва режисьорската си кариера, поканен веднага след завършването си през 1996 г.
на театралното училище „Ернст Буш“ в Берлин да оглави новосъздаденото
експериментално студио към Дойчес театър, наречено „Бараката“. От специфичното и оригинално комбинаране на тези два силно въздействащи източника Томас Остермайер изгражда своята концепция за театъра на новия
реализъм.
През януари 1998 г. се състои премиерата на постановката му на „Пазаруване и секс“ на Марк Рейвънхил. Представлението по пиесата, поставила
заедно с „Взривени“ на Сара Кейн същинското начало на in-yer-face театъра
на Острова1, се превръща в емблематичния спектакъл на „Бараката“ и на
„Взривени“ на Сара Кейн е поставена за първи път на сцената на „Роял корт“ в Лондон
през януари 1995 г. и премиерата ѝ се приема за официално начало на in-yer-face театъра, а
„Пазаруване и секс“ на Марк Рейвънхил се появява година по-късно, през 1996, на същата
1
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Доминик Кук

Явор Гърдев

утвърждаваната от Остермайер театрална естетика на „новия реализъм“.
В края на 90-те концепцията на Томас Остермайер за „новия реализъм“ в
театъра включва четири основни положения2:
1) Преди всичко съвременният театър трябва да постави отново същинските, драматичните, болезнените въпроси на реалността, на непосредственото живеене. Това означава, че той трябва да се вгледа в „трагедията на
обикновения живот“. За човека в съвременния глобален, силно индустриализиран и медиализиран, обсебен от стремежа към богатство и успех свят
като цяло и конкретно в Германия след обединението ѝ през 1990 г. тази
делнична, отчаяно скривана и подтискана трагедия е най-вече усилието му
да си завоюва успешно място в обществото и постоянният му страх да не го
загуби, да не отпадне от него. И тъй като на повърхността днес животът в
традиционните демокрации, в европейските страни, е подреден, добре регулиран и създаващ впечатление за цялостно благополучие и щастие, то стратегията на реализма вече не е опит да предаде света такъв, какъвто изглежда, а да го види такъв, какъвто е, да види конвулсиите му под видимостта.
2) Затова, от една страна, театърът трябва да възпроизвежда точната, ав-

сцена и представлява пълното утвърждаване на движението.
2
Вж. по-подробно: Ostermeier, T. Das Theater im Zeitalter seiner Bescheunigung. – Theater der
Zeit. Berlin, 1999, N 4, както и Остермайер, Т. Театърът в бурно време – Le monde diplomatique,
април 2013 – http://bg.mondediplo.com8article1040.html [последен достъп 7.07.2015].
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„Хеда Габлер“ от Хенрик Ибсен, режисьор Томас Остермайер, Шаубюне, Берлин, 2005.

тентичната натура на човешките тела и техните позиции, йерархии и взаимоотношения в ежедневието, а от друга, да открива и показва действителните им преживявания чрез (пре)увеличението на сцената на иначе скритите
напрежения, деформации и ексцесии на движенията, жестовете и интонациите. Така театърът става „поглед с отношение към реалността, който
иска и инициира промяна“.
3) Третият определящ аспект на „новия реализъм“ на Остермайер е уточнението му, че става въпрос за театър „в епохата на ускорението“. Възприятието на света на съвременните хора е формирано основно от киното,
телевизията и компютъра. Това възприятие е по-комплексно и преди всичко
по-ускорено от възприятието на предците ни. Театърът не само трябва, той
просто не може да не се съобрази, нещо повече – да отрази това ускорено
възприятие. Което означава, че новият реализъм не предполага завръщане
към конвенционалната реалистична театрална форма, а точно обратното –
той изисква смесена сценична композиция, забързано съчетаваща литературен текст, автентични предмети, съвременни интериори и костюми, експресивно физическо и словесно актьорско изпълнение, прожекции, танц,
ударна съвременна музика и други елементи на днешната попкултура.
С което и достигнахме до въпроса за хибридността на изразните средства
в театъра на новия реализъм на Томас Остермайер. От представените дотук
три основни положения на този театър бихме могли да обобщим, че хибридността и необичайното и неочаквано смесване на езиците на различните
изкуства са самата стратегия и самата форма на неговото случване.
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„Комедия от грешки“ от Шекспир, режисьор Доминик Кук, Национален театър, Лондон, 2012.

4) Четвъртата характеристика на театъра на „новия реализъм“ на Остермайер е, че той е театър на споделеното непосредствено преживяване в
момента на представлението; театър, при който актьорите и зрителите възприемат представяните персонажи от драматургичния текст като споделени
енергии или „структури на чувстване“3, както режисьорът ги нарича.
„Новият реализъм“ на Томас Остермайер е акт на несъгласие както с
традиционната конвенционална сцена, така и най-вече с постмодерните и
постдраматичните стратегии и нагласи в изкуството, и специално в театъра,
от края на 60-те години на миналия век до днес. Постмодерната хедонистична игра с цитати, както и травматичното егоистично вглеждане, преживяване и изливане на собственото „вътре“ на самотния индивид в глобалния
свят в постдраматичния театър според Остермайер превръщат изкуството
в безобидна саморефлексия, изпразват го от социално значение и енергия
за действие, избор и заемане на активни позиции, т.е. от политическа енергия, докато в същото време поддържат неоконсервативните идеали и ценности. Ето защо за него театърът трябва да бъде политически акт-в-лицето
на действителността. Но режисьорът категорично разграничава своя театър
от определението „политически“ в традиционния смисъл на идентифицираBoenisch, P.M. Thomas Ostermeier. Mission neo(n)realism and a theatre of actors and autors. –
In: Contemporary European Theatre Directors (edited by Maria M. Delgado & Dan Rebellato).
London and New York: Routledge, 2010, p. 344.
3
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„Хамлет“ от Шекспир, режисьор Явор Гърдев, Народен театър „Иван Вазов“, София, 2012.

нето му с една политическа кауза, която се декларира от сцената. Неговият
театър е театър на порива да реагираш на проблема, като го откриеш и го
направиш видим и болезнен, викащ за промяна и разрешение. В този смисъл би могло да се каже, че театърът на Остермайер използва постдраматичната естетика, като я достроява с активна социална позиция.
Едно максимално кратко и сгъстено описание на постановъчната стратегия на Томас Остермайер би звучало така: под хипернатуралистичната повърхност на неговите спектакли са заложени и пулсират точки на екстремно
напрежение, което в прецизно определен от режисьора момент експлоадира
и взривява измамното усещане за обичайно и спокойно ежедневие, изправяйки ударно зрителите пред проблемите, конфликтите и противоречията на
съвременното общество.
След три изключително успешни години в експерименталното студио
„Бараката“ (от 1996 до 1999) Томас Остермайер е поканен да оглави един
от водещите театри в Германия – най-престижната сцена на бившия Западен Берлин „Шаубюне“. От януари 2000 г. той поема управлението му заедно с хореографката Саша Валц. Двамата стартират с манифест, озаглавен
„Мисията“ (“Der Auftrag”), който резюмира основните положения на „новия
реализъм“ на Остермайер и го обявява за естетическа програма на „Шаубюне“. Остермайер ръководи „Шаубюне“ до днес. В началото на работата си
тук той и екипът му утвърждават и развиват естетиката на новия реализъм,
продължавайки да поставят само нова драма, най-вече автори от театъра-
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в-лицето и близки до тях имена. От 2002 г., стартирайки с „Нора“ и „Хеда
Габлер“ на Ибсен, Остермайер се обръща към традиционната и модерната
класика. Насочването му към класиката обаче не променя с нищо неговия
театър на „новия реализъм“. И в модерните „буржоазни пиеси“ (както той
ги нарича) на Ибсен, Стриндберг и Ведекинд, и в произведенията на класическите автори Остермайер намира като скрита пулсираща драма все същия
страх на човека да не изпадне от престижната обществена позиция, която
има, и все същото усилие за успешна реализация, извикани на висок глас
от новата вълна на 90-те. И в тях под лъскавата и спокойна външна повърхност режисьорът фиксира точките, заредени с екстремно напрежение, които
в определен момент експлоадират и ни изправят лице-в-лице с нашите лични екзистенциални конфликти, както и с политическите, икономическите и
социалните конфликти на съвременното общество.
Независимо дали са изградени върху съвременни драматургични текстове или класически пиеси, спектаклите на Остермайер неизменно представляват прецизно оркестрирана смесица от изразни средства на две радикално противоположни театрални естетики – хипернатуралистичната и
екстремно екстатичната. Действието им винаги се развива в съвременни
свръхмодерно обзаведени домове, персонажите са в костюми на днешни
хора от средната класа, взаимоотношенията и поведението им са ни до болка познати. След което – в определен момент в тази стандартна спокойна
съвременна обстановка – неочаквано се появява неистов танц, конвулсивно
гърчещо се тяло, истеричен писък, некотролируема агресия, както и оглушителен техносаунд, трясък на счупен метал, пистолетен изстрел. Видимата гладка повърхност на уредения ни свят е взривена от скриваната под нея
истинска болка, нараненост, отчаяние.
По-умерен, но не по-малко въздействащ вариант на театъра на новия
реализъм предлага, както казах в началото, друг от големите съвременни
режисьори – англичанинът Доминик Кук. Кук е от същото поколение като
Остермайер, роден е през 1966 г. и дебютира през 90-те. След поредица от
ярки постановки на нова (най-вече) британска драма и няколко провокативни интерпретации на Шекспирови текстове в съвременни интериори и
костюми днес той е широко известният и успешен артистичен директор на
театър „Роял корт“. Кук поема театъра през 2006 г., когато той е в сериозна
естетическа криза и се заема да възвърне водещата му позиция от 90-те, когато именно този театър открива и утвърждава in-yer-face драмата. За целта
той обявява своя програма, която е много близка до „новия реализъм“ на
Остермайер от втория му период, след преминаването му в „Шаубюне“, когато започва да поставя класически текстове, откривайки в тях „всекидневните трагедии“ на съвременния човек от средната класа. Кук заявява, че ще
търси за сцената на „Роял корт“ пиеси, които „изследват какво означава да
бъдеш обикновен човек от средната класа, какво означава да притежаваш
власт и сила и какво означава да ги загубиш“. Подобно на Остермайер, той
също винаги разполага действието в съвременна обстановка, персонажите

16

му са облечени в съвременни костюми, но произнасят почти целите класически текстове в установения конвенционален маниер. Пробивът в тази
спокойна видима картина, балансирано миксираща минало и настояще, хипернатуралистична и конвенционална естетика, живо актьорско присъствие
и мощна мултимедия, както и техносаунд и традиционни сценични шумове
няма ирационален, екстремно екстатичен характер като при Остермайер, но
също е неочаквано ударен и въздействащ. Това най-често е отново ежедневно действие, но произвеждащо ярък символен резонанс.
Един от най-типичните примери за хибридната изразност на неговия театър е „Комедия от грешки“ на Шекспир в Националния театър в Лондон
(2011). Доминик Кук открива Шекспировата комедия като силен, удивително актуално звучащ текст за съвременния човек – чужденец в свръхурбанизирания мултикултурен мегаполис, който неуморно търси своята изплъзваща се идентичност. В спектакъла действието на Шекспировата комедия
протича точно в такъв хипернатуралистично създаден съвременен град/
свят, превърнат в нещо, което бихме могли да наречем урбанистичен кошмар. В него сред познатата ни свръхтехнологизарана среда от метал, бетон,
стъкло и унифицирани места за бърз отдих с преекспонирана енергичност
ходят нагоре-надолу, разминават се и се блъскат многохилядни тълпи от
хора. Град, респектиращо функционален, ефективен и удобен за човека и
едновременно с това отчужден от него. Един от най-въздействащите пробиви в тази технологизирана среда е моментът, когато попадналият чужденец
Антифол от Сиракуза (Лени Хенри) в непознатия град е притиснат от огромни бетонни сгради, издигащи се високо над него, и уплашен и вбесен от
лъжите на своя слуга Дромио, го удря с метална табла за носене на кафе в
едно улично кафене, при което нереално оглушителният звук от този удар
откънтява сред метала и бетона като отчаян вик на самота.
Явор Гърдев в постановката си на „Хамлет“ от 2012 г. също демонстрира
свой оригинален вариант на театъра на новия реализъм, който бих определила като образно визуален. Режисьорът и екипът му правят актуален днешен прочит на вечната трагедия, като показват Хамлет от началото на ХХІ
век. Те превръщат класическия герой, носещ на плещите си през вековете задължението да възстановява разрушения порядък, в „герой на нашето
време“, т.е. в днешния човек, който, изправен сам и раним сред глобалния
свръхтехнологизиран свят, трябва да преживява и да се справя с краха на
житейските си връзки, с разпадането на личните си малки вселени. Днешният човек Хамлет на актьора Леонид Йовчев се сблъсква със загубата на
безспорни опори, доскоро смятани от него за непоклатими – твърдата свързаност на семейството му, безусловната майчина подкрепа, верността на
любовта и приятелствата – и за да продължи да живее, се опитва да изгради
отново някакъв свой свят: от болка, опити за сближаване и отмъщения.
За да ни изправи пред скритата драма на днешния Хамлет, Явор Гърдев превръща характерното за театтъра на новия реализъм периодично или
ударно избухване на скритите енергии, нагнетени под спокойния и подре-
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ден външен бит и поведение на персонажите (съвременни хора) в постоянно
видим втори пласт на спектакъла. Технологизираният свят, в който е захвърлен съвременият човек с неговите всекидневни лични трагедии, отново е взривен неочаквано въздействащо – този път с голото тичащо тяло на
актьора, изпълняващ ролята на Хамлет под дъжда сред заобикалящите го
отвсякъде метални конструкции.
Театърът на новия реализъм не е просто една от емблематичните съвременните прояви на хибридността на сценичната изразност и на неочакваното смесване на езиците на различните изкуства, а те са самите определящи елементи на неговата естетика. Без тях той не би могъл да осъществява
своята настойчиво заявявана „мисия“ – да бъде остра и нетърпяща отлагане
реакция на проблемите на човека в съвременния свят.

NEW REALISM IN THEATRE:
MIXING THE LANGUAGES
Kamelia Nikolova
Institute of Art Studies, BAS
National Academy for Theatre and Film Arts

The New Realism in theatre is a hybrid dramatic form, established in the
late 1990s by German director Thomas Ostermeier, who mixed on the one
hand the languages of different arts and on the other hand, different dramatic
languages. The paper follows two especially defining interactions in this type
of a contemporary stage practice: the combining of the language of drama and
the language of film with the new technologies and the specific combining of
the maximal external authenticity of actor’s presence and material environment
with the revealing and display of the actual experience of contemporary man,
magnifying and exaggerating onstage otherwise concealed tensions, distortions
and excesses of movements, gestures and intonations. These two types of
‘mixing the languages’ are examined using as examples the emblematic Thomas
Ostermeier’s productions Shopping and Fucking, A Doll’s House, Hedda Gabler,
Dominic Cooke’s The Comedy of Errors and Bulgarian Director Yavor Gardev’s
Hamlet.
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ПОСТРЕЖИСЬОРСКИЯТ ТЕАТЪР
Николай Йорданов

Институт за изследване на изкуствата, БАН
nikyordanov@abv.bg
Резюме: Текстът се опитва да открои новите явления в театралния живот, които не се
нуждаят от режисьора като фигура, наложена в театъра безапелационно в хода на целия ХХ век чрез специфичен образователен профил, структуроопределяща и смислоопределяща функция в постановъчния процес, гарантирано място при публичната
идентификация на спектакъла. През последните 2-3 десетилетия режисьорът, без да
е загубил своята артистична функция, все повече се отказва от претенциите да бъде
единственият автор и последен авторитет за смисъла на представлението. Днес неговата роля постепенно се променя – от върховен законодател на значенията и посланията той се превръща по-скоро в инициатор и фасилитатор на един колаборативен
процес, провокатор на акции в социокултурното пространство или просто лидер на
група от креативни артисти. Този тип театър се появява постепенно през новия век и
в България, като етикетът „пост-режисьорски театър“ в случая обединява сценичните
продукции на творци, идващи от сферата на пърформанс арта, съвременния танц,
визуални артисти, хора, занимаващи се с приложен театър и др.
Ключови думи: пострежисьорски театър, театрална постановка, перформативни
сценични практики

Режисьорът и неговата решаваща роля за изграждането на театралната
постановка през ХХ век е „другото име на модерния театър“ (както находчиво е озаглавена една от книгите на Камелия Николова1). Но възниква въпросът какво се случва с режисьора и неговото художествено произведение
– театралната постановка след края на модерността? През последните 2-3
десетилетия режисьорът, без да е загубил своята артистична функция, все
повече се отказва от претенциите да бъде единственият автор и последен
авторитет за смисъла на представлението. Днес неговата роля постепенно се променя – от върховен законодател на значенията и посланията той
се превръща по-скоро в инициатор и фасилитатор на един колаборативен
процес, провокатор на акции в социокултурното пространство или просто
лидер на група от креативни артисти. В т.нар. колаборативен театър авторството на постановката става колективна функция, а като автори на много
Николова, К. Другото име на модерния театър: Произход и естетически основания на
драматичната режисура. С., 1995.
1

Проф. д-р Николай Йорданов е театровед, член на сектор „Театър“ в Института за изследване на изкуствата. Хоноруван преподател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“; чел е цикъл от лекции и в други висши учебни
заведения като НБУ и НХА. Радактор и съставител на специализираното списание за театрална история,
теория и критика “Homo Ludens”, а също и член на редколегията на Годишник на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Дълги години е ко-директор на най-големия международен театрален фестивал в България „Варненско лято“. Автор е на монографии, на множество научни студии и статии, критики, рецензии, отзиви.
Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016
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„Пеперудите са всъщност изтребители“, 2008, сдружение „По действителен случай“.

от перформативните театрални форми се явяват други фигури: хореографът,
сценографът, пърформърът. Можем, по аналогия с толкова много употреби
на представката „пост“ за означаване на последващи явления, да наречем
тази фаза от развитието на сценичните изкуства пострежисьорски театър.
Този тип театър се появява постепенно през новия век и в България, като
етикетът „пострежисьорски театър“ в случая обединява сценичните продукции на творци, идващи от сферата на пърформанс арта, съвременния
танц, визуални артисти, хора, занимаващи се с приложен театър и др. Някои
от продукциите на най-младите режисьори по същество също имат подобни характеристики, защото самият режисьор присъства в тях като фигура в
постановъчния екип, но с променени функции – (съ)автор на драматургията на представлението, аранжор на пространствената среда, фасилитатор
на креативния процес, лидер на групата или проекта и т.н. При много от
перформативните практики или друг тип гранични театрални форми често
става въпрос за колаборативна постановъчна работа или за сложен микс от
различни творчески присъствия, всяко от които изгражда отделен и самостоен сегмент от постановъчната матрица на спектакъла. Впрочем изразът
„постановъчна матрица“ също трябва да бъде преосмислен, както сподели
преди около година на конференция във Варна изтъкнатият френски театровед Патрис Павис, според когото поначало театърът днес се движи от френското понятие mise-en-scène към английското performance.
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Но тук говорим по-скоро за онези театрални продукции, които поначало
не се нуждаят от режисьора като фигура, наложена в театъра безапелационно в хода на целия ХХ век чрез специфичен образователен профил, структуроопределяща и смислоопределяща функция в постановъчния процес,
гарантирано място при публичната идентификация на спектакъла. Към края
на първото и началото на второто десетилетие на новия век все по-често и
в България започват да се появяват театрални продукции, дело на хореографи, сценографи, пърформъри, интердисциплинарни артисти. Наистина естетическата природа на тези спектакли много често е хибридна; те не бива
да се сравняват с конвенционалните постановки на сцените на репертоарните театри, но така или иначе присъстват в театралния живот, откриват нови
пространства и зрителски аудитории, биват забелязвани от фестивалите, театралните награди и специализираните критически издания.
Някои от тези продукции са дело на актьори, които имат своите изяви и
в конвенционалния театър. Избрали пътя на алтернативната сцена, те сами
поемат отговорността за цялостната постройка на представлението и неговия смисъл. Те обаче не са пример за т.нар. актьорска режисура, която може
да се види по театралните сцени просто поради липса на достатъчно режисьори, които да покрият нуждите на мрежата от репертоарни театри в страната. Впрочем силните индивидуални присъствия на актьори като Мариус
Куркински и Камен Донев, обединяващи в себе си драматурга, постановчика и изпълнителя, също могат да се разглеждат като примери за пострежисьорски театър. Макар че при тях имаме по-скоро връщане към традицията
на култовите актьори от времето преди появата на режисьора, притежаващи
артистичния потенциал да бъдат самодостатъчни на сцената.
Впрочем трябва да си дадем сметка, че винаги са съществували театрални форми и жанрове, независими от формулата на режисьорския театър на
ХХ век; просто те не са достатъчно добре развити в България поради пълното им игнориране в годините отпреди обществените промени. В това отношение трябва да бъдат посочени например формите на уличен и площаден
театър: най-устойчиво съществуване има „Жар театър“, основан през 1993
г. от завършилите пантомима Пламен Георгиев и Елена Пап, които пътуват в страната и чужбина повече от две десетилетия; през 2009 г. се ражда
“Fireter”, а самото име – съчетание между английските думи „огън“ и „театър“ – показва използването на огъня в уличните им дефилета като основно
изразно средство.
Сложността на социокултурната ситуация в България, често набързо изчерпвана с клишетата за „прехода“, ни показва, че можем да забележим едновременно проявления на предрежисьорски театър (актьори постановчици, импровизационен, уличен, площаден театър и др.), както и раждане на
пострежисьорски театър, чиято природа би следвало да търсим по-скоро в
различни перформативни сценични форми.
Разбира се, не съществуват „чисти положения“, често в подобни случаи
става въпрос за хибридни форми. Най-близо до модела на авторския режи-
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“Imago”, 2006, Виолета Витанова и Станислав Генадиев. “Man ex machina”, 2011, Венелин Шурелов.

сьорски театър чрез монтажа на различни текстове е Касиел Ноа Ашер със
спектаклите си „Амок“ по пиесата на Пол Клодел и текстове от Иван Станев и Томас Елиът (Младежкия клуб на НДК, 2000), „Оксижен“ по текстове
на Пол Клодел, Фернандо Песоа, Филип Солерс (камерна сцена на Народния театър, 2002), „Клер & Мадам & Соланж. Игра на любов и смърт“ – по
„Слугините“ на Жьоне и текстове на Батай (Червената къща, 2010). Въпреки следването на подобен постановъчен модел, чрез начина на нейното присъствие (и това на другите изпълнители) на сцената, избора на пространства
за работа и участието ѝ в проекти и колаборации с други алтернативни артисти Касиел клони към перформативните театрални практики.
Докато сценичните изяви на актриса като Юлиана Сайска показват многостранен изпълнителски профил – от роли в репертоарните театри, през

X-on, Виена, 2011, Иво Димчев.
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участие във физически пърформанси, до авторски спектакли на независима
сцена. Постановъчните ѝ проекти са реализирани в Червената къща – „Час
преди полунощ“ (2006) и „Spanking: портрет 1” (2008) – спектакли, създадени със средствата на физическия театър и изградени върху личните преживявания на участващите в тях.
Интересен пример за трансформацията на актьори в интердисциплинарни артисти, които напускат институционалната сцена и започват да се занимават с алтернативни театрални форми, е сдружението „По действителен
случай“, създадено през 2005 г. от Огнян Голев и Ирина Голева. Те играят
в пространствата на различни галерии в София. Могат да се изброят разнообразни форми на тяхното участие в спектаклите, които създават – като
изпълнители, като автори на текстове (И. Голева се обявява като „пърформанс автор“), дори като технически лица и т.н. Едни от най-успешните им
проекти се самоидентифицират като моноспектакъл, музика на живо, поезия („Пеперудите са всъщност изтребители“, 2008) или като авторски мултижанров пърформанс („Ноктюрно – от прахта до сиянието“, 2010). И тези
спектакли наистина могат да бъдат определени като съчетание на авторски
текст, пърформанс и музика. Много съществен е биографичният момент в
рамкиращата история: „... авторските им спектакли са своеобразни изследвания на човешката природа, пречупени през техните собствени преживявания...“ – пише за тях Зорница Каменова2.
Стефан Щерев заедно с актьорите Вили Прагер, Мила Одажиева и дизайнерката Нели Митева създават през 2004 г. фондацията “Brain store project”
(склад за креативни концепти). По-късно към тях се присъединява и хореографът изпълнител Ива Свещарова. През 2008 г. те инициират и организират и до днес фестивала за съвременен танц и пърформанс „Антистатик“.
Продукциите им имат много широк естетически диапазон – хепънинги, инсталации, пърформанси, съвременен танц и др., навлизайки в алтернативни
пространства, градска и ежедневна среда и т.н. За своите интердисциплинарни продукции те разчитат на собствената си креативност или на международни партньори, например “Stitch” (Бод), 2004 – хореография и режисура Алън Гууд, САЩ, или „±359 Топология“, 2010 – пърформанс инсталация
съвместно с немското артистично дуо Томас Плишке и Катрин Дойферт.
Най-категорично професионално развитие в пърформанс арта и най-голямо международно признание има Иво Димчев. Движейки се между границите на съвременния танц, физическия театър, визуалните изкуства, той
всъщност е роден пърформър, търсещ тоталната изразност и постигащ сценично присъствие с много висока степен на експресивност и интензитет.
Дебютът му като автор на постановъчното решение е в „Заспало куче“ в
репетиционна зала на Народния театър след уъркшоп по бутотанц, воден от
японския хореограф Масаки Ивана. Тези търсения продължават развитието
си в последващия му спектакъл, на който той е хореограф „Градината на
2

Каменова, З. Фрагменти от техния живот. – Homo Ludens, 2011, № 15, с. 235.
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пеещите фикуси“ (Народен театър, сцена на IV-я етаж). „Лили Хендел“ е
вече физически пърформанс, създаден зад граница през 2004 г., но игран
след това в България в Червената къща. Чрез него И. Димчев в значителна
степен намира сценичната форма, която разкрива най-силно сценичния му
потенциал – авторският солопърформанс. В критическите отзиви за спектакъла се подчертава, че той използва тялото си като „мултиекспресивна
реалност“3. След „Лили Хендел“ Иво Димчев продължава своя творчески
път, работейки предимно в чужбина, където намира силно международно
признание по фестивали и други форуми на пърфоманс арта. Самият той се
идентифицира на личната си интернет страница като артист, който се занимава с физически театър (physical theatre artist4) . В този вид работа концептуалният елемент, драматургията на представлението и самото изпълнение
не могат да бъдат разделени; те се преплитат в една тотална артистична изразност, която се нуждае от сцената, за да се реализира. Спектаклите, които
създава, демонстрират един силно индивидуален стил и са чист пример за
свързването на автор, постановчик и пърформър в една сценична фигура.
Съвременният танц в България също предлага сценични форми, които
могат да се дефинират като гранични между танц, физически театър и пърформанс5. Продукциите на хореографи танцьори като Галина Борисова и
Росен Михайлов притежават силен театрален потенциал. Същото може да
се каже и за последващото поколение представители на съвременния танц
– за хореограф и интердисциплинарен артист като Мирослав Йорданов, за
танцьори като Виолета Витанова и Станислав Генадиев (Явор Гърдев ги
привлича и като хореографи за негови театрални постановки). Самият факт,
че хората, които се занимават със съвременен танц и пърформанс арт, се
сдружават в гилдия за съвременни изпълнителски изкуства към Съюза на
артистите, показва, че те предпочитат да се самоидентифицират през театъра. Във всички тези сценични форми става въпрос за постановъчни конструкции, чиито автори са хората, които идват от света на движението, изследвайки връзките между тялото и пространството.
Някои сценографи също се интересуват от изразността на пърформанс
арта. В това отношение е много интересен Венелин Шурелов, който активно работи като сценограф на сцените на репертоарните театри, но в същото
време има и самостоятелна кариера като визуален артист и пърформър. За
тази цел той инициира създаването на формациите “Via Pontica Art Group”
(2002) и “Subhuman Theatre” (2004). Някои от неговите инсталации прерастват в перформативни акции – в “Tabula rasa” (2010) Шурелов предлага
собственото си тяло за писане или рисуване; “Man ex machinа” (2011) е сложен микс между инсталация, пърформанс и лекция; “Zoom in” (2012) е приGurur Ertem. Вж. http://www.ivodimchev.com/lili.htm
http://www.ivodimchev.com/dance.htm
5
Вж. изследването на Васева, А. Театрални измерения на съвременния танц в България
между 1989 и 2010. Дисертационен труд. Институт за изследване на изкуствата. С., 2014.
3
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мер за инсталация, оживена от изпълнители танцьори (Виолета Витанова и
Станислав Генадиев). Във всички тези сценични форми В. Шурелов се проявява като концептуален артист, който има потенциала да изгради конструкцията на перформативната акция; той тръгва от една или друга визуална
идея и постига нейната креативна реализация в пространството, провокирайки неочаквана събитийност около нея. Йоана Спасова-Дикова определя
“Man ex machinа” като „комбинация от вербални и невербални кодове, която
надхвърля една чисто визуална или аудио-визуална инсталация“ 6.
Не само пърформанс арта ни дава примери за пострежисьорски театър.
И други театрални форми също доказват съществуването си, без да разчитат на фигурата на режисьора. Такива са например актьорската формация
„ХаХаХа ИмПро“, основана през 2009 г. в София като сдружение за импровизационен и интерактивен театър или театър „Цвете“, създаден през
1994 г. в София, съчетаващ потенциала на завършили актьори кукленици и
психолози, които работят с деца и младежи в риск, използвайки техниките
на форум театъра в духа на Аугусто Боал7. Разбира се, могат да се посочат
още театрални формации, които постоянно разширяват границите на разбирането ни за „театър“, влизайки в съприкосновение с други изкуства, със
социални и образователни техники, с новите технологии.
Пострежисьорският театър има много лица. Той е резултат както от нарасналата перформативност във всички изкуства и медии, така и от търсенето на реализация от страна на множеството креативни артисти, завършващи
увеличаващите се като брой училища по изкуствата. Но също и от потребността на професионалисти, работещи в стереотипите на драматичния, кукления или танцовия театър, да експериментират с различен тип сценична
изразност. Безспорно, става въпрос за гранични сценични форми, чиито изразни средства са свързани с потенциала на мястото на тяхното случване,
с експресивността и движението на човешкото тяло, с визуалната и мултимедийна събитийност, с интерактивността и непредвидимостта на контакта
им с публиката. Те са част от алтернативната сцена, но не могат да бъдат
мислени единствено като театрални феномени; те се намират на кръстопътя
между изкуствата, на пресечната точка между сцената, галерията, клуба и
реалното жизнено пространство.

Spassova-Dikova, J. Communicating Posthuman Bodies in Contemporary Perfoming Arts. – In:
New Literary Hybrids in the Age of Multimedia Expression. John Benjamins B.V., 2014, p. 288.
7
Вж. представянето на театъра от Михайлова, М. Театрално-социална формация „Театър
Цвете“. Да превърнем света в свят за всички. – Homo Ludens, 2006, № 12, 206-212.
6
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POST-DIRECTOR'S THEATRE
Nikolay Yordanov
Institute of Art Studies, BAS

The paper is seeking to highlight the new phenomena in theatrical life that do
not need a director as the figure that has been categorically established in drama
all along the twentieth century through a specific educational profile, a structuredefining and meaning-defining function in the process of staging, a secured place
in public identification of a production. Over the last two or three decades, director, retaining director’s artistic function, has been increasingly abandoning the
pretensions to be the sole author and the final authority when it comes to the
meaning of a performance. Now director’s role is gradually changing: from a supreme arbiter of meanings and messages director is rather becoming an initiator
and a facilitator of a collaborative process, a provoker of actions within the social
and cultural domain or just a leader of a group of creative actors. This type of
theatre has emerged step by step in Bulgaria too in the new century and the term
‘post-director’s theatre’ in this instance unites stage productions by artists coming from the area of performance art, contemporary dance, visual artists, people
engaged in applied theatre, etc.
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„Всеки технически прогрес води до някаква кръстоска.“
Пол Вирилио1
Резюме: Текстът е част от по-голямо изследване на динамичните процеси в перформативните изкуства в епохата на бурно развитие на новите технологии. Разглеждат се ключови понятия като „постхуманизъм“ (Стив Никълс, 1988, Дона Харауей, 1991, Робърт
Пепперел, 1995, Катерин Хейл, 1991, Мануел де Ланда, 2003 и др.) в смисъла на
съществуване в състояние отвъд човешкото битие, „трансхуманизъм“ (биотехнологичното развитие на човешките същества), „дигимодернизъм“ (Алън Кирби, 2009),
„киборгизъм“ (Дейвид Крепс, 2007) „хибридизация“ (Едуард Саид, 1978, Хоми Баба,
1994, Филип Щокхамър, 2012) и др. Критичните дискурси около тези неологични
термини не са хомогенни, но всъщност представляват поредица от често противоречиви идеи. Обикновено се разглеждат и въпроси за етиката и морала, езика и комуникацията между различните видове социални системи, както и интелектуалните
усилия за интердисциплинарност. Анализират се някои по-ярки примери в посока на
създаване на нови сценични хибриди посредством използване на нови технологии в
България и по света.
Ключови думи: история и теория на перформативните изкуства, актьорско изкуство,
виртуален театър, нови технологии в театъра

В този текст, който е част от по-голямо изследване, бих искала да поставя
няколко дискусионни въпроса, свързани с динамичните процеси в перформативните изкуства в епохата на бурно развитие на новите технологии.
1

Вирилио, П. Цит. по http://thinkotek.com/home/?p=30
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Нова културна парадигма?
Новопоявилите се арт практики са свързани с търсене на нови понятия,
каквито са изкованите през последния половин век неологизми като „трансхуманизъм“ – свързван с биотехнологичното развитие на човешките същества (Джулиан Хъксли, 1957, Наташа Вита-Мор, 1982, Джеймс Хюс, 2005)2,
„хибридизация“ (Едуард Саид, 1978, Хоми Баба, 1994, Филип Щокхамър,
2012)3, „постхуманизъм“ (Стив Никълс, 1988, Дона Харауей, 1991, Робърт
Пепперел 1995, Ира и Джудит Халберстам, 1995, Катерин Хейл, 1991 и др.)4,
в смисъла на съществуване в състояние отвъд човешкото битие, „киборгизъм“ (Дейвид Крепс, 2007)5, „дигимодернизъм“ (Алън Кирби, 2009)6 и др.
Напоследък се появяват нови манифести, разработват се теории, които
оформят нова културна парадигма. Може да се каже, че тя постепенно заема
централно място в глобалния свят, измествайки изтощения и все по-маргинализиран постмодернизъм.
Алън Кирби преди няколко години нарече тази нова парадигма „дигимодернизъм“, понятие, в което се включват както техническите средства, така и човешкият фактор, който ги използва. В своята книга „Дигимодернизъм: как новите
технологии демонтират постмодернизма и префигурират нашата култура“ той
цитира Жил Липовецки7, според когото постмодернизмът е безнадеждно остарял. Кирби поставя на негово място един нов вид модернизъм – дигиталния8.
Според него дигимодернизмът се характеризира с:
Непрекъснатост. Произведението съществува в настоящето. То има начало, но изглежда, че няма край.
Хазартност. Резултатът не е известен. Не съществува план за това как ще
се стигне до финала.
Huxley, J. “Transhumanism“. – In New Bottles for New Wine. London: Chatto & Windus,
1957, pp 13-17; Vita-More, N. Transhuman Manifesto, 1982, http://www.transhumanist.biz/
transhumanmanifesto.htm; Hughes, J. The Politics of Transhumanism, 2005 http://www.
changesurfer.com/Acad/TranshumPolitics.htm
3
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Approach, Berlin: Springer Verlag, 2012.
4
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Bloomington: University of Indiana Press. Maddox, 1995; Hayles, K. How We Became Posthuman:
Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. University of Chicago Press, 1991.
5
Kreps, D. Cyborgism: Cyborgs, Performance and Society, Lulu.com, 2007.
6
Kirby, A. Digimodernism: How New Technologies Dismantle the Postmodern and Reconfigure
Our Culture, The Continium International Publishing Group, 2009.
7
Вж. Lipovetsky, G. Culture-médias et cinéma à l’âge hypermoderne. Paris, Seuil, 2007. В
труда си френският философ анализира „втората модерна революция“, като обявява
края на постмодернизма поради мултиплицирането на парадоксите, което се дължи на
комплексността на модерното живеене.
8
Kirby, A. Op. cit., р. 5.
2
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Мимолетност. Няма устойчивост. Произведението става безсмислено,
след като е прочетено/видяно.
Обръщане на ролите. Ролите на автор и читател/зрител се размиват.
Анонимност. Самоличността на създателя не е известна.
Дигиталност. Създаването на произведението разчита на компютърните
технологии9.
Критичните дискурси около тази нова културна парадигма и създадените
неологични понятия, с които учените се опитват да обяснят някои явления,
появили се с развитието на технологиите и настъпилите промени, не са хомогенни и представляват поредица от често противоречиви идеи.
При всички случаи обаче става дума за взаимоотношенията между човека и технологиите, човека и машината. Тези термини са свързани с езика
и комуникацията между различните видове социални системи, с интелектуалните усилия за интердисциплинарност, както и с дебата за хуманизма,
дехуманизацията, етиката и морала, реално и виртуално, живо и неживо.
Виртуален театър „на живо“?
По отношение на театъра ключов въпрос се оказва какво означава днес
театър „на живо“10, когато например става дума за сателитно излъчване. Важен в тази посока е проектът NT Live. Това е новаторски проект на Британския национален театър за директни излъчвания на най-добрите британски
постановки от лондонската сцена на живо в кина из Обединеното кралство
и по целия свят. Макар че всяко от представленията се снима на живо пред
публиката в театралната зала, камерите са сложени така, че да осигурят на
кинозрителите „място с най-добрия изглед“. Камерите се разполагат специално за всеки спектакъл, за да създадат възможност за изключително изживяване на публиката. С помощта на сателити постановките се излъчват
на живо по целия свят и достигат до повече от 1.5 милиона зрители в над
700 кина. В България излъчванията на NT Live се реализират от Британски
съвет в партньорство със Cinema City.
Проблематично е и абсолютно оксиморонното понятие „виртуален
театър“11. Филип Аусландер е един от първите теоретици на театъра, който
още през 1999 правомерно отбелязва: „и представлението на живо, и представлението на запис са обречени на изчезване: телевизионният образ се
произвежда от процес, при който сканирани линии се заместват една с друга и винаги са отсъстващи в присъствието си; записването им ги кара да
дегенерират“12. В този смисъл в случая „живо“ означава нещо, „което може
да бъде записано“13, медията (представлението например) изчезва в резултат на своята поява и случване.
Цит. по Digimodernism. Thinkotec. http://thinkotek.com/home/?p=30
http://www.britishcouncil.bg/programmes/arts/national-theatre-live
11
Giannachi, G. Virtual Theatres, Routledge, 2004.
12
Auslaner, P. Liveness: Performance in Medialized Culture. Routledge. 1999, p. 45.
13
Ibid., p. 51.
9

10

29

Анди Серкис като Смийгъл/Ам-гъл от филма „Властелинът на пръстените“ по Дж. Толкин, режисьор Питър Джаксън, 2001–2003.

Една от изследователките на виртуалния театър го определя като всеки
момент, в който реалното, в това число и зрителите, се среща и прониква
във виртуалното14. Такова определение е правомерно що се отнася до едно
записано представление, преминаващо от реалността във виртуалността.
Парадоксът е, че театърът като живо изкуство, случващо се „тук и сега“, hic
et nunc пред очите на зрителя, е антипод както на електронните, така и на дигиталните медии. В същото време би следвало да си дадем сметка, че дигиталната
революция, на която сме свидетели, неминуемо ще промени професионалните,
технологичните и пазарните аспекти на всички медии без изключение.
Хибридизация: човек/машина на сцената?
В този текст акцентът попада по-скоро върху обратната връзка на проникване на виртуалния свят в реалния свят на сценичните изкуства, където
зрителят и актьорите общуват в непосредствено жива, понякога тактилна
връзка, и могат да усетят дихания, миризми, да се докосват.
За разбирането на новите процеси на хибридизация е важна класификацията на бащата на кибернетиката Норбърт Винер. Ученият разделя историята на автоматиката на четири етапа, свързани с отношението човек–
машина: митологичната епоха на Голем; епохата на часовниците (ХVІІ и
ХVІІІ век); парната епоха (ХVІІІ и ХІХ век); епохата на комуникацията и
контрола. Тези епохи генерират респективно четири модела човешко тяло:
приготвена от глина магическа фигура; тялото като часовников механизъм;
тялото като парна машина; тялото като електронна система15.
14
15

Giannachi, G. Virtual theatres, Routledge, 2004, рр. 10-12.
Wiener, N. Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. New
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Стеларк – „Екзоскелет: Ивент за удължено тяло и ходеща машина“ (Exosceleton: Event for
Extended Body and Walking Machine), 1998.

Винер прави своята систематизация в края на 40-те. Близо 70 години покъсно вече се намираме на един пети етап – дигиталната епоха, която ражда
и пети модел: тялото като виртуална система, или т.нар. „компютърна фигура“ или „аватар“16.
Важно е да се отбележи, че все още живото човешко същество е нужно
за създаване на компютърен образ. Ще изчезне ли живият актьор в процеса
на хибридизация?
Хибридни създания от различен вид вече са напълно постижими и широко разпространени в екранните изкуства, но все още са голяма рядкост в
сценичните изкуства.
Как театърът и живият актьор се адаптират към новите условия на дигиталната епоха?
York: John Wiley, 1948, рр. 50-51.
16
Аватар, или аватара (от санскрит अवतार, слизане) е въплъщение на божество в индуизма.
Най-често понятието се свързва с различните въплъщения на Вишну на земята, където той
под различни образи извършва подвизи. Друго негово съвременно значение е „виртуален,
компютърен образ на човек“. Речник на думите в българския език
http://rechnik.info/%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80; вж. Random
House Kernerman Webster’s College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005,
1997, 1991 by Random House, Inc. http://www.thefreedictionary.com/avatar
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Man ex Machina – биороботи на сцената. Българският случай
Интересен в тази посока е експериментът на българския артист Венелин
Шурелов, който създава мултимедиен пърформанс Man ex Machina „Човекът в машината“ през 2011 година. В него едно киборг създание изнася лекция. То използва понятия, свързани с двойствената му идентичност на хибрид
от човек и машина. Изпълнителят се намира вътре в специално изградената
за представлението машина робот. Виждат се само лицето, ръцете и краката
му. Три екрана, на които върви мултимедийна илюстрация на речта, са разположени отзад над този хибриден киборг. Шурелов с механичен глас говори
на публиката за човешката тленност и за идеалната човеко-машина: „Аз съм
кибернетичен организъм, творение на социалните реалии и фикции. Аз обозначавам фантазиите за хибридно, чудовищно, машинно, клонирано, дигитално, мрежово и трансчовешко тяло... Аз съм създание на постродовия свят и
нямам никакви връзки със света на хетеросексуалната репродукция, с други
думи, в свят без раждане няма смърт, в свят без начало няма край. За разлика от чудовището на Франкенщайн не очаквам от своя създател да ме спаси
чрез повторно изграждане на Рая и да ми изфабрикува партньорка. Аз не бих
разпознал Райската градина, не съм направен от кал и няма да се върна в прахта. Не почитам богове и нямам семейство. Всъщност главният проблем на
киборгите е, че сме незаконното потомство на милитаризма и капитализма.“17
Венелин Шурелов в свои пърформанси от последните няколко години
следва идеите на творци в областта на постчовешките киборги и изкуството
на протезата (prosthetic art) като например експериментите на Стеларк18 или
Марсел-ли Антунез Рока19 и др.
Shurelov, V. Fantomats. 2007–2010. http://www.seas.se/production/fantomat/; http://subprodukt.
blogspot.com/2008/05/fantomat-seas-blacknorth.html).
Shurelov, V. Man еx Machina (Cyber Lecture). Self-construction and self-Destruction in the
Fantasy Realm of Technology. Unpublished script of the performance. 2011. Trailer: http://www.
youtube.com/watch?v=p_DrUJRE6UQ.
18
Стеларк (Стелиос Аркадиу, роден в Лимасол, Кипър, през 1946 г.), австралийски
пърформър, който фокусира творчеството си върху разширяване на възможностите на
човешкото тяло, доколкото според него човешкото тяло е безнадеждно залиняло. Той е
убеден, че вече не става въпрос за продължаването на човешкия род чрез репродуциране,
а за размножаване на индивида чрез репроектиране. Това, което е важно, вече не е мъжкоженското взаимодействие, а интерфейсът човек–машина. Stelarc. Prosthetics, Robotics and
Remote Existence: Postevolutionary Strategies. – In: Leonardo, Vol. 24, N 5, 1991, pp. 591-595
http://www.jstor.org/stable/1575667 Стеларк вярва, че тялото може да оцелее само като киборг
(Giannachi, G. Op. cit., р. 62). Необходима е технология, защото само чрез нея може да се
постигне видимост в един глобален свят, където границите между реално и виртуално се
размиват. В своите проекти, озаглавени “Exoskeleton“ (1998) и “Muscle Machine“ (2003),
Стеларк конструира киборги като шестокраки ходещи човекомашини. http://stelarc.org/_.swf
19
Марсел-ли Антунез Рока (роден в Барселона, Испания, през 1959) е пърформър, който
използва дигитални технологии в областта на мехатронния пърформанс и инсталациите. В
основата на творчеството му е залегнало използването на биологични материали в роботиката,
както е в Joan l’home de carn (1992); телематичен контрол на зрителя на чуждоземно тяло в
спектакъла EPIZOO (1994); експанзия на движенията на тялото с дрес скелети (екзоскелетни
17
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“Man ex Machina”, Венелин Шурелов, 2011 (2).

Марсел-ли Антунез Рока – „Дедал“ (Dedalus), 2003.

„Квартет: Опасни връзки след края на света“ по Хайнер Мюлер и Шодерло дьо Лакло, режисьор
Явор Гърдев, НДК, 2015.
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Понятието „киборг“, въведено през 1960 г., е дефинирано като „екзогенно удължен, организиран комплекс, който функционира несъзнателно като
интегрирана хомеостатична система“20. Дона Харауей определя киборга като
„създание от света на постполовете... предедипова симбиоза... органично
цяло, в което частите, съчетани в единно тяло, проявяват своята пълна сила“21.
Шурелов се базира също така на проекта на Наташа Вита-Мор “Primo
Posthuman“22, посветен на художественото търсене на нов образ, основан на
научната вероятност и вдъхновен от технологичния напредък. По думите на
Вита-Мор „по своята същност идеалът за Primo Posthuman разчита на нова човешка природа, която продължава да се променя с течение на времето и да се
задвижва от социалните промени, които са прогресивни, както и критични, да
се позовава на разумен подход към прилаганите технологични модификации“23.
„Какво е човек?“ – пита Шуреловият киборг. „Той е преходна структура с
ограничени способности за адаптация и реализация. Ето защо човекът оставя вътрешността на тялото и с помощта на различни допълнителни помощи
(протези) се стреми към съвършенство. Културният идеал, персонифициран
и от божественото [Deus Ex Machina], сега се изпълнява от Човека, трансформиран в някакъв Бог с протези [Man ex Machina].“24
Лекцията концептуализира авторски идеи и визии на Шурелов. Спектакълът преосмисля изконния човешки копнеж по съвършенство и желанието
да се въздигне до Слънцето, метафорично изразено чрез образа на Икар.
Могат да бъдат дадени и още примери от световния, както и от българския театър за проникването на новите технологии в сценичните изкуства
през дигиталната епоха като теми, идеи, търсене на нов език. В случая е важно да се подчертае, че става дума не за дигитален запис на театрално представление или създаване на компютърно театрално представление (както
най-често се разбират понятието дигитално и кибер представление/театър),
нито за използване на мултимедия в театрално представление, а по-скоро за
по-общата идея за хибридизация между виртуално и реално в театъра и за
интерфейси) в спектаклите AFASIA (1998) и POL (2002); принудителна хореография с бодибот
в REQUIEM (1999); и микробиологични трансформации в инсталациите RINODIGESTIO
(1987) и AGAR (1999). Той работи и върху пространствена и утопична творба TRANSPERMIA.
Своя метод на рабата той нарича „систематургия“, неологизъм, който буквално означава
„драматургия, базирана на компютърни системи“, http://marceliantunez.com/work/
20
Вж. Clynes, M. and N.S. Kline. Cyborgs and Space. Astronautics (September 1960). Rpt. in Chris
Hables Gray, Steven Mentor, and Heidi Figueroa-Sarriera, eds. The Cyborg Handbook. New York:
Routledge, 1995, рр. 26-27.
21
Haraway, D., D.J. Haraway. A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist
Feminism in the Late Twentieth Century. – In: Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of
Nature. New York: Routledge, 1991, р. 150.
22
Наташа Вита-Мор (Нанси Кларк, родена 1950 г.) е американски дизайнер, теоретик и един
от пионерите на движението трансхуманизъм.
23
Vita-More, N. The New [human] Genre Primo [first] Posthuman, 2005, http://www.natasha.cc/
paper.htm
24
Шурелов, В. Man еx Machina. 2011, непубликуван текст, личен архив.
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по-сериозните опити за интегриране на дигиталните технически възможности в дадена сценична презентация.
Motion capture и аватари на сцената. Българският случай
Би могло да се говори и за такъв тип хибридност с помощта на дигитални
средства в театрални спектакли, в които камера или няколко камери в живо
време следят актьорите и това се прожектира на видеоекран.
Показателен е експериментът на Явор Гърдев „Квартет: Опасни връзки
след края на света“ по Хайнер Мюлер и Шодерло дьо Лакло в НДК, 2015 г.25.
В него се заснема от камери чрез технологията за анимация motion capture26
представлението, в което играят актьорите Снежина Петрова и Захари Бахаров. Техните двойници, които представляват грубовати анимирани посредством компютри фигури, симултанно се прожектират на голям екран в крупен
план. Изпълнителите са в специални костюми и по телата им има датчици.
Движенията им се улавят от инфрачервени камери и се препредават в реално
време на екрана. Актьорите озвучават, произнасяйки дълги монолози, своите
значително по-крупни от тях, приличащи на гòлеми аватари, които вървят и
жестикулират като тях, но лицата им са застинали в каменна маска.
В интервю преди премиерата режисьорът Гърдев отговаря на недоумяващи журналисти какво се случва в спектакъла: „Чудеса!“. Той продължава:
„Хора, които имат свои дигитални двойници, играят сцени. Хората обаче
играят смисъла на сцената, а дигиталните им двойници играят сюжета на
сцената!... В случая висок драматургичен образец на културата на късната
модерност синтезирам с радикален попкултурен сценично-екранен изказ от
дигиталната ера. Тези на пръв поглед несводими феномени от различни културни пластове ми се иска да зазвучат единно и хармонично.“27
Отзивите за спектакъла, който буквално е опит за хибридизация на живата актьорска игра с виртуалното ѝ репродуциране, са противоречиви. Сблъсъкът и дифузията в квартета от двойката актьори и техните аватари се осъществяват по оста реално/виртуално, живо/неживо.
В основата на дебата между театралите е проблемът коя медия е по-силна –
сценичната или екранната. Експериментът е постчовешки и въпросът, на пръв
поглед реторичен, в полза на новите технологии, се оказва далеч по-сложен.
Най-големите обвинения са доколко тази доста луксозна и скъпа игра на
25
Това е второто представление на Явор Гърдев по „Квартет“ на Хайнер Мюлер, поставено
в Театрална работилница „Сфумато“ през 1998/99. Изпълнителката на Мертьой Снежина
Петрова играе същата роля за втори път след превъплъщението си в героинята в спектакъла
„Опасни връзки“ на Десислава Шпатова в Сатиричния театър, отново през сезон 1998/99.
26
Motion capture e оптична система за улавяне на движения, която включва специални
костюми и техника. Вж. Menache, A. Understanding Motion Capture for Computer Animation.
Еlsevier, 2011, pp. 1-31 https://books.google.bg/books?id=9njZ482OYfwC&printsec=frontcover
&hl=bg&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
27
Интервю с Явор Гърдев за „Квартет“: Стремя се към амалгама от висока драма и рок
концерт,
http://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2015/05/04/2525932_iavor_gurdev_za_kvartet_
stremia_se_kum_amalgama_ot/
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технологии (с над 60 души екип под сценичната площадка, уникална апаратура и специална сценична среда) допринася за смисъла на представлението и помага, а не пречи на актьорите, които принципно са изпълнители
с изключителна харизма и мощно актьорско сценично присъствие. Изтъква
се, че те са почти незабележими и миниатюрни като карфички в огромната
зала 1 на НДК, която побира около 4000 души28. Екранните им аватари са
огромни, прихлупват актьорите и зрителите са се вторачили в недодяланите
гòлеми, които са с абсолютно статична мимика на лицата.
Според някои „експериментът motion capture придава пародиен привкус
на цялото упражнение, а едва ли това е била целта. И най-малкото текстът
на Мюлер и актьори като Снежина Петрова и Захари Бахаров заслужават да
бъдат жертвани заради една недобре овладяна машина.“29
Според други експериментът е сполучлив: „В действителност точно тук
и точно в постепенно нарастващото в присъстващите неудовлетворение от
констатацията, че виждат в далечината само малките силуети на движещите
се по сцената актьори, докато от екрана ги гледат почти безизразните им огромни заснети лица или тромаво говорещите и докосващи се техни мисловни проекции – компютърно възпроизведените и анимирани техни дигитални
двойници (аватари), е мястото да се усети истинската самота на човешкото
същество в нашия съвременен технологизиран свят. С други думи – както
мястото, така и жанрът на спектакъла филм не само не са случайни, самоцелни или неоправдани, а точно обратното – те са едни от най-подходящите
възможни избори за тази продукция.“30 Всъщност смисълът на откритието
motion capture в екранните изкуства е да се оживи компютърното изображение, то да стане по-достоверно, човешко, мимиката да е по-истинска. Там
актьорът с датчиците си по тялото и лицето е необходимост за хибридизацията между живо и виртуално31.
В спектакъла „Квартет“ не е така. Аватарите приличат на размахващи
ръце раздвижили се тромави каменни статуи, а актьорите са маргинализирани като опитни зайчета в метална клетка, заобиколени от камери. Резултатът е различен и виртуалните аватари не стават по-очовечени и хуманни

Става дума за първите две представления през май 2015. Вж. Димитров, Д. Явор Гърдев
улавя вечността в 70-минутна ерекция. http://novinite.bg/articles/93129/Yavor-Gardevulavya-vechnostta-v-70-minutna-erekciya; Кисимова, М. „Квартет“ за ума и душата, http://
www.webcafe.bg/lifecafe/review/id_1243935164_Kvartet_za_uma_i_dushata; Николова, К.
Един шумен високотехнологичен спектакъл за тишината на самотата, http://въпреки.com/
post/119848749146; Янева, А. КвартетМашина, http://kultura.bg/web/%D0%BA%D0%B2%D
0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD
%D0%B0/
29
Янева, А. КвартетМашина...
30
Николова, К. Един шумен високотехнологичен спектакъл...
31
Като пример може да бъде посочено изумителното изпълнение на Анди Серкис като
Смийгъл/Ам-гъл от филма „Властелина на пръстените“ по Дж. Толкин, режисьор Питър
Джаксън, 2001–2003 https://www.youtube.com/watch?v=mbW-Zv_kR5Q
28
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чрез играещите, дигитално въоръжени актьори. Точно обратното. В сблъсъка между живото и виртуалното човекът се оказва малък, губещ, а виртуалното му изображение е недостатъчно човешко, даже отблъскващо. От сцената лъха смразяващ космически хлад и отчуждение. При всички положения
едно такова внушение за дехуманизация на човешката същност кореспондира
със смисъла на пиесата „Квартет“ на Хайнер Мюлер по епистоларния роман
на Шодерло дьо Лакло за играта на съблазняване между основните персонажи Мертьой и Валмон – двама свободомислещи декаденти, които търсят
забрава в сексуалните си прелюбодеяния и сменят множество идентичности,
загубвайки границата между позволено и непозволено, между мъжко и женско начало, което завършва с фатален край за тях.
Според проф. Камелия Николова това е „един шумен високотехнологичен спектакъл за тишината на самотата“ и „ако „Квартет“ на Хайнер Мюлер
е пиеса за космическата фаталност на схватката между Мъжа и Жената в
опитите им за отлагане на смъртта, то днешният спектакъл на Явор Гърдев
по нея е за голямата човешка самота на всеки един от тях в тази неизбежна
космически фатална схватка“. Театроведката е категорична, че в случая не
става дума само за желанието на режисьора да опита силите си в наскоро
появила се театрална форма, изискваща използване на най-нова снимачна и
компютърна техника, а за прилагане на хибридна естетика, която е подходяща за предаване на същността на Мюлеровото произведение32.
Самият Гърдев споделя: „Проектът се опитва да обедини три вида подход
– театрален, филмов и третият включващ необичайна технология в реално
време – motion capture. Тя предоставя възможност да се играят персонажи,
които са в 3D виртуална среда, от актьори, играещи в пространство, снимано от 10 инфрачервени камери. Технологията се използва в киното – актьорите влизат в специални костюми, движенията им се сканират, което после
придава изключителен реализъм на анимационни и компютърно генерирани
образи. Костюмите са снабдени с датчици, които засичат всяко движение и
дават сигнал на камерите около площадката, на която се развива действието.
Това дава възможност виртуални персонажи, създадени в 3D среда, да бъдат
слагани върху актьорите и да бъдат прожектирани в реално време на екрана.
Постига се нещо много важно за пиесата – размяната на персонажите и размяна на половете по време на игра – похват, позволяващ пълно разгръщане на
текста на Хайнер Мюлер. Така актьорите движат свои дигитални двойници
(аватари). Аватарите са изработени специално за представлението.“33
Представлението „Квартет“ е показателно за новите търсения в световен
мащаб в посока на хибридизация между виртуално и реално в сценичните
изкуства. В случая главната заслуга на проекта е не толкова в постигането
на по-перфектно и реалистично дигитално изображение на някакъв човек
или въображаемо хуманоидно същество, а именно в опита за разширяване
32
33

Николова, К. Един шумен високотехнологичен спектакъл...
Цит. по Димитров, Д. Явор Гърдев улавя вечността...
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на възможностите на театъра и в частност на изпълнителите за своеобразно
клониране, репродуциране и за по-динамична трансформация и превключване от една идентичност в друга с помощта на новите технологии.
Остава въпросът дали в тази неравна схватка между живо/реално и неживо/дигитално, в процесите на такъв тип хибридизация в сценичните изкуства, човекът ще остане жив човек – едно макар и несъвършено, но висше
творение, което със своята душа и дух се извисява над всичко нечовешко,
или ще се обезчовечи, механизира, роботизира, дехуманизира, ще се превърне в мечтаната още от модернистите, но вече дигитална Übermarionette,
или пък на сцената ще бъде постигната симбиоза между реално време и киберпространство, където битува една утопична дигимодерна и суперсмарт
човекомашина.

DIGIMODERNISM AND NEW STAGE HYBRIDS
Joanna Spassova-Dikova
Institute of Art Studies, BAS

This paper is part of an extensive study of the dynamics in performing arts
in an era of an explosive development of breakthrough technologies. Thе article
deals with key terms such as ‘posthumanism’ (Steve Nichols, 1988; Donna Haraway, 1991; Robert Pepperell, 1995; Katherine Hayles, 1991; Manuel de Landa,
2003, etc.) in the sense of existing in a state beyond being human; ‘transhumanism’ (biotechnological development of human beings); ‘digimodernism’ (Alan
Kirby, 2009); ‘cyborgism’ (David Krep, 2007); ‘hybridisation’ (Edward W. Said,
1978, Homi K. Bhabha, 1994, Philipp Stockhammer, 2012), etc. The critical discourses upon these newly coined terms are not homogenous, but are often, in fact,
a series of contradictory ideas. Usually, issues of ethics and morality, language
and communication between different types of social systems are also under consideration as well as of the intellectual efforts for interdisciplinarity. Some of the
best examples are also considered towards creating new stage hybrids by using
new technologies in Bulgaria and abroad.
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ХОРА, РОБОТИ, АНДРОИДИ –
ХИПОТЕЗИ ЗА ТЕЛЕСНОСТ
Венета Дойчева

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
veneta.doytcheva@gmail.com
Резюме: Изложението коментира проблема за робота като драматически персонаж.
Пиесата „Р.У.Р.“ от Карел Чапек е анализирана с фокус върху роботите и идеята за
телесното начало. Проследяват се съдържащите се съпоставки между роботите и хората от гледна точка на понятията нормално, анормално и чудовищно. Акцентира се
върху прогностичния усет на Чапек, който поставя на дискусия съжителството между
хора и човекоподобни машини, като лансира хоризонти, които съвременните практики разгръщат в нова светлина. Като паралел с Чапековата проблематика е разгледана
пиесата „Довиждане“ от Ориза Хирата, написана за изпълнители хора и роботи-андроиди. Коментира се актуалната чувствителност относно ефекта на виртуозност в
човекоподобието на биороботите, театралната им употреба и зрителската рецепция.
Ключови думи: тяло, роботи, телесност, андроид, драматическа фикция, Чапек, Хирата

Карел Чапек

През 1920 година чешкият писател Карел
Чапек написва пиесата „Р.У.Р.“ (Rossum’s
Universal Robots), която се превръща бързо
в театрална сензация1. Пиесата разказва за
драматичния сблъсък между хората и изобретените от тях автомати, които въстават
срещу властта на човека, завземат неговата
територия и заплашват да унищожат своя
създател. С течение на времето тя се озовава в интересна позиция. Художествената ѝ
значимост отстъпва на втори план поради
една друга причина. Авторът е създал новата дума „робот“. Тя е създадена върху славянския корен на думите „работя, работа“
и означава изкуствен човек, предназначен
да се подчинява и изпълнява, да служи на

Премиерата на пиесата е на 25 януари 1921 г. в Националния театър в Прага. Пиесата е
преведена веднага на много европейски езици и поставена на различни сцени.
1

Доц. д-р Венета Дойчева (Стара Загора, 1961) е театрален критик и изследовател. Преподавател в
НАТФИЗ (1994–). Магистър по театрознание в НАТФИЗ (1986), магистър по междукултурни изследвания в Университет Сорбон нувел, Париж 3 (2005) д-р (1994), доцент (1999). Работила е като драматург в
ДТ „Стефан Киров“ – Сливен (1987), експерт в Национален център за театър (1993–1997), драматург в
театър „Българска армия“ (1998–2011). Книги: Думи и Еринии (2010), Théâtre bulgare d’aujourd’hui, dir.
(2007).
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човека, да бъде негов роб, да работи вместо него. Според Леон Даниел робот
е „нещо като работяга или бачкач – Чапек обожава жаргонния лексикон“2.
Пиесата се вписва в богатата традиция на темата за твореца и творението
му, за конфликтния характер на връзката между създателя и автономната му
творба, като разполага проблематиката в интуициите на модерните времена,
които предчувстват непредсказуемите граници на новите изпитания, през
които ще премине тази архетипна връзка. Конфликтът естествено може да
бъде разположен в различни рамки на осмисляне, като се акцентира върху
различни поблемни ядра с философски, етичен, социологически, политически или игрови характер.
В перспективата на проблемите, свързани с идеите за конструирането на
телата в рамките на драматическата фикция, лансираните от Чапек персонажи
са интригуващи и важни. В хоризонтите на откритието, прогнозата и традицията се проектират и ориентирите за телесното начало на хората и роботите.
Цялостното осмисляне и интерпретиране на човека и робота остава
свързано както с линии на авангардното начало (преживяването на актуалната за епохата технологична екзалтираност), така и с линии на консерватизъм (драматургичната техника в постройката на конфликта и сюжета).
Чапек преплита елементи от класическата схема на добре скроената пиеса
с линии на откровената дискусия и противоборство на тези и вписва всичко
това в интрига на изпитанието и издръжливостта. Персонажите са детайлно
конкретизирани в указанията, изписани като коментар, след всяко име от
списъка с действащите лица. Още тук отчетливо се откроява разграничението по отношение на хората и роботите.
Персонажите хора са описани чрез тяхната позиция в заводите Rossum’s
Universal Robots (Росумовите универсални роботи)3. Поради композицията
на пиесата, която започва с пролог (той е фактически самостоятелно действие и разкрива предисторията на същинското действие, в което роботите повеждат война с хората), Чапек прави и второ конкретизиране на вече изредените персонажи, и детайлизира информацията, като я допълва с указания за
възраст и външен вид, които са валидни само за пролога на пиесата. От този
пръв прочит се вижда, че персонажите хора притежават точно фиксирано
социално място в производството и пласирането на продукцията на компанията. Сред персонажите хора има само две жени – дъщерята на президент
Глори, Хелена, и нейната бавачка Нана. Това е мъжки свят на индустриалци,
инженери и търговци, които произвеждат и живеят сред роботи. В указанията за персонажите хора детайлите са изцяло в полето на физическия вид,
възрастта и общото телесно внушение. Те сякаш са портретувани с няколко
уверени щриха, които би трябвало да дадат представа за най-важното за
всеки. В крайна сметка тези бизнесмени на научния авангард представляват една разнообразна галерия от силуети, лица, облекло: детайлизираните
2
3

Даниел, Л. Творецът и творбата му. – В: Чапек, К., Р.У.Р. С., 1973, прев. В. Раковски, с. 169.
Росум (rossum) на чешки означава разум.
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външни описания създават идея за хората като: ниски, високи, едри, дебели,
фини, недодялани, руси, мургави, червеникави, късогледи, прошарени, небрежни, елегантни, избръснати, плешиви, четинести... Хората очевидно са
пъстри, онова, което доминира в тяхната физическа външност е повече от
разнообразие, то е във властта на случайността, хаоса, изненадата, безредието, произвола. Природата е създала варианти, уникати, загадки.
Редом с персонажите хора са поставени персонажи роботи. Само някои
имат имена, повечето са означени като „първи робот; втори робот и т.н.“.
Освен чрез общото им определяне като роботи, Чапек ги описва чрез плана
на унификацията: „Роботите в пролога са облечени като хора. Отривисти
в движенията и говора, с безизразни лица и втренчен поглед. В пиесата са
с плетени блузи, стегнати в кръста с ремък и на гърдите с пиринчен номер.“ Ако в пролога облеклото обединява хората и роботите („облечени като
хора“), то движенията и общото им присъствие би трябвало да подскажат
разликата чрез насечените жестове и лица маски (отривисти движения и
говор, безизразни лица, фиксиран поглед). Ясно е, че идеята за подобието,
дори идентичността между персонажите в общия телесен план е търсена,
но и подрита чрез нюансирането на детайлите в мимическата изразност и
жестовете. Играта на нагледност и измама чрез телесното внушение е един
от първите ходове на иронично пречупване и коментар още в началото на
пролога, когато току-що пристигналата в заводите Р.У.Р. Хелена повежда
любезен разговор със секретарката Сула и в размяната на светски реплики
осъзнава, че общува с робот. Това са биороботи, машини, които са конструирани като идеални копия на човека, или по-точно – като копие на идеалното тяло на човека. И точно в мултиплицирането на съвършенството се
състои една от основните причини за обръщането на ефекта на въздействие
върху хората: „Д-р Гал: Дадохме на роботите твърде еднакви лица. Сто хиляди еднакви лица, обърнати насам. Сто хиляди мехура без израз. Това е
като кошмарен сън.“ Стандартизирането и безкрайното повторение на лицата отключва дълбоката човешка реакция на тревога и отхвърляне. Възпроизведеното и умножено съвършенство поражда кошмар.
Театралносценичната перспектива на конкретизиране на персонажите роботи е изцяло в плоскостта на човешкото тяло. Колкото по-успешно зрителят
игнорира идеята за изкуствен живот, толкова по-убедително ще се разгърне
мащабът на сблъсъка между хора и роботи. Практически, това означава, че
борбата за надмощие на видовете ще се конкретизира и като борба за надмощие в актьорските умения, впрегнати в парадоксалната задача да въплътят
една идея за изкуствена плът, постигната като идеално телесно съвършенство. Битката е изцяло на терена на театъра като умение за постигане на илюзия (на изкуственото тяло, живеещо в реалното физическо тяло на актьора).
Роботът е не просто съвършенство на техническо ниво, той е съвършенство
на телесно ниво. И точно този стадий на постигнат синтез между технологично и естетическо умение, приравняващ творящата сила на човека с творящата
мощ на Създателя, представлява достигнатия предел в реализацията на фи-
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зическото съвършенство. В рамките на пиесата този кризисен етап е само
подсказан, като разгръщането на сюжета е ориентирано в посока на социалната критика и предупреждение. Но независимо от дискретността, с която е
внушен, конфликтът, базиран върху подриването на ефекта от перфектността
на изкуственото тяло, е една от най-важните линии в прогностичния усет на
Чапек. Той улавя тревожното преживяване на един сложен феномен, стъпил
върху рецептивните нагласи за хармоничното и дисхармоничното начало в
човешкото тяло. Пиесата лансира нова чувствителност относно нормалното
и анормалното и отгръща нова страница в интерпретацията на проблема за
чудовищното. Телесното съвършенство като синоним на чудовищност поради изкуствения характер на създанието – това измерение на темата се оказва
в сърцевината на модерното осмисляне на връзката между реализирания идеал и неговото вписване в психическия и социален живот на човека. Пиесата
на Чапек само докосва този аспект, без да го задълбочава. Но динамиката на
науката и интегрирането на откритията от различни области на знанието в
сферата на изкуството активно повлияват осмислянето на проблема.
В разработването на това поле с днешна дата театърът предлага на публиката предизвикателства с ново съдържание. Японският театрал Ориза Хирата (роден през 1962) е автор на нова драматургия, която мисли театъра като
пространство за реална среща между човека и робота. Специфичното е, че
той пише пиеси, предназначени за изпълнители от двата вида – роботи и хора.
Обвързването на този вид драматургия с предварителното условие за характера на сценичните интерпретатори (живи актьори и автомати) разполага текста за театър в специфично нова територия и изисква осмисляне на широк
спектър от въпроси. Разбирането трябва да стъпи върху линии от предходни
времена, хвърлящи мощната си сянка върху очевидно новия терен.
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Пиеси за роботи? На пръв поглед изглежда, че тази нова практика не
радикализира специфичното театрално преживяване. Очевидни са аналогиите с територията на кукления театър4, чиято драматургия полага в своите
параметри идеята за трансформацията на мъртвата материя в „оживяващ“
сценичен образ. В исторически план са възможни връзки с автори, докоснали се до идеята за марионетката като идеален театрален интерпретатор, или
пък търсещи въздействие на натурата в измеренията на трансцендентното.
Как да мислим робота в драматургичен и театрален план? Като нова фигура на един терен, изключително богат на идеи, или като съвременно алтер
его на свръхмарионетката? Като парадоксална реализация на експресионистичното абстрахиране на телесността чрез новата технология на автомата,
виртуозно репликиращ живота? „Р.У.Р.“ не е ли точно такава пиеса? Формално – да, Чапек е сътворил роботите в буквалния смисъл на думата и е
написал за тях пиеса. Всъщност той е написал пиеса за хора, които трябва
да изиграят роботи. Японският автор Ориза Хирата пише пиеса за роботи,
които ще бъдат „играни“ от роботи.
Ориза Хирата е една от най-авторитетните фигури в съвременния японски театър. Той е автор на пиеси и теоретични текстове, режисьор и художествен директор на театър „Агора Комаба“ в Токио, където от 1986 г. е
седалището на неговата компания “Seinendan”. Постановката „Аз, работникът“ (Hataraku Watashi)5, представена през 2008 г. в университета в Осака
се смята за един от първите театрални пърформънси, които обединяват роботи и хора. Ето какво казва той за своите пиеси с роботи: „Кратката пиеса,
която написах първо, „Аз, работникът“ се занимава с един съпруг, който е
загубил желание да се труди, и робот, който e неспособен повече да работи.
В тази пиеса, забележителна с факта, че е пръв опит за театър с роботи,
поставям проблема за дефинирането на роботите като заместители, създадени да работят вместо хората, и разглеждам човешкото съществувание в
съвременното общество. Следващата пиеса „В сърцето на гората“ е дълга
час и половина. В тази пиеса роботите и хората обсъждат разликите между
хората и човекоподобните. Много научнофантастични творби са създадени, за да подчертаят разликите между роботите и хората, но аз реших да
подходя по заобиколен път.“6 След тези опити идва пиесата „Довиждане“
(Sayonara), която Хирата определя като „пръв опит за използване на андроиди в театъра“7. Накрая се появява и неговата авторска интерпретация на
Марионетката, а също и нейната връзка с живия актьор в историко-хронологичен план вж:
Beauchamps, H. La marionette contre l’acteur: enjeux et apports d’un débat théâtral (du romantisme
aux avants-gardes). – In: Schifano, L. (dir.) La vie filmique des marionettes. Nouvelle édition [en
ligne]. Nanterre: Presses uinversitaires de Paris Ouest, 2008 http://books.openedition.org/pupo/784
5
Очевидна е препратката към прочутия сборник с фантастични разкази от Айзък Азимов
„Аз, роботът“ (1950).
6
Hirata, O. About Our Robot/Android Theatre, transl. Kei HiBino. – In: Comparative Theatre
Review, Vol.11, N 1 (English Issue) March 2012, p. 29.
7
Ibid.
4
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„Три сестри“ от Чехов, наречена „Три сестри. Андроидна версия“.
„Довиждане“ е всъщност една миниатюра8. Едноактната пиеса представлява диалог между млада жена и андроид. В хода на тяхното общуване се
разбира, че бащата на момичето е купил този робот, предназначен да изпълнява функции на асистент на възрастни или болни хора, за да ѝ бъде
партньор в самотните часове – момичето знае, че скоро ще умре... В рамките
на пиесата роботът и момичето просто разговарят. Същинското общуване
между тях се състои в поредица от стихове, които роботът е програмиран да
изпълнява според настроенията и желанията на своя господар. Кратки въпроси и коментари свързват изричането на поетичните текстове. Тази привидно проста схема се оказва добра платформа за микродискусии между
персонажите, а също и възможност за размисъл и философски дебат между
сцената и публиката. В замисъла на своята пиеса Ориза Хирата стъпва върху предварителното условие, че създава драматически свят, в който роботът
ще изпълнява себе си. Откровената връзка със света на актуалния научен
авангард не елиминира резонансите на преосмислен опит от предходни театрални практики. В тишината на съсредоточената среща между умиращото
младо момиче и андроид, които разговарят чрез поезия, могат да се провидят контурите на някои от идеите на европейския театрален авангард от ХХ
век – мечтите се оказват реализирани по възможно най-задълбочения начин,
без да се буквализират, разгърнати в нови перспективи.
Този пейзаж на ситуацията, изказваща срещата на живото същество
(младото момиче) пред лицето на смъртта и неживото творение (андроидът) пред лицето на живота, придобива още по-интересно измерение поради плановете на телесното начало, изразено в двете фигури. Текстът на Хирата започва с указание за пространственото разположение на персонажите.
Те са един срещу друг, на една ръка разстояние. Андроидът е седнал върху
табуретка, а неговата собственичка е седнала на люлеещ се стол. Бележка
на автора посочва, че младата жена изглежда като заспала. В публикувания
текст няма никакво друго указание за тяхното физическо присъствие или
движение. Това предполага, че позицията им остава неизменна през целия
разговор. Статичното им положение наподобява композицията на картина
(или пейзаж), като създава възможност за свободно реене на погледа върху
„някакви постоянни отношения“ и от „всеки детайл към всеки детайл“9. Естетиката на „тихия театър“ на Хирата се разгръща в предоставената свобода
за наслада от детайла и потапя зрителя в спокойно съзерцание на звука,
мелодиката и фактурата на сценичната картина.
Разгръщането на ситуацията е тясно обвързано с технологията и дизайна на
Hirata, O. Sayonara, transl. Hiroko Matsuda and Bryerly Long. – In: Comparative Theatre
Review, Vol. 11, N 1 (English Issue) March 2012, pp. 22-28.
9
Препратка към естетиката на Гъртруд Стайн и нейната идея за „пейзажни пиеси“: „… пейзажът не означава движение, а някакви постоянни отношения, дърветата към хълмовете,
хълмовете към полетата… всеки детайл към всеки детайл“. Цит. по Николова, И. Страници
и сцени. С., 2008, с. 60.
8
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конкретния андроид. Това е робот от високотехнологичен клас автомати, наречени актроиди – ултрареалистични андроиди, предназначени за развлекателните индустрии. Благодарение на електрониката, в съчетание на пневматични
и хидравлични системи, те симулират перфектно живи органични същества и
се използват в киното и различни увеселителни паркове и игри. Някои от тези
андроиди са близки до естетиката на определени ултрареалистични тенденции
в съвременното пластическо изкуство (например хиперреалистичните скулптори на Дуейн Хенсън, Рон Муек, Маурицио Кастелан и др.).
Ориза Хирата активно осмисля параметрите на андроидната телесност
и успява да построи такава драматическа фикция, която разпластява диалога в няколко плана. Освен словесното общуване между младата жена и
андроида, спектакълът изплита фина мрежа от взаимодействие между двете
фигури и докосва зрителя, като го потапя в леко, медитативно настроение.
По свой начин театралната практика на Ориза Хирата се вписва в течението, което Патрис Павис нарича „постмодерна киборг фасцинация“10.
Широкото ветрило на форми, които интензивно работят с феномена киборг
(cyborg – “cybernetic organism”) предлага разнообразни гледни точки към
пропускливостта на границите между органичното и механичното и изразява това със средствата на множество театрални жанрове. Същественото
е, че кибернетичният театър не бива да се възприема като естетика, която
привилегирова един от двата свои конституиращи компонента – човекът
или машината, а акцентира върху контакта между тях и изследва тяхното
взаимодействие.
Динамиката в интегрирането на елементи от различен порядък, естествено, води и до нови варианти на драматургия. Появява се ново понятие:
систематургия11. Този неологизъм (от система и драматургия) е създаден
от Марсел’ли Антунес Рока, за да означи рамката, в която чрез компютърни
системи се построява свят на сценично смесване между човека и технологията.
От изобретената чапекова дума до кибернетичния „интерфейс“ за помалко от столетие процесът на допир между машината и човека е придобил
толкова неочаквани измерения, че всяко обобщение рискува още на следващия ден да изпадне в архаична немощ. Не изчезва обаче драматичното преживяване на другостта. Вече и в стъписващи образи на собствено човешки
телесното и на различното, на чуждото... може би на изродното от епохата
на днешните модерни времена.

10
11

Pavis, P. Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain. Armand Colin, 2014, p. 54.
Antunez Roca Marcel’li., http://www.marceliantunez.com/work/sistematurgia
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PEOPLE, ROBOTS, ANDROIDS: AN ASSUMPTION
OF CORPOREALITY
Veneta Doytcheva
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The paper treats the issue of robot as a dramatic character. The play R.U.R.
by Karel Čapek is analysed focusing on the robots and the idea of the corporeal
principle. The contained therein comparisons between robots and humans are
followed from the vantage point of the notions of normality, abnormality and
monstrosity. The predictive insight of Čapek is accentuated, who has brought
up for discussion the coexistence between humans and humanoid robot and
has promoted horizons that contemporary practices open up in a new light. A
parallel is drawn between Čapek’s problematics and the Oriza Hirata’s play
‘Sayonara’ (‘Goodbye’) meant to be performed by an android actress alongside
a human actress. The actual sensitivity about the effect of virtuosity in the
anthropomorphism of bio-robots, their theatrical use and audience reception are
commented.
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ВЪЗПРИЯТИЯ НА ДЪЛГИТЕ МОНТАЖНИ
СЕРИИ НА БОЙНИ И ЕКШЪН СЦЕНИ
Йосиф Аструков

Институт за изследване на изкуствата, БАН
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Резюме: Екшънът е един от най-кинематографичните жанрове. Още от зората на киното се развива бурно, достигайки днес едни от най-високите бюджети и най-висока
зрителска гледаемост. Като елемент присъства практически във всички комерсиални
жанрове. В статията се анализират тенденциите в екшън филмите, и по-конкретно на
два типични елемента – бойните сцени и епизодите с преследване. Извеждат се три
основни тенденции – на увеличаващата се динамика, движението по ръба на възприятията и „безкрайната“ продължителност на екшън епизодите и как това се възприема
от зрителя.
Ключови думи: екшън, бойни сцени, монтажни серии, възприятия, зрителска рецепция

Безспорна истина е, че екшънът1 е един от най-кинематографичните
жанрове. Това се корени в самата природа на киното и специфичните средства, с които то борави. Проф. Игнатовски наблягаше в своите лекции върху
тази важна особеност, давайки сравнение с литературата – ако писателят
може да напише абстрактното описание „полицията залови престъпниците
след гонитба“, то киното трябва последователно да пресъздаде гонитбата и
едва след това залавянето2. А самото преследване отново може да бъде представено единствено с визуалните картини – престъпникът бяга, полицията
тича след него, всички бягат и така, редувайки се, до залавянето. Проф. Игнатовски сравняваше това с разказвателните способности на примитивните народи, които по подобен начин описвали действията последователно,
преди езикът да развие своите абстрактни качества. В този принцип обаче
се корени успехът на екшън жанра. Визуалният език на киното и неговата материално конкретна природа дават възможност да се разгърне именно
зрелището в неговия пълен мащаб. Факт, който е осъзнат още от пионерите
Наложен от английската дума action, буквално означаващ действие. Поради липса на
български термин се налага да използвам наложилата се чуждица.
2
Примерът е цитиран по памет от лекциите на проф. Владимир Игнатовски, но присъства и
в Игнатовски, В. Картини от светлина. Теория на нямото кино (1895–1930). С., 2008, с. 268,
където той коментира и дава точния цитат на Бела Балаж: „Човек може да напише: „Героят
тръгна за къщи и когато влезе...“. Кадърът обаче има само сегашно време и в киното може
да се покаже само това, че той върви.“
1

д-р Йосиф Аструков е главен асистент в сектор „Екранни изкуства“ на Института за изследване на изкуствата, БАН. Режисьор, фотограф и оператор. Изследва видеотанца. Автор е на книгата VideoDance
(2015) и на редица публикации в научни сборници и списания. Издал е и сборника с разкази Вакуум.
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Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016

Кадър от “Steamboat Bill, Jr.”, 1928, Бъстър Кийтън.

на киното, а може би е продиктуван и от зрителския интерес – публиката убедително е заявявала своето предпочитание, закупувайки си билет за
определени филми. Тази взаимовръзка – автори–зрители – остава и до днес
и е решаваща за определени тенденции, които наблюдаваме на екрана. На
нея се основава и развитието на този жанр, който към днешна дата е един от
най-скъпо струващите и най-гледаните в световен план.
Излишно и тривиално би било да се спирам на първите пионери в екшън
сцените, превърнали се в емблема на цяла една епоха като Бъстън Кийтън
например и които някога са снимали всичко в реално време – нещо, абсолютно немислимо към днешна дата3. Тези пионери са жертвали в буквален смисъл здравето и живота си в името на заснемането на атрактивни
екшън сцени. Днес жанрът е до такава степен развит, че е дал възможност
за обособяването на строга йерархия и тясна профилизация на професиите
в него. Самите видове екшън сцени, филми и каскади също са се обособили
в няколко основни направления, нещо, на което също няма да се спирам и
анализирам тук, тъй като целта на настоящия текст е друга. Съвсем накратко трябва да се спра обаче на няколко еволюционни процеса, сравнявайки
определени стилове и сцени, които довеждат до една тенденция, която ще се
опитам да изведа като понятие.
Първата еволюционна линия, на чиито основни характеристики ще се
спра, са бойните сцени. Още Чарли Чаплин коментира в своята автобиограВсе още на челни места в класациите на най-опасните каскади на всички времена е
падащата стена от къща върху Бъстър Кийтън – сцена, която той прави във филма “Steamboat
Bill, Jr.” от 1928 г. и в която всичко се случва в реално време и практически без осигуровка
от какъвто и да е тип. Най-често повтаряната фраза днес от координаторите на каскадите по
време на снимки е “Safety first” – „Първо безопасността“.
3
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фия4 колко по-лесно и адекватно може да пресъздаде киното едно падане
например в сравнение с изпълнението му на живо пред публика. Възможността на камерата да скрива част от действителността, „смачкването“ на
перспективата, излюзията за движения, които не са се случили в действителност, изрязването на фази от движенията, играта с каданса – всичко това
е невъзможно да се случи на живо в театъра. Там цялото действие трябва да
се развие в реално време на сцената пред зрителите, без да има възможност
също така за дубли и повторения. Единствената възможност там е поставянето им в подходяща гледна точка спрямо зрителите в салона. Киното от
своя страна експлоатира широко всички споменати възможности, които и до
днес остават в основата на пресъздаването на бойните сцени, разбира се, в
комбинация с новите дигитални възможности за манипулиране на изображението (CGI5). Самите бойни сцени еволюират от първоначалните гегови
ситуации, съвсем естествено заимствани от театъра и водевила, откъдето
идват и самите актьори в началото, постепенно до развитието на по-дълги
и комплексни сцени, просмуквайки се в различни други жанрове, които се
развиват по същото време – като уестърна или гангстерския филм. Там те
се установяват трайно, превръщайки се в емблема за жанра, видоизменяйки
се съответно на пресъздаваната епоха, свързани неизменно и с оръжията,
и с технологията в съответния стил. Паралелно, по същото време, Изтокът
започва да експлоатира в киното своите традиционни теми, свързани с неговата култура, изкуства и традиции, неизменна част от които са бойните
изкуства и легенди за герои6. Тези филми са посрещнати с възторг от западната публика, за нея тези теми и стил са почти напълно непознати дотогава. В следващите години бойните сцени постепенно започват да се просмукват в западните произведения, достигайки определена кулминация при
Брус Ли през 70-те, който е може би първият, съчетал в себе си високо ниво
на умения в източните бойни изкуства и артистизъм. Последният му филм
„Драконът идва“, 1973 (Enter the Dragon), е холивудска продукция, която достига световна аудитория, макар и след смъртта му7. Така той се превръща в
истинска звезда и проправя пътя на определена стилистично-драматургична
схема, широко експлоатирана през следващите десетилетия – през 80-те и
90-те, издигайки следващите кинозвезди като Жан-Клод Ван Дам например.
Важно е да се отбележи работата на Акира Куросава, който прави някои
от най-забележителните си филми още през 50-те години и които остават

Чаплин, Ч. Моята автобиография. С., 1986.
CGI – Computer Generated Image.
6
Мартонова, А. Медийна рецепция на азиатското кино (Източна и Югоизточна Азия) в
България до 1948 година. – Архив на ИИИзк, 2015. В изследването авторът разглежда първите
филми на Азия, връзките им с традиционните изкуства, както и постепенното им проникване
на Запад чрез звезди като Брус Ли, както и последващото им смесване в западните филми.
7
Филмът е пуснат 4 седмици след смъртта му, продукция на “Warner Bros”. http://www.imdb.
com/title/tt0070034/?ref_=nv_sr_1. (3.05.2015)
4
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емблематични дори и до днес8. Неговата работа с традиционния образ на
самурая, с масовите битки, които пресъздава, и не на последно място, с драматургичната основа на филмите му са основание за редица римейки от
американските студиа по-късно. Самият той споменава в автобиографията
си9, че няма нищо против самите римейки, но контекстът при тях е различен. Всички тези процеси се развиват, разбира се, на фона на нарастващото
глобализиране на света и смесването на културите. Това е периодът, когато в
Америка източните култури и философия стават изключително популярни,
а школи по бойни изкуства има във всеки голям град. Как еволюират обаче
самите бойни сцени в киното? Ако ги анализираме назад във времето, от
сегашна гледна точка, ще видим няколко отчетливи тенденции. Първата е
повишаване на динамиката на сцените. Филмите от 70-те и 80-те са създадени с преобладаващи общи планове, които показват цялостната битка, разчитайки най-вече на изпълнението на актьорите и каскадьорите. Гледайки
днес филмите на Брус Ли или някои от емблематичните филми на 80-те като
„Манастирът Шаолин“, 1982 (The Shaolin Temple), или „Непобедимите от
Удан“, 1985 (The Undaunted Wudang), съвременният зрител има усещането
за лека бутафория на моменти, отчетливо вижда липсата на реални удари,
цялостната визия на сцените му изглежда леко тромава. Причината за това
е еволюцията на зрителските рецепции към този тип кино, а не само остарелият от днешна гледна точка начин на заснемане и липсата на специални
ефекти. Тази взаимовръзка автори–зрители е изключително важна, както
вече споменах, и е определяща за развитието на жанра. За да се задържи
вниманието на зрителя днес, бойните сцени са значително по-динамични, с
преобладаващи по-скоро близки планове, детайли на определени движения,
техники, оръжия, като бързата им смяна и изрязването на фази от движенията едновременно прави сцената динамична и създава много по-отчетливо
усещане за сила и удар, макар контактът практически напълно да липсва
днес. Интересен факт е, че старият начин на заснемане е изисквал значително повече умения и техника от изпълнителите, както и много повече
контакт помежду им, за разлика от съвременния, който разчита най-вече
на монтажна динамика и съответните гледни точки, които скриват удара.
Така стигаме до втората ясна тенденция в съвременния екшън – зрителят се
държи винаги на ръба на разбирането. Това е едновременно търсен ефект и
следствие на високата монтажна динамика. Чисто теоретично, зрителското
възприятие има определен праг, независимо от еволюцията на рецепцията, в
даден момент се достига до него и зрителят не е съвсем сигурен какво точно
се случва на екрана. Осъзнава единствено, че „там става нещо страшно“,
възприема определени акценти – дадени монтажни детайли: удар, изстрел,
експлозия... и чака края на сцената и съответно развръзката. А тя все повече
„Седемте самураи“ е създаден през 1954 г. и до днес остава еталон дори в класацията на топ
250-те филма на международната база данни imdb.com е на 20-то място – http://www.imdb.
com/chart/top?ref_=nv_ch_250_4. (4.05.2015)
9
Куросава, А. Нещо като автобиография, или потта на жабата. С., 1989.
8
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се отлага във времето. Това е и третата отчетлива тенденция – общата продължителност на сцените нараства. Причината за това е отново зрителското
търсене на все повече и повече екшън, което киното трябва да задоволява.
Ако в споменатите филми на 80-те бойните сцени са от порядъка на 1-2
минути, с паузи и разпръснати в сюжета на филма, то в „Матрицата Презареждане“, 2003 (The Matrix Reloaded), има бойни сцени, които продължават
над 5 минути, при това в непрекъсната остра динамика10. Тази тенденция на
увеличаваща се продължителност е характерна за целия екшън жанр. Съществува и още една линия на развитие – по оста реално–нереално. Бойните
сцени в съвременните филми стават все по-нереални, дори във филмите,
които не се занимават със свръхестествени сили на митични или мутирали
персонажи. Това отчасти се дължи на развитието на дигиталните ефекти,
отчасти на зрителското търсене за „невиждано-невъзможен екшън“, както и
на голямата степен на хибридност между жанровете днес. Тази тенденция
на развитие е изключително интересна за анализ, но няма да се спирам на
нея тук.
Втората линия, или екшън елемент, върху който накратко ще се спра, е
т.нар. преследване. То също има своите корени още от зората на киното и
се развива поетапно, достигайки до момент, когато напълно обсебва цялото
съдържание – „Скорост“, 1994 (Speed). Друг емблематичен пример е поредицата „Бързи и яростни“ (Fast and Furious), която тази година достигна
своя седми епизод. Ако някой си постави за цел да издири всички възможни
филми с преследвания, несъмнено ще състави енциклопедия. Към днешна
дата надали може да се открие екшън филм, в който да няма някакъв елемент на преследване – по суша, въздух и вода, с всички възможни превозни
средства. Самите преследвания варират в зависимост от контекста на филма, но могат да се намерят интересни времеви паралели. Като трите, описани по-горе тенденции, могат ясно да бъдат открити и в този екшън подвид
– по-висока динамика, по-голяма продължителност, монтирани по ръба на
възприятията. Тук ще дам само един паралел на два много подобни епизода
– състезанието в класическия филм „Бен Хур“, 1959 (Ben Hur), и „Епизод 1 –
Невидима заплаха“ на поредицата „Междузвездни войни“, 1999 (Star Wars:
Episode I – The Phantom Menace). И в двата филма има момент на състезание на живот и смърт, изходът от което е и драматургично важен. В първия
филм това е състезание с колесници в арена, а във фантастичния филм на
Лукас е състезание на свръхбързи, летящи коли (шейни). И двата епизода са
пресъздадени много динамично. За времето и технологията, когато е създаСцената, в която Нео (Киану Рийвс) се бие с мултиплициращите се агенти, които прииждат
от всички страни. В „Матрицата“ специално има един интересен парадокс, който е уникален,
струва ми се, за киното въобще. Използваният там за първи път екшън ефект – на замразяване
на кадър, показан в кръгово движение, е колкото ефектен и впечатляващ, толкова остана и
характерен единствено и само за този филм. Поради силната си привързаност към конкретния
филм той не успя да се наложи като стандартизиран екшън ефект подобно на много други. В
други филми може да се види единствено като пародиен елемент.
10
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ден „Бен Хур“ – краят на
50-те години, заснемането и
монтажът са на много високо ниво, дори от съвременна
гледна точка. Цялостното изграждане на епизода, темпоритъмът, близките планове
и детайлите, заедно със зрелищните и сложни каскади
могат да бъдат еталон и днес.
Във фантастичния контекст
на по-новия филм, разбира
се, преобладават дигитал„Бен Хур“, реж. Уилям Уайлър, 1959.
ните ефекти и за разлика от
по-стария – цялото зрелище
е създадено чрез анимация (CGI). Това отнема от тежестта на каскадите за
сметка на по-трудоемката постпродукция. Балансът и комбинацията от тези
два производствени подхода са характерни за днешното екшън кино. Двата
епизода са с почти еднаква подължителност – в „Бен Хур“ е около 8 минути
и половина, в „Епизод 1“ е приблизително 9 и половина. Макар и неголямо,
има увеличаване на продължителността. За илюстрация на наистина увеличаващата се тенденция ще посоча още един пример от „Матрицата Презареждане“. Епизодът с преследването на магистралата надхвърля 12 минути екранно време. Освен преследване той включва почти всички останали,
вече задължителни, елементи – стрелба, бойни сцени вътре в превозните
средства и извън тях, катастрофи, експлозии и т.н. За илюстрация колко е 12
минути екранно време – късометражното кино разказва кратки истории за
10-15 минути, а платформата YouTube.com в началото стартира с ограничение до 10 минути. Тази тенденция ще нарека условно безкраен екшън.
Както вече споменах на няколко пъти, едно от най-важните условия за

„Междузвездни войни: Епизод І – Невидима заплаха“, реж. Джордж Лукас, 1999.

53

развитието на жанра е еволюиращата връзка автори–зрители. Развитието на
зрителския „вкус“ към екшъна и все по-голямото търсене на екранното зрелище тласка киното в непрестанно предлагане на повече, по-голям, по-вълнуващ екшън, което в крайна сметка достига кулминацията си в „безкрайно“ дълги епизоди, в които зрителят се изгубва. Разбира се, границата на
възприятията е строго индивидуална, различните хора имат различен праг
на поносимост, както и желание да гледат насилие на екрана. Има съществено значение и през какво „обучение“ е преминал зрителят. Ще се опитам да
илюстрирам това с един личен пример от моето детство. В първите години
след промените през 1989-та пазарът се отвори и по кината излязоха филми,
които не бяха толкова типични за обществото ни преди. Така по екраните
се появи „Умирай трудно“, 1988 (Die Hard). Много ясно си спомням как
с майка ми излязохме разтреперани от киносалона и бавно се прибрахме
пеша до къщи, за да се оттърсим от напрежението. Съвременната публика
е до такава степен имунизирана към екшъна и насилието, че посоката днес
като че ли се насочи към бруталния реализъм, което е една друга крайност11.
Екшънът днес присъства дори в детските анимационни филми – пример е
„Артур“, 2006 (Arthur and the Invisibles). Израствайки с тази екранна динамика, не е чудно, че зрителите искат все повече. Въпреки тази еволюираща
рецепция обаче чисто теоретичен праг на възприемане все пак съществува.
Струва ми се, че в последните години именно той се преминава и се отива
в едни безкрайно дълги епизоди, които в крайна сметка имат обратен ефект
– зрителят се уморява, способностите му да възприема се пренасищат и той
се отдръпва. Излизайки от пряката асоциация и следене на действието, зрителят се оказва просто наблюдател на зрелището. Доколкото той си е платил
билет, това е напълно желан ефект за индустрията. Но ако се търсят определени авторски внушения, то това е със сигурност минус. При безкрайния
екшън зрителят вече не съпреживява. Балансът около този праг се гради
както върху типа публика и възприятия, така и от чисто производствено-пазарни подбуди. Отдавна се създават филми, насочени към конкретна екшън
публика, която отива да види единствено и само това. Пример за подобен
филм е поредицата „300“, 2006/2014 (300; 300: The Rise of an Empire), чиято
комиксова стилистика е практически напълно изпразнена от всякакво друго
съдържание, а филмът се оказва една почти безкрайна бойна сцена. Смисълът за киноиндустрията е ясен. От гледна точка обаче на киното въобще
балансът на възприятията на екшън сцените тепърва ще бъде преосмислян.

11

Телевизионните риалити формати са най-яркият пример.
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PERCEPTIONS OF LONG EDIT SEQUENCES OF
FIGHT AND ACTION SCENES
Iosif Astrukov

Institute of Art Studies, BAS

Action is among the most cinematographic genres. Ever since the advent of
cinema, the genre has developed rapidly, making now the highest-grossing films
with the biggest budgets. Practically, action occurs in all commercial genres. The
paper treats the trends in action movies and two elements in particular: fight and
chase scenes. Three major trends are highlighted: of increasing dynamism, movement on the brink of perceptions and the ‘endless’ duration of action episodes and
the way these are taken by the audiences.
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ЕСТЕТИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ И СОЦИАЛНА
РЕЦЕПЦИЯ НА ФИЛМИТЕ С ДЕТСКА
ТЕМАТИКА
Радостина Нейкова

Институт за изследване на изкуствата, БАН
radostneykova@gmail.com
Резюме: В детското кино откриваме всички елементи на процеса на индивидуализацията при човека. Детските филми показват ключови моменти от пътя, който е извървян или предстои да се измине от човешкото съзнание. Разглеждането на проблемите на екранната визия на съвременните детски истории може да се пречупи и през
погледа на рецептивната естетика, чиито корени са основа на различни теоретични
платформи (феноменологията, психоанализата, когнитивната психология и др.). Фокусът на тези методологии е върху смисъла на художественото произведение, върху
начина, по който се създават посланията, а не толкова анализират стилистичните и
естетически особености на филмовата творба, не търси (както в случая) корените на
екранното произведение в претворяване на приказната история, а акцентира върху
формирането на смисъла на самото произведение, на резултатите от процеса на активното му възприятие и взаимодействие със зрителя.
Ключови думи: анимация, комикси, детски филми, илюстрация, детска литература

Съвременната детска литература предлага различни насоки в развитието на история, образност, език и стил и дори на специфичното визуално възприемане на творбата като цяло. Пререкламирайки старите традиционни произведения, детската литература се насочва и към периодично
сменящи се модерни теми и идеи, които систематично се преповтарят
като нещо много ново и интересно. За жалост, по същество тя често си
остава само много продавана (или главно много лансирана и много рекламирана) част от съвременното творчество. На фона на тази цветна,
богата и многообразна детска литература тук-там се крият и наистина
ценностните нови, съвременни детски творби, които ще останат и ще
бъдат преиздавани и запазени в бъдеще.
Туве Янсон казва, че „има период в живота, който няма нужда да
бъде развалян от безпокойство и отговорност. Начинът, по който се
събуждаме, е важен, защото трябва да се справим с всеки дълъг ден.
Доц. д-р Радостина Нейкова е режисьор на анимационни филми, изследовател на анимация, комикси и съвременно детско кино, илюстратор. Работи в Института за изследване на изкуствата и е гостпреподавател в НАТФИЗ (2004–). Магистър по кинознание и анимационна режисура в НАТФИЗ. Има
множество награди на анимационни и късометражни фестивали. Правила е самостоятелни изложби детска илюстрация в Сърбия, Босна и Херцеговина и Гърция. Ръководител е на детски анимационни работилници в България, Русия, Сърбия, Босна и Херцеговина и Грузия. Член на СБФД, Българска асоциация
на филмовите, телевизионните и радио сценаристи, Асоциация на хабилитираните преподаватели по
кино „Академика 21“ и СБЖ.
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Нашето детство е нашето утро.“1
В детското кино откриваме всички елементи на процеса на индивидуализацията или следствия, очевидно паралелни на наблюдаваното в процеса
на индивидуализация при хората. Филмите поради естеството на природата
си най-често отразяват моментите на извършване на някаква дейност, на
разказване на някаква история посредством редица действия. По този начин
филмите показват ключови моменти от пътя, който е извървян или предстои
да се измине от човешкото съзнание.
„Психоаналитичната групова работа с деца и изкуство е много обогатяваща – пише в трудовете си д-р Вивиан Праматароф2. – Децата ни държат
вратата на своя свят гостоприемно отворена. Ценен дар, който ние приемаме. Те ни дават право да влезем и чрез техния поглед и тяхната интерпретация да разберем филма, който сме гледали заедно с тях. Опирайки се обаче
на нашия опит и сигурността, която са получили от нас. И може би ще имат
повече вяра в себе си като личности, защото, ако киното е илюзия, то в реалността трябва да има място и за доброто.“

1. Илюстрация на Боб Живкович, Сърбия.

1
2

http://detskiknigi.com/astrid-lindgren-za-znachimostta-na-detskata-kniga/
http://www.topvestnik.com/sluhove/itemlist/tag/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0.html
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Интересен пример в сферата на детската фантазност е представен в
интервю на популярната детска сръбска писателка Ясминка Петрович и
илюстратора Боб Живкович3. Авторката разказва за ситуация от книгата си
„Долината на дъгата“, в която главната героиня е невидима. Това повдига последвалия въпрос на художника как точно да нарисува една невидима
кралица. Именно такъв въпрос не съществува в детското съзнание. Детето
приема всички фантастични, нереални и невероятни същества и истории
със същата сериозност и търси същата достоверност, с каквато разказва за
действителните преживявания, случили му се предния ден в училище.
Като тематична насоченост на драматургията на съвременните филми за
тази възраст най-интересни са приключенските филми, в които героят открива нови земи и планети, сблъсква се с различни фантастични същества,
води битки, спасява принцеси. Сценарият може да се базира на позната за
детето приказка, но разказана по различен и забавен начин. Ролите на героите могат да са подменени и цялото действие да придобие пародийно-комичен ефект. Всеки се сеща за множеството серии на класически анимации,
в които героите на даден филм разиграват класически приказни истории.
Детето може да види например вълка в ролята на Червената шапчица или
как играе ролята на сърничка. И винаги остава уместно правилото краят на
историята да е изненадващ и смешен.
Разбира се, в това отношение екранът продължава традицията на приказките, които провокират човека да погледне по-дълбоко в собствената си
личност, да запознае децата със света на големите, да им помогне да преодолеят различни атавистични страхове. Приказките сякаш се явяват първата форма, която продължава да вълнува всяко следващо поколение. Затова
и първата асоциация при споменаването на изкуство за деца е приказката.
Приказката показва в синтетична форма натрупаните през вековете човешки опит и знания и помага на детето дори да развие такива способности
като памет, зрителни възприятия, фантазия и интуиция. Приказките са незаменима форма на детска литература именно поради простотата, сюжетното
развитие и темпоритъма на историите, които ги правят привлекателни за
децата, насърчават тяхното образотворчество и отношението им към литературата като цяло. Класиката „дава познание за този свят“, „познание за
красотата, която спасява света“4.
Неизменното присъствие на вълшебните приказки в историята, тяхната привлекателност, приликите помежду им усилено са занимавали изследователите и са подтикнали към създаването на множество теории. Фантастичните елементи в приказките допълнително насърчават и развиват
активността на въображението, което е доста ценен елемент от детското
Petrovic, J., B. Zivkovic. Knijzevnost za decu u Srbiji visi macki o repu. – In: Knjigestvaraoci za
decu, октобар 16, 2014. http://www.detinjarije.com/jasminka-petrovic-bob-zivkovic-knjizevnostza-decu-u-srbiji-visi-macki-o-repu/ [посетен на 23.10.2013].
4
Ушакова, И. Важно воспитатьивать в наших детях вкус к жизни. http://luchangela.ru/vazhnovospity-vat-v-nashih-detyah-vkus-k-zhizni.html
3
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развитие. Запознават децата с културното и историческо наследство в контекста на различните примери. Развиват тяхното пространствено-символистично мислене. Ролята на фантастичните приказки за емоционалното и
естетическото развитие на детето е отбелязана в студията на Бетелхайм „Използване на магията: Значение и смисъл на приказките“5.
В изследванията на детската психология с интерес се наблюдава явлението, че малките деца не разбират различни моменти или елементи от
екранното творчество и именно това неразбиране е един от най-важните
стимули за развитието им. Децата активно възприемат показваните образи
и се опитват да ги осмислят. Това, което не им е понятно, ги стимулира към
съ-творчество, към доизмисляне и доизясняване, един от важните процеси
за всички зрители. Често именно непонятното буди въображението, кара ни
да дофантазираме, да доизмислим собствени обяснения и всичко това носи
понякога по-голяма полза за развитието на детето.
В монографията на Мая Димитрова „Метаморфози в общуването: автор–екран–зрител“6 тя дава отправна точка за размисъл за екранната визия
на приказно-фантастичните истории от гледна точка на постмодерното битие на екрана, на промените на комуникативния код в екранното изкуство в
съвремието ни, към възприемането на екранната визия посредством същата
тази интеракция и комуникация във възприемането или отхвърлянето ѝ. Отдавам нужното внимание на тези примери, тъй като в същността си голяма
част от детските филми са в сферата на приказната фантастика. И именно
тези детски истории постоянно използват „рефлекса на привързаност на публиката към познаваемия модел на жанровото кино“7. А възможността за
„персонално общуване“ с изображенията на приказно-фантастичния свят,
породена от новите възможности на медиите, увеличава правото на избор
на зрителя и води до възможността за индивидуално възприемане (макар
често „постмодерният зрител да „консумира възможността, а не качествата на филмовото предложение“8). По подобен начин зрителят, независимо
от възрастта си, очаква поставената в част от филмите завръзка, сведена
до неочаквано препятствие или удар, който да постави персонажите пред
изпитания, за да достигнат до възможните изходи от кризата и преодоляване на възможните последствия. Но в най-добрите творби именно кризата е
сложен процес, изискващ огромно количество сила, дързост и нужната доза
фантастични умения. А защо не и вълшебни умения?
Филмираните на екран приказки също така дават на детето и усет за
точно наблюдение, трениране на паметта. Привикването към визуализация
в съзнанието върху прочетен литературен текст развива фантазийната настройка у детето, дава тласък на способността му да „вижда“ и усеща. В
5
6
7
8

Bettelheim, B. The Meaning and Importance of Fairy Tales. New York: Knopf, 1976.
Димитрова, М. Метаморфози в общуването: автор–екран–зрител. С., 2006, с. 38.
Пак там.
Пак там, с. 86.
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детството запознаването с предметите и явленията представлява опит и познание за справяне и познаване на заобикалящата ни действителност. От
друга страна, приказките дават основа на езиковото обучение на децата, изясняват мисленето им и пряко влияят върху мисловните връзки, навици и
богатството на речевите форми.
Екранизацията на приказките дава на децата и едно доста класическо
възприемане на основни естетически форми като: добро – зло, красиво –
грозно и др. „Чистотата против пошлостта и цинизма, красотата на старостта против култа към силиконови протези, семейните и патриархални ценности против „свободата“ в отношенията“9 – както се аргументира протойерей
Константин Сопелников, директор на Късометражния международен фестивал „Лъчезарният ангел“. Ценностна система, изграждаща и възпитаваща зрителя в търсене на красивото, във формиране на взискателен вкус, а не
оставянето му на ниво „потребител“ на един сурогат.
Друг интересен за детето тип история е, когато героят е изправен пред нерешим проблем – спасяването на света, принцесата, проблемите в училището.
Перипетиите, през които преминава героят, постепенно се усложняват, което
довежда до развитието и на някакво специфично качество у самия герой. За
детето е интересно как героят ще премине през дадено препятствие, самото
то има предположения, но е хубаво, когато анимационният филм го изненада
и му даде друго решение на проблема. Разбира се, не е задължително героят
да има свръхсили, за да реши дадена ситуация. Макар че в свръхреалистичното ни съвремие това сякаш е по-търсено и желано от днешните деца.
Темата за супергероите е изключително актуална и търсена от детската
публика. Едуард Ахрамович – генерален продуцент на студия „Украинафилм“ (Украйна), разказвайки за работата на своята студия по няколко детски анимационни проекта, открива същия проблем. „Историите с аватари
и супергерои не ми харесват. Но карам сценаристите да ги вкарват в историите.“ Ахрамович споделя, че преди години, когато е започвал да работи в
студията, тези свръхгерои въобще не са съществували. Но сега в къщата му
растяла „целева група“ – малкият му син – която го ориентира какво търсят
съвременните деца10. Съвременните деца харесват и търсят супергероите.
Ахрамович дава и пример за това с анимационния рисуван филм „Приключенията на Котигорошко“, превърнал се в украинския „отговор“ на приключенски филми със супергерои като „Фантастичната четворка“.
Разглеждайки проблема с драматургията за деца от гледна точка на съвременната детска литература, се открива и проблемът, че в момента децата
сякаш нямат достатъчно концентрация, за да бъдат ангажирани с четене на
по-дълги текстове, и предпочитат да „видят“ нужното за прочит литературно произведение на екран или в по-съкратен, по възможност илюстриран
Ушакова, И. The Uses of Enchantment...
Битва за мультфильм: что и как смотреть из украинского. http://www.theinsider.ua/art/bitvaza-multfilm-chto-i-kak-smotret-iz-ukrainskogo/ [посетен на 30.08.2014].
9

10
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вид. Макар че мнението на детската писателка Ясминка Петрович по този
въпрос да не е толкова песимистично11: „Днес просто са променени атмосферата и пространството на изкуството за деца...“ Важна е просто добрата
идея. „Добрата идея дава свобода, може да промени пространството в стаята. Добрата идея обикновено предизвиква усмивки, аплодиране, веселие...“
Друг концептуален момент в екранното творчество за деца е този, че
то, подобно на това на детските книги, „живее“ от поколение в поколение
много дълго време. Родителите с желание и радост „показват“ на децата си
любимите си филми и книги от детството. Разбира се, всяко поколение доста бързо сменя приоритетите си и се променя, но класическото творчество
за деца винаги оцелява и се възражда за нов живот. Любимите филми от
детството стават част от нашата „емоционална автобиография“, пренасяйки
асоциации и спомени.
Интересни постановки за творчеството за деца можем да открием и в статията „Детските книги никога не са само за деца“. Авторите на детски книги
ги пишат с ясната идея, че книгите им ще бъдат препрочитани в различни
периоди в развитието на човека. Както като дете, така и на сериозна възраст.
Нийл Геймън например разказва, че когато пише за деца, „винаги приема,
че ако една история е заобичана, тя ще се препрочита“. По този начин той се
опитва да бъде по-концентриран и осъзнат в самата история, отколкото ако
създава нещо за възрастни. По подобен начин в книгата му „Корълайн“ (покъсно ще разгледаме и едноименния анимационен филм) всяка една отделна
дума е много по-смислово натоварена и емоционално обвързана с цялото.
Някои родители дори се притесняват от неколкократното препрочитане на
дадена книга (а в нашия случай това важи и за неколкократното гледане на
любим филм). Но в това няма нищо страшно. Защото всяко препрочитане или повторно гледане дава още един, различен, понякога и нов поглед
върху вече познатото. Повторението позволява да се достигне по-надълбоко
в същността на тема, идея, образи. Така че това задължава писателя или
режисьора да работи на много нива, надграждайки историята с много подълбок смисъл, визия и емоция. Именно по този начин книгите и филмите,
създадени за деца, могат да се предадат от поколение на поколение и да се
превърнат в класика. И най-често книгите и филмите, четени и гледани от
нас като деца, формират търсенето на книги и филми, четени и гледани от
нас като възрастни.
За съжаление, в съвременността ни технологическият избор най-често
се свежда до избор на лесна изпълнимост на концепцията и идеята. Руският
художник и илюстратор Сергей Алимов (художник на лъва Бонифаций от
анимационните филми на Хитрук, илюстратор на „Мъртви души“ на Гогол,
редица детски списания като „Веселые картинки“ и „Колобок“) споделя мнението си, че се опира на компютърната графика основно като спомагателно
средство за облекчаване на черния труд и рутината в анимацията например.
11
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Но в същото време и се опитва да не използва компютърна графика в своите
детски илюстрации, защото в „компютърната графика има някаква механичност. В нея не се чувства непосредственото дишане на художника. Докато в рисунката се съдържа биенето на сърцето, докато пръстите работят.“12
Когато се създава образ и се чувства вълнение от визуалното изграждане, то
същото това вълнение се предава върху хартията. Образът оживява, независимо дали той е екранен или на хартия. Алимов добавя, че за него „киното и
анимацията винаги са представлявали оживяла графика“. И може би днешните деца са тръгнали да губят тази искреност и естетика на рисуваното с
ръка изображение, поради това, че много рядко са се срещали с такъв вид
изкуство. Все повече деца на възраст 3-6 години не ходят на кино, ако то не е
3D стереоскопично. Не могат да си представят да гледат филм без помощта
на стереоскопични очила. За момента това е постигнато единствено бла-

2. Кадър от филма „Приключенията на Котигорошко и неговите приятели“,
реж. Ярослава Руденко-Шведова, 2014.

3. Кадър от сериите „Приключенията на лъва Бонифаций“, реж. Фьодор Хитрук, 1974.

http://theoryandpractice.ru/posts/6707-khudozhnik-sergey-alimov-mne-kazhetsya-ya-sumeldat-eshche-odno-prochtenie-personazhey-gogolya

12

62

годарение на родителското „затваряне“ на хоризонта. Все още присъстват
много стойностни примери на екранни произведения, които са изградени
посредством класически филмови средства и в които не се набляга на технологическата усложненост на визията. Но много скоро, именно благодарение
на такива родители, може да се стигне до момента, когато децата наистина
няма да знаят, търсят и гледат кино без стереоскопични очила или други
технически средства, невинаги привнасящи нещо друго, освен по-голяма
първична реалистичност на изображението, вдигане на яркост и контраст,
на цветове и форми, механично разделяне на пространството.
Като цяло екранното произведение трябва да е забавно, но същевременно с това да помага на детето да преодолее с напрежението и проблемите,
свързани с тръгването му на училище. Хубавото за тази възраст е, че чрез
сюжета и героите на филма у детето се изгражда самочувствие и увереност,
че и то самото може да се справи с всякакви проблеми и задачи. Интересните приключения и пътешествия на анимационния герой помагат у детето
да се развие фантазията и въображението. Да се поощрява от екрана самото
то да измисля и мечтае, да рисува, да изработва от пластилин или хартия
любимия си анимационен герой, да довършва приказката по свой начин.
Може би един от основните белези на криза в развитието на екранния разказ за деца е именно в засилването на теми като насилие и жестокост като
основен аспект в детската кинопродукция. Връщайки се отново към вече
споменатото интервю с директора на Късометражния международен фестивала „Лъчезарният ангел“ протойерей Константин Сопелников13, трябва да
споменем девиза на фестивала: „Доброто кино се завръща“ и в отговор на
въпроса в какво се състои доброто, Сопелников изброява няколко важни за
изграждането на светогледа на децата аспекта: „в познанието на любовта“,
в „търпението“, в изграждането на добър вкус към живота“.
Изкуството за деца може да бъде незаменим посредник в справянето със страха,
в преодоляване на различни психологически препятствия и проблеми, в разрешаването на конфликтите в семейството и училището. Детето има много ясно изразен
интерес към фантастичното, тайнственото и загадъчното. Те подхранват любопитството му при откриване на света и стимулират въображението му. Смъртта също
става част от тази тайнствена, загадъчна и неразбираема част от живота на човека.
Самите приказки сякаш учат децата от най-ранна възраст как да приемат освен необяснимото и опита на дедите им, но и символистични моменти като смъртта.
От друга страна, независимо от „достатъчната доза“ естетика и поука филмите за деца трябва да съдържат и доза забавление. Връщайки се към края на
ХІХ век, създателите на детския анимационен телевизионен сериал „Шоуто на
Рен и Стъмпи“ стъпват именно на тази основа, създавайки безкрайните приключения на двамата безумни приятели. Авторите на сериите искат да дадат
глътка въздух на децата и ежеседмичните „30 минути, в които никой да не им
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казва какво да правят“14. Децата не намират за смешни само плоските и груби
шеги. Затова и режисьорът набляга на комичността във филма и множеството
гегове и смешни ситуации. Смята, че в повечето анимационни серии за деца
аниматорите се ограничават с три-четири идентични за персонажа лицеви изрази за изграждането на емоция. Затова той се стреми да вложи в героите си
хиляди емоции. Сигурен е, че на децата са нужни именно емоции (и то най-вече
приятни и смешни). А всичко това усложнява изработването на телевизионни
серии, защото след многочасовия, прецизен и творчески труд на художниците
и аниматорите същата процедура трябва да се повтори и в звукозаписното студио със записването на множество звукови и гласови емоции, за създаването на
достатъчно добър визуален образ, които децата наистина да харесат и обикнат.
Създавайки образите на героите си, Джон Крисфалъси разказва, че типажът на
Стимпи е започнал „от драскулка на бавноразвиваща се котка“15.
Интересна е и обратната страна на анализ на етапа на детството – включване на детските спомени във вече зрялото екранно творчество на режисьорите. Това не е проблем на настоящото изследване, затова само ще отбележа моменти като спомените на руския режисьор на анимационни филми
Юрий Норщейн. „Всички деца са езичници“ – разказва в книгата си „Сняг
на тревата“ творецът16. Те дават душа на всички предмети. Предметите са
техните „детските богове“. После Норщейн разказва живите си спомени,
когато, като момче, с трепет е гледал как гори керосинът, красотата на „бавното тлеене, мириса на фитила...“. И си спомня възторга от първия сняг,
усещането за досега с него, неговата белота и чистота... Режисьорът разказва как на верандата пред къщата му имало дърво. И вглеждайки се в
него, той виждал как животът се променя. Това бил именно този дом и този
двор, в който по-късно е създаден поетично-асоциативният филм шедьовър
„Приказка на приказките“. Самият автор го определя като филм на личната,
субективна, авторска памет. „Човешки спомен, военно детство, коридор със
снопче слънчев прах, хляб в пещта, ябълки в снега, случаен пътник на трапезата, поет, минотавър, който скача на въже, парещ ръцете картоф – всичко
това поражда високата поезия, видяна през разбиращия поглед на сивичко
вълче“17 – не са ли всичко това събраните и запечатани в екранна визия найярки образи от детството? Тук прозира именно одухотворяването на всичко
и навсякъде, присъщо и на децата, и на творците.
Разглеждането на проблемите на екранната визия на съвременните детски
истории може да се пречупи и през погледа на рецептивната естетика, чиито корени са основа на различни теоретични платформи (феноменологията,
психоанализата, когнитивната психология и др.). Фокусът на тези методолоИнтервю със създателя на сериите Джон Крисфалъси. http://www.huffingtonpost.com/2014/08/27/
ren-and-stimpy_n_5647944.html
15
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14

64

гии е върху смисъла на художественото произведение, върху начина, по който
този смисъл се създава. Рецептивната естетика не анализира стилистичните
и естетически особености на филмовата творба, не търси (както в случая)
корените на екранното произведение в претворяване на приказната история, а
акцентира върху формирането на смисъла на самото произведение, на резултатите от процеса на активното му възприятие и взаимодействие със зрителя.
Всяко изкуство, било то екранно или на хартия, е толкова изпълнено с
фантастични и оптимистични идеи, че често неговите дори пораснали потребители имат желание част от това да е истина. Така например американската интернет новинарска компания Buzzfeed е правила изследвания за
„20-те заблуди в детската литература, в които ти се иска да повярваш“18.
Интересни са някои от тях, като тази, че ако се държиш добре и възпитано, можеш да живееш в шоколадова фабрика (според книгата на Роалд Дал
„Чарли и шоколадовата фабрика“), най-доброто място за живеене в Ню Йорк
е плод („Джеймс и гигантската праскова“, автор: Роалд Дал), ако подпишеш
документ с лявата, а не с дясната ръка, той няма да има сила пред закона
(„Поредица от злополучия“, Лемъни Сникет) или че ако удариш три пъти
петите си във въздуха и повториш: „Няма друго място като у дома“, ще се
пренесеш направо там („Вълшебникът от Оз“, Лиман Франк Баум) и др.

AESTHETIC EFFECT AND SOCIAL RECEPTION
OF CHILDREN’S FILM
Radostina Neykova
Institute of Art Studies, BAS

Children’s film evinces all the elements of the processes of human
individualisation. Children’s movies show key moments of the way worked up by or
lying ahead for human consciousness. The issues of onscreen vision in contemporary
children’s stories could be addressed in the light of receptive aesthetics, whose roots
underlie various theoretical platforms (phenomenology, psychoanalyse, cognitive
psychology, etc.). This methodology focuses on the meaning of the work, on the
way in which the messages are generated, rather than on the analysis of the stylistic
and aesthetic specifics of a movie; it does not search (as is the case) for the roots of
a screen work in reproducing the fairy story, but rather accentuates the shaping of
the meaning of the work itself, of the outcome of the process of its active perception
and intercommunication with viewers.
18
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СИСТЕМАТА НА СТАНИСЛАВСКИ
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ РЕАЛИЗЪМ
Румяна Николова

Институт за изследване на изкуствата, БАН
rumiana.nikolov@gmail.com
Резюме: Социалистическият реализъм е обект на изследователски интерес през последните години най-вече в литературознанието. Този интерес е основателен предвид
факта, че социалистическият реализъм е единствено допустим метод в изкуствата за
периода на комунистическия режим в България. Като подходяща за прилагането на
социалистическия реализъм в сценичната практика е припозната системата на Станиславски. За първи път ясно и категорично е артикулирано задължителното въвеждане на социалистическия реализъм и системата на Станиславски в театралната практика през 1948/49 г. Следва продължителен процес на „преустройство“ на театъра,
който в крайна сметка води до прекъсване на естественото му развитие и вкарването
му в рамките на нормативната естетика. Предлаганият текст ще проследи как се адаптира системата на Станиславски за идеологическите цели на комунистическата власт
и ще предложи хипотези за трайните последствия от прекъсването на естественото
търсене на разнообразие за сценично изразяване и присъствие на различни техники,
стилове, езици в българския театър.
Ключови думи: театър по времето на социализма, периодЪТ след 1944 г., социалистически реализъм, системата на Станиславски

След 9 септември 1944 г. властта има самочувствие, че е в състояние
да реши „големите задачи на вътрешната, стопанска, външна и културна
политика“ на страната; убедена е, че културната политика на Отечествения фронт „ще повдигне уровена на българския театър и ще го постави на
здрави народностни основи“1. След окончателната победа за Отечествения
фронт на парламентарните избори през 1946 г. пред театралния сектор са
поставени редица задачи, една от основните от които е да се направи всичко
възможно за създаването на „едно истинско отечественофронтовско реалистично изкуство“2. В така формулираната цел се съдържа „свръх задачата“
за българския театър през следващите години. Пътят към осъществяването
ѝ минава през регулиране на репертоара, манипулиране на съвременната
1
2

Народна победа. – Театър, 1946, № 1, с. 4.
Пак там.
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българска драматургия и налагане на общ творчески метод при работата
върху спектакъла.
Първоначално изискванията към спектакъла се формулират доста общо
в програмни текстове, уводни статии и доклади. Формулираните през 1946
г. задачи пред българския театър се превръщат в ултимативни след Петия
конгрес на БКП (между 18 и 25 декември 1948 г.), събитието, което задава тенденциите за развитие на цялото общество през следващите години.
Именно на този конгрес Вълко Червенков изнася доклада „Марксистко-ленинската просвета и борбата на идеологическия фронт“, в който начертава
задачите на българската култура и изкуство. Докладът и резолюциите от
конгреса се превръщат в програма за реформи в културната сфера. Българският театър е категорично и безапелативно насочен по пътя на реализма,
който „единствен осигурява на изкуството необходимата художествено-възпитателна роля“3.
След Петия конгрес на партията в сферата на българския театър се започва
борба за идеологическо и художествено преустройство. Решенията на конгреса по марксистко-ленинската просвета и борбата на идеологическия фронт
намират конкретно приложение в решенията на Комитета за наука, изкуство
и култура (КНИК) за провинциалните театри (тези решения са от 2.08.1949 г.
и са следствие от проведения преглед на театрите от Пловдив, Русе, Варна и
Бургас (1949 г.) и директорско-режисьорската конференция (30.06 – 1.07.1949
г.), които са посрещнати и наложени като програма за работа. В тях са поставени основни творчески и организационни въпроси, които се отнасят за целия
театър. На театрите е вменена общественовъзпитателна роля.
Резолюцията на Петия конгрес за марксистко-ленинската просвета и
борбата на идеологическия фронт формулира актуалните задачи пред изкуствата и театъра: „Да се осигури развитието на нашето изкуство във всички
негови отрасли като могъщо средство за възпитание на трудещите се в
социалистически дух, неговият подем и разцвет върху основите на социалистическия реализъм – единствено правилния метод на художествено
творчество, който гарантира приемствеността и по-нататъшното развитие
на нашето класическо наследство и появата на вълнуващи високохудожествени и по съдържание, и по форма произведения на изкуството, мобилизиращи и вдъхновяващи народните сили на борба и труд за построяване на социализма... Да се подкрепя с всички сили развитието на нашето театрално
изкуство по пътя на реализма, следвайки богатите традиции и примера на
съветското театрално изкуство...“4.
Ключовите фрази в горния цитат са „средство за възпитание“ и „социалистическия реализъм – единствено правилния метод на художествено творчество“. И преди този момент в различни текстове и документи се говори
за възпитателната функция на театъра и за „реалистичното“ отразяване на
3
4

Ръководител и покровител на българския театър. – Театър, 1950/51, № 1/2, с. 2.
Гочев, Г. Състояние и задачи на драматическия театър. – Театър, 1951, № 1/2, 1-15.
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действителността като основно изискване към него, но след тази резолюция
те се превръщат в неотменно изискване към театъра и изкуствата като цяло.
Дори никакви други забележки да нямаме към социалистическия реализъм,
налагането му като „единствено правилния метод“ е ограничително средство, с което се прекратяват естествените процеси в изкуствата.
Социалистическият реализъм е обект на изследователски интерес както
по време на комунизма, така и на съвременни автори. В българското научно пространство през последните години т.нар. соцреализъм е обект на
засилено внимание, като най-много сериозни изследвания има в сферата на
литературознанието5. Съществуват множество текстове, които фокусират
вниманието си както в изясняване на общите характеристики и условия на
функциониране на социалистическия реализъм6, така и в конкретиката на
художествените факти. „Методът“ е обговорен от различни аспекти и се открояват базисни въпроси като: кога възниква, кога и чрез какви механизми
(основно властови) се нормативизира; как наричаме феномена „социалистически реализъм“ – художествен метод, механизъм за налагане на идеология, доктрина и т.н.7; времевите граници8; спецификите на българския
соцреализъм, както и особеностите му в различните изкуства.
Най-популярното определение за социалистическия реализъм е от Устава на Съюза на съветските писатели, утвърден на Първия всесъюзен
Немалка роля за това има научноизследователската програма на департамент „Нова българистика“ на НБУ с ръководител Пламен Дойнов.
6
Ето едно възможно определение, извадено не от съвременните на социалистическия реализъм текстове, а от тези, които го дискутират от позицията на историческата дистанция: „Но
що е то социалистическият реализъм? Оставаме настрана несполучливите, схоластични опити да бъде определян като (творчески) метод. Защото социалистическият реализъм е всъщност самият механизъм за принуда, описан по-горе. Социалистическият реализъм е гигантска социокултурна властова конструкция от комунистическата държава, улавяща в безалтернативно сдружаване всички писатели. Веднъж поставени в културното гето, те и текстовете
им са подлагани непрестанно на идеологическа преценка и на рангово преразпределение,
съобразно нарочно неясно формулирани идейни принципи. На пръв поглед тези принципи
са твърде конкретни, но истинското им, пълно удовлетворяване, се оказва невъзможно. Така
институцията на критиката по своя милост решава дали си социалистически реалист, или
не. А инак механизмът, машината за произвеждане на комунистическо щастие, се храни със
свръхидейните текстове на стихотворците, те са нейната смазка и нейното гориво. При това
тези по същество паратекстове изпълняват толкова по-добре функцията си, ако сами носят
като тема санкцията, т.е. преизпълнени са с класова ненавист.“
Вж. Неделчев, М. Социалистическият реализъм. Теория и практика. Съответствия и
несъответствия. – Литературен вестник, 2007, бр. 38.
7
„... метод, движение, доктрина, художествена идеология, властови механизъм, система
или нещо друго. Стана ясно, че предпочитанията тук са към схващането, че соцреализмът е
„доктрина“ (политически комплекс от принципи, правила, тематични ядра и сюжетно-персонажни предписания) и „система“ (одържавена институционна база, лишено от автономия
литературно поле, цензурен апарат и строг литературен протокол)“: Дойнов, П. Българският
соцреализъм 1956, 1968, 1989. Норма и криза в литературата на НРБ. С., 2011, 20-21.
8
Дебатира се дали има социалистически реализъм в изкуството още преди самият термин
да е възникнал.
5
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конгрес в Москва: „Социалистическият реализъм, бидейки основен метод
на съветската художествена литература и критика, изисква от твореца правдиво, исторически конкретно представяне на действителността в нейното
революционно развитие“9. Едвард Можейко, отбелязвайки, че това определение остава непроменено повече от половин век, разглежда трите основни
аспекта на социалистическия реализъм, които се съдържат в него:
• социалистическият реализъм е метод;
• задачата му е правдивото представяне на действителността;
• действителността трябва да бъде представена в нейното революционно значение10.
Много се дебатира защо социалистическият реализъм се определя като
метод, а не например направление, стил и т.н. Методът предполага правила
в случая за творчество, т.е. в това определение се съдържа нормативността
на социалистическия реализъм.
Терминологичното уточняване и различията относно назоваването на социалистическия реализъм са провокирани от това, че никъде не се срещат
негови ясно разписани „технологични“ правила. Могат да се обобщят обаче
основните му принципи и те се съдържат в категориите партийност, типичност, въпроса за положителния герой, романтичността и народността
(при Едвард Можейко) или партийност, народност, героичност, исторически оптимизъм, социалистически хуманизъм11 (при Пламен Дойнов).
Социалистическият реализъм може да бъде описван много през различни
текстове, дебати, произведения на изкуството и т.н. Важно е да се каже, че посочените основни принципи, заедно с тезите за „идейността“, „класово-партийния подход“ и др. формират нормативността на наложения метод/доктрина на социалистическия реализъм. Те се налагат в театъра през репертоарната
политика, новата драматургия и представлението с всичките му компоненти.
Когато изискването за въвеждане на принципите на социалистическия
реализъм се прилага към театралния спектакъл, се появява нуждата от метод с конкретни указания основно към актьора и режисьора, но и към целия
спектакъл. Като такъв е припозната система на Станиславски.
За първи път като задължителна системата на Станиславски е спомената в
цитираните Решения на КНИК за провинциалните театри. Едно от решенията
задължава всички театри в страната да работят по въвеждане на системата на
Станиславски (Ръководство за действие в работата на всички театри да стане системата на Станиславски-Данченко, която единствена за сега може да
осигури, при правилното ѝ прилагане, реалистичен метод в играта на артистите12).
Первый всесъюзный сьезд советских писателей 1934. Стенографический отчет. Москва,
1934, с. 716. Цит. по Можейко, Е. Социалистическият реализъм. Теория. Развитие. Упадък.
С., 2009, с. 75.
10
Пак там.
11
Дойнов, П. Цит. съч., с. 40.
12
ЦДА, Ф. 143, оп. 2, а.е. 300.
9
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Независимо че през 1948/49 г. е ясно артикулирано задължителното въвеждане на социалистическия реализъм и системата на Станиславски, „резултатите“ не идват бързо и безпроблемно. Цялостното преустройство на сценичната
практика не става отведнъж. Години наред едно от основните съотнасяния на
българския театър е по отношение степента на усвояване и прилагане на системата на Станиславски като единствен и изискуем метод на работа.
Популярната система на Станиславски е метод за подготовка на актьора.
Известният руски актьор не оставя систематизиран, класифициран набор от
техники или правила, които да оформят категоричното му виждане за работата на актьора. Затова повечето от неговите последователи или интерпретатори извличат идеите му, комбинирайки написаното в различни текстове.
Освен че не са систематично описани, идеите на Станиславски се развиват
във времето, като в търсене на устойчив актьорски метод той прави различни опити, много често отказвайки се от свои предишни тези. Това дава
възможност за многовариантни комбинации от неговите идеи и техники.
Много от последователите му се фокусират в част от откритията на Станиславски, за да развият свой метод (например Стела Адлер, Лий Страсбърг
и др.). Разликата при употребата на системата за целите на социалистическия реализъм е, че в основата си това е идеологическа употреба.
Като основна идея на Станиславски може да се посочи стремежът към
психологическа истинност на актьорското присъствие и на представлението
като цяло. Затова от актьора се изисква да развива усещането си за истина на
сцената. Повторението на натурата и търсенето на психологическата вярност
се превръщат в крайъгълен камък на неговата естетическа философия13.
Ако американските последователи на Станиславски (Лий Страсбърг,
Стела Адлер, Санфорд Мейснър) основават своята практика и обучение на
актьора върху откритията му за емоционалната памет, концентрацията, отпускането, творческото „ако“, то съветският идеологизиран вариант на системата акцентира най-вече върху метода на физическото действие.
Методът на физическите действия е определян като върховото постижение
на системата. В него изкристализира убедеността на Станиславски, че тяло и
съзнание представляват психофизическа цялост и се развива върху основата на
концепцията за поведението като „психофизическо“ явление и схващането, че
ако един актьор избере подходящо физическо действие и го изиграе убедително, то в хода на този процес той автоматично ще извлече определено чувство.
Методът на физическите действия е онази част от откритията на Станиславски, която се възприема диаметрално противоположно от ревностните почитатели на психологическия реализъм и съответно от тези практици, които работят в
нереалистичен стил. От една страна, именно методът на физическите действия
„стопля“ отношението на голяма част от западноевропейските режисьори към
Станиславски (Гротовски например), а от друга, внася колебание в последователите на системата в Америка и става коз в ръцете на нейните критици.
13

Вж. по подробно Николова, Р. Актьорският тренинг на ХХ век. С., 2007.
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Какво намира комунистическата власт в практиката и теорията на Станиславски, за да ги разпознае като подходящата система за прилагане на
социалистическия реализъм в сценичната практика? Отговорът на този въпрос минава през сериозно изучаване на текстовете на Станиславски, както
и тези, които тълкуват и дебатират принципите му през призмата на комунистическата идеология. Формалната причина е в това, че социалистическият реализъм няма развита технология за всички изкуства, а Станиславски се оказва единствен, разработил метод за работа с актьора. Последното,
съчетано с идеята на Станиславски за реалистично (психологически вярно)
присъствие на актьора, я прави възможна за употреба за целите на сценичния социалистически реализъм.
Системата на Станиславски е представена/наложена на българския театър чрез текстове на съветски анализатори на неговото наследство, български такива, чрез квалификационни курсове, както и през ежедневния „контрол“ на практиката на българския театър чрез публични обсъждания, на
театралните прегледи и в художествените съвети.
Години след като Станиславски, с неговата практика и теория, е разпознат
като подходящ за адаптация към принципите на социалистическия реализъм, в прилагането му към сцената продължават, активни и разпалени, дебатите и дискусиите в СССР относно „наследството“ му. В тях се включват
критици, теоретици, актьори, ученици и др. Те са предположени от факта,
че Станиславски не оставя разписана методология и от това, че властта има
нужда да подбере, адаптира, понякога и да доизмисли „системата“, така че да
отговаря на комунистическата идеология. На българската аудитория съветската дискусия е представена чрез множество преводни статии. Независимо
че официално системата на Станиславски е разпоредено да бъде наложена в
българския театър през 1949 г., в решенията за провинциалните театри масирано публикуване на материали за нея започва в списание „Театър“ през
1950–1951 г. Превеждат се статии, които представят основните линии в съветския дебат, като „ненадеждните“ такива са подложени на критика.
Дискусията в Съветския съюз протича под призива „дълбоко да изучаваме и творчески да развиваме наследството на Станиславски“14. Най-полемичен се оказва въпросът кое точно е най-подходящо да се употреби за
целите на сценичния социалистически реализъм. Дали това е методът на
физическите действие и ако е така, как да се гледа на него – като на етап в
работата на Станиславски, която отрича всички предходни и представлява
съвсем ново постижение на системата, или е необходимо да се гледа практиката и теорията на Станиславски в тяхната цялост и етапност.
В България, независимо че руските дебати са представени чрез множество
статии, театралната общност остава пасивна към подобна дискусия. Затова през
юли 1953 г. се провежда национално съвещание за обсъждане работата на театрите в светлината на системата на Станиславски. Докладите, заедно с изказвания и
14

В рубрика със същото заглавие се публикуват и преводни статии в списание „Театър“.
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заключителното слово на подпредседателя на КНИК Славчо Васев са публикувани в специален брой на списание „Театър“15, посветен на Станиславски.
Това националното съвещание е събитието, което най-ясно артикулира
Системата в качеството ѝ на социалистико-реалистичен сценичен метод и
прави равносметка на състоянието на българския театър по отношение на
прилагането ѝ. Докладът на Боян Дановски е най-пълното за периода обобщение и обяснение на системата и нейното тълкуване за нуждите на социалистическия реализъм16 в българския театрален контекст.
На системата на Станиславски се гледа като на „истинска театрална наука“, но се обвързва с идеология, която я превръща в „наука за реалистичния,
прогресивен, идеен театър, театъра на социалистическия реализъм“17.
Докладът на Гочо Гочев е насочен към актуалното състояние на българския театър по отношение степента на овладяване и прилагане в практиката
на системата на Станиславски. Авторът посочва множество примери, за да
стигне до обобщението, че „системата на Станиславски като жив творчески
метод, като синтеза на най-новите успехи на Съветския театър не ръководи
цялостно нашата работа като единен творчески метод“18.
Обобщенията и заключенията на съвещанието са, че българският театър
е тръгнал в „правилната“ посока, т.е. по пътя на социалистическия реализъм
и овладяване и прилагане на системата на Станиславски, но и че все още не
са постигнати нужните резултати. Затова се набелязват и конкретни мерки
за преодоляване на изоставането и недостатъците.
Едно от решенията след приключване на съвещанието е Комитетът за
наука, изкуство и култура да организира учебната и квалификационна работа в театрите за по-нататъшното изучаване и внедряване на системата на
Станиславски в българския театър. В изпълнение на това решение КНИК
изработва план за учебна и квалификационна работа в театрите и свиква
на 7 и 8 декември същата година съвещание с режисьорите. Задачата е да
се запознаят режисьорите, които ще ръководят курсовете по квалификация
на артистичните кадри по системата на Станиславски, с плана на комитета.
Присъстват режисьори от всички театри.
От изявленията на режисьорите става ясно, че в повечето театри през
последните няколко сезона има дейности за запознаване и въвеждане на
системата на Станиславски. Това става основно чрез лекции и в работата по
конкретни спектакли.
От разпалените дискусии след дадените указанията можем да обобщим,
че на този етап българският театър няма единно отношение и знание към
наложената система на Станиславски. Съвещанието завършва с категоричСп. Театър, 1953, № 8/9.
Подробното му представяне изкушава, както и обективното сравнение с практиката и теорията на Станиславски, но само по себе си това би представлявало отделно изследване.
17
Дановски, Б. Творческото наследство на К.С. Станиславски. – Театър, 1953, № 8/9, с. 6.
18
Гочев, Г. Българският театър и системата на Станиславски. – Театър, 1953, № 8/9, с. 37.
15
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ното обобщение на Пенчо Пенев, че „квалификационната работа ще бъде
задължителна от сега нататък за всеки театър“19.
След националното съвещание за обсъждане на работата на театрите в
светлината на системата на Станиславски и последвалото съвещание с режисьорите, изискванията към българските театрални творци и мениджъри във
връзка с налагане на системата са ясно и категорично артикулирани. Следва
системен контрол в изпълнението на дадените указания и регулярни мероприятия като конференции, срещи и др. за нанасяне на корекции и уточнения.
Дебатът в Съветския съюз около системата на Станиславски и българските дискусии на тази тема дават основание да се твърди, че комунистическата
власт използва един елементаризиран, дописан и идеологически интерпретиран вариант на работата на Станиславски, за да легитимира театралния социалистически реализъм като единствено допустим метод за работа на сцената.

STANISLAVSKI’S SYSTEM
AND SOCIALIST REALISM
Rumiana Nikolova
Institute of Art Studies, BAS

The article is part of a study on Bulgarian theatre under socialism. It focuses on
the imposition of the doctrine of Socialist Realism as an official art style in theatrical productions. Using documents, the paper seeks to establish when and how
this has happened. It presents also the tenets of Socialist Realism. When Socialist
Realism was imposed onto theatrical productions, this created a need for certain methods providing specific instructions not only for casts and directors, but also for stagings
as a whole. Stanislavski’s system proved to be the right method. The article traces
how Stanislavski’s system has been presented and imposed on Bulgarian theatre.
The paper arrives at the conclusion that communist authorities used a simplified,
expanded, and ideologically interpreted version of Stanislavski’s work in order to
establish Socialist Realism as the only acceptable method of staging.
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КИНОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ, КИНОПОКАЗ И
КИНОПАЗАР СЛЕД 1989 ГОДИНА – ПРОЦЕСИ И
ПЕРИОДИЗАЦИЯ
Александър Донев

„Аудиовидео Орфей“ ЕАД
Институт за изследване на изкуствата, БАН
alexanderdonev@gmail.com
Резюме: Киноразпространението и кинопоказът претърпяват след 1989 г. дълбока
трансформация. Става въпрос не само за отмяна на държавния монопол и приоритет
на частните капитали като форма на собственост за действащите икономически организации. Периодът се характеризира също така с радикална смяна на структурата
на филмовия репертоар и значително намаляване на броя действащи киносалони. В
статията се очертават различните етапи, през които преминава тази трансформация,
кои са основните тенденции, които я характеризират, по какъв начин тези процеси се
отразяват на връзката между българската филмова публика и националното кино от
началото на 90-те години на миналия век до средата на второто десетилетие на ХХI век.
Ключови думи: киноразпространение, киносалони, пазар, вертикална интеграция,
зрители, приходи, периодизация, конкуренция, държавна намеса

Когато си поставяме за цел цялостното характеризиране на една кинематография в определен исторически период, едва ли би трябвало да се
ограничаваме само до анализ на конкретните филмови произведения, които тя е създала. Много по-обективна картина ще ни даде проследяването
на развитието и отношенията между различните участници в кинематографичния процес, промените във функциите и значимостта на ролите им.
Така както филмът не е класически комерсиален продукт и кинопазарът от
своя страна не е традиционно място за размяна на стоки и услуги. В този
смисъл за адекватното разбиране на понятието „филмов пазар“ по-полезни биха били определенията на икономическата социология, отколкото на
неокласическата икономическа наука. Повечето икономисти разглеждат
пазара само като механизъм за решаване на икономически проблеми като
регулиране на цената или разпределение на ограничените ресурси. Дефинициите на икономическата социология са много по-комплексни и по-гъвкави. Според американските социолози Фрийдлънд и Робъртсън „пазарът
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„Аудиовидео Орфей“ ЕАД (2011–). Докторант по кинознание в сектор „Екранни изкуства“ на Института
за изследване на изкуствата. Гост-преподавател в НАТФИЗ (1993–1995) и НБУ (1997–). Магистър по
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не е просто разпределителен механизъм. Той е система за възникване и
измерване на стойност, за производство и подреждане на предпочитания,
които от своя страна намират почва в културата.“1
На този фон изглежда странно застъпваното както в специализираните, така
и в по-широките български среди становище, че в България няма филмов пазар. То се обосновава единствено чрез невъзможността филмите, произведени
с българско публично или частно финансиране, да възстановят вложените средства. Дълъг е разговорът относно това, какви стратегии за възвръщаемост преследват различните типове български филмови продукции. По-важно е да се
отбележи, че никоя дефиниция за пазар не включва гаранции за възвръщаемост
на инвестициите, необходими за създаването на търгувания продукт. Единствено централизираната икономика поставя производството над пазара, като не
позволява на потребителите, независимо от техните нужди и интереси, да купуват друго освен онова, което „от горе“ е решено да се произвежда.
Много отчетливо доказателство за наличието на български филмов пазар
са тенденциите за нарастване на приходите и зрителите както въобще, така
и конкретно на българските филми. От следващата таблица се вижда, че за
последните 10 години между 2005 и 2014 зрителите в българските кина са
се увеличили 2 пъти, а приходите – 4 . Освен това, ако за първата половина
от този период (2005–2009) постъпленията от български филми в кината са
малко повече от милион (1 025 615 лв.), то за следващите 5 години (2010–
2014) сборът им е 10 249 589 лв. Особено показателно е нарастването в
приходите на филмите, финансирани извън НФЦ. Това са продукции, чиито
бюджети са осигурени от различни източници извън системата на държавното подпомагане, които разчитат в много голяма степен на възвръщаемост
на вложените средства. Ако в първата „петилетка“ те реализират общо 197
хил. лв., то за следващите 5 години сборът е 3 556 млн. лв., което означава
нарастване почти 16 пъти.
Таблица 1. Българският кинопазар 2005–2014 – зрители, приходи, БГ филми

2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

нови/
общо

Зрители
(млн.)

Приходи
(млн. лв.)

+/- %
приход

Филми
НФЦ /„ не“

Общ БГ
приход

„не“ НФЦ / %
от БГ прихода

125/ 212
137/ 200
143/ 212
113/ 159
123/ 160
129/ 174
135/ 167
139/ 182

2,4
2,4
3,0
4,0
4,6
4,1
4,8
5,0

11,7
17,1
24,4
33,9
36,5
33,6
40,0
43,5

--+22.1
+42.2
+39.1
+7.7
-9.2
+19.0
+8

(5) 4 / 1
(6) 6 / 0
(3) 2 / 1
(2) 2 / 0
(11) 9 / 2
(11) 7 / 4
(6) 4 / 2
(7) 3 / 4

0,148
0,467
0,212
2,729
4,357
1, 471
0, 230
1, 462

0.083/ 56 %
--0,113/ 53 %
--1,238/ 28 %
1,066/ 72 %
0,065/ 28 %
1,186/ 81 %

Friedland, R. and A.F. Robertson. Beyond the Marketplace. – In: Beyond the Marketplace:
Rethinking Economy and Society (ed. by Roger Friedland and A. F. Robertson). New York, Aldine
de Gruyter, 1990, p. 27.
1
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Тези процеси недвусмислено показват, че определени представители на
българската филмова индустрия, особено продуценти, които не разчитат на
финансиране от НФЦ, и техните разпространители, оценяват потенциала
за реална възвръщаемост от българския кинопазар. На този етап обаче пълното възстановяване на средствата може да се реализира само за филми с
много ниски бюджети – максимум до 100 – 150 хил. лева.
Друга линия на критика и оспорване на съществуването на български филмов пазар произтича от поредицата негови дефекти. Реално те
са в основата на несъвършената конкуренция, която дава прекомерни
предимства на определени участници за сметка на други. В същото време обаче именно пазарът на несъвършената конкуренция е естествената форма на пазарната организация (тъй като пазарното равновесие е
трудно постижимо и още по-трудно е да се задържи).
От поредицата пазарни дефекти тук ще акцентираме само на един – вертикалната интеграция. Концентрацията в прагматичен план означава доминиращите определен сектор компании да контролират по-голямата част от
продажбите или активите по отношение на един и същи продукт или географски пазар. Вертикалната концентрация на кинопазара е факт, когато
един дистрибутор управлява също така и киносалони. Вертикалната интеграция облагодетелства пазарното поведение на дистрибутора, защото гарантира присъствието и по-дългия престой на филмите му в кината, дава
му и по-голяма свобода да контролира графика за излизането им на екран.
Именно различните етапи, свързани с разпадането на един съществуващ
тип вертикална интеграция и формирането на нов, определят етапите от
развитието на българския филмов пазар след 1989 г. В този смисъл се очертават три периода: 1990–1994; 1995–2004 и от 2005 – до днес.
Първият период се характеризира с разпадането на държавния модел
на вертикална интеграция. През 1989 година българската филмова индустрия е напълно завършена, вертикално интегрирана система, която включва
производствена база (филмови студии), разпространителска мрежа и вериги от киносалони. Тази структура се управлява от ТСО „Българска кинематография“ и е много по-съвършена дори от холивудската, защото може
да разчита на целогодишна, държавно гарантирана дотация, която покрива
всички финансови дефицити. В центъра (макар и не по престиж) се намира
държавно предприятие „Разпространение на филми“. То определя заглавията в репертоара, броя копия на всяко от тях, графика за излизането им в
кината и характера на рекламната кампания. В същото време получава 31%
от приходите на киносалоните, от които изплаща всяка година предварително определени суми за разпространяваните заглавия на трите основни
филмопроизводствени предприятия – СИФ „Бояна“, САФ „София“ и СНПДФ „Време“. В замяна на това получава годишна дотация, която през 80-те
варира между 10 и 15 млн. лева. Държавната структура за мениджмънт на
киносалоните (28 окръжни управления „Кинефикация“) притежава в годините до 1989 твърде ограничена самостоятелност. Те са длъжни да показват
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в киносалоните всяко определено от „Разпространение на филми“ заглавие
и да изпълняват показателите на държавния план за 4 различни типа филми:
български, съветски, социалистически (извън първите две категории) и други (капиталистически и пр.).
Таблица 2. Брой киносалони и брой зрители 1980–1992

1980

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

кина

3453

3314

3315

3305

3139

3081

2174

979

383

Зрители
(млн.)

95,85

96,38

96,18

85,14

82,67

67,98

47,69

25,71

20,28

Статистически годишник България 1992 г. (НСИ, 1993).

От приложената таблица се вижда, че спадът в посещаемостта и намаляването на действащите кина започва още от средата на 80-те. По същото време
започва непрекъснато да намалява и държавната дотация за ДП „Разпространение на филми“, която от 15,7 млн. през 1986 г. спада на 8,8 през 1990 г.
На 22 март 1991 г. излиза Постановление № 44 на Министерския съвет,
което предвижда намаление на бюджетните разходи в културата. На 6 юни
1991 е прието Постановление № 107 за закриване на ТСО „Българска кинематография“ и създаване на Национален филмов център с предмет на
дейност: координация на кинопроизводството и кинообслужването, продуцентската и филморазпространителска дейност. На 18 юни 1991 е приет
Търговският закон, който става основа за премахване на монопола върху
филмопроизводството и филморазпространението. По този начин е разчленена вертикално интегрираната система – премахната е субординацията и
всяко от звената започва да работи в свой интерес и своя сметка, а не по контролирана отгоре формула. Разпространението се осъществява от ДП „Разпространение на филми“, кинопоказът – от 28 окръжни предприятия „Кинефикация“. В областта на кинопроизводството се премахва финансирането
от бюджета на студия „Бояна“ и се създава система за проектно подпомагане на национални филмови продукции чрез Националния филмов център.
В областта на кинопоказа от 3000 киносалона, опериращи до края на 80-те,
в началото на 1991 реални приходи носят около 500, като тенденцията за намаляване продължава. През пролетта на 1991 г. в София се открива първият частен
киносалон „Нова сцена“ на ул. Шести септември. Първият филм на частна разпространителска компания в репертоара на 100% държавните по това време кина
е „Целувката на вампира“ с Никълъс Кейдж на „Сиджи филм“ с премиера на 8
юли 1991. По същото време е обявена лятна кинопанорама, която има за цел да
рекламира още една частна филморазпространителска фирма – „Дъга 700“.
Третата значителна дистрибуторска компания е „Болкън филм ентърпрайсиз“ (БФЕ), основана като смесено британско дружество за филмопроизводствени услуги с 45% държавно участие чрез ТСО „Българска кинематография“. БФЕ започва от есента на 1991 да разпространява нашумели
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холивудски хитове на българския пазар („Мълчанието на агнетата“ и др.), а
от 3 януари 1992 г. прехвърля почти безвъзмездно филмите си на 100% частната фирма „Брайт Айдиъс“. Тя става представител на холивудските студия
„Кълъмбия“ и „Уорнър“ и се превръща в най-мощната киноразпространителска фирма на българския пазар през 1992 г. В края на 1994 г. „Брайт
Айдиъс“ е изместена в отношенията с американските мейджъри от „Александра филмс“, появила се в началото на 1994 г. като разпространител на
независими европейски и американски филми („Играчка-плачка“, „Къщата
на духовете“, „Гарванът“).
На 21 януари 1992 г. е регистирана „Дъга филм“, която от лятото на същата година става представител на „Туентиът сенчъри Фокс“. Преди това
под името „Дъга 700“ тя разпространява като независима компания още от
лятото на 1991 г. филми като „Танцуващият с вълци“, „В легло с Мадона“,
„Бартън Финк“ и др.
В началото на май 1992 „Сиджи“ се преименува на „Съни филмс“ и подписва договор с ЮАйПи (UIP), компанията, която представлява на европейския пазар „Юнивърсъл“, „Парамаунт“, „Метро Голдуин Майер“ и „Юнайтед артистс“. От юни 1993 г. „Съни“ включва в своя пакет и „Буена виста
интернешънъл“, който разпространява филмите на „Дисни“.
Само за година и половина – от средата на 1991 до края на 1992 частните
разпространителски компании изместват от пазара ДП „Разпространение на
филми“. Ако през 1990 г. то разпространява всичките 151 заглавия в репертоара, то през 1991 те стават 90, през 1992 са 51, а 1993 – само 17. Приходите
от продажба на билети за държавното разпространение непрекъснато спадат:
два пъти през 1992 в сравнение с 1990, а през 1993 – три пъти. В същото време
разходите за разпространение скачат драстично. Основната причина е освобождаването на курса на долара, с който са свързани непрекъснато нарастващите цени на филмовите лицензи, изработката на копия за разпространение
и различните видове реклама. Цените на билетите също нарастват, но с много
по-бавни темпове и средното им ниво през 1994 г. е равностойността на 13
евроцента2. Причината за значителните разходи на държавното разпространение е и неефективната структура – през 1993 г. с приходи от 17 филма се
плащат заплати на 60 служители. В същото време частните компании разпространяват двойно повече и значително по-конкурентноспособни филми
със 7-8 служители. От друга страна, независимо че кината са държавни, те
не са задължени да програмират филмите на държавната разпространителска
фирма. В края на първото тримесечие на 1994 г. Министерството на културата
взема решение за ликвидиране на ДП „Разпространение на филми“, което пуска на екран през същата година последните си 4 филма. Така в края на 1994,
на практика, е премахнат и следващият елемент от вертикално интегрираната
система – киноразпространението.
Периодът от 1995 до 2004 се характеризира с постепенното разпадане на
2

http://www.mediasalles.it/ybk05/final/PresEst.pdf;http://www.mediasalles.it/ybk05/final/IncLEst.pdf
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третия стълб – държавната система за кинопоказ. Поредица от публикации
в пресата от началото на 90-те посочват като един от главните проблеми
пред кинобизнеса лошото състояние на киносалоните. Показателно е едно
заглавие на в. „168 часа“ от 27 декември 1993 г.: „Зрителите у нас са интелигентни, но се тълпят в кина кочини“. В тясна връзка с този проблем е и
цената на билетите: „Средната цена, изключвайки София, е някъде между
33 и 37 цента. Дори в бившите постсоциалистически страни най-ниската
цена е около 2 долара. А иначе средната цена в Европа е 4,5 долара3.“ Друг
проблем, изтъкван от частните киноразпространители, е програматорската
политика на държавните киносалони и особено на „София филм“. Въпреки
че притежава само 10% от киносалоните в страната фирмата реализира около 30% от приходите през 1993, които достигат до 60% през периода 1995–
2000. Поради тази причина масираното присъствие в нейните салони става
приоритет за разпространителската политика на всички дистрибутори. Във
всеки момент, в който усетят търговските си интереси застрашени, дистрибуторите предизвикват поредица от медийни кампании срещу управлението
на „София филм“, които могат да бъдат проследени в пресата.
На практика, главната причина за нарасналия пазарен дял на софийските
държавни кина е все по-голямата диференциация в доходите между столицата и останалата част от страната и свързаната с това интензивна миграция
от редица региони. Това е и основната причина за драстичното намаляване
на броя на киносалоните само за няколко години след 1989 г. Ако в София между 1988 и 1995 те са намалели по-малко от три пъти, в останалата
част на страната намалението е 15 пъти. Другата ключова причина е крайно
амортизираната киномрежа, експлоатирана от държавата без почти никаква
модернизация в предходните десетилетия. Анализ на ДП „Разпространение
на филми“ от 1988 г. показва, че печелившите кина в цялата страна са 227
(7%): от тях – 204 градски и 23 селски; останалите 2953 кина (93%) са непечеливши. Разбира се, значителното намаляване на киномрежата се дължи
на първо място на социокултурни фактори, свързани с промени в структурата на потребление, премахването на цензурата, навлизането на нови медии
(видео-, сателитна и кабелна телевизия, интернет) и др.
Другата тенденция в развитието на пазара през този период е подготовката
за изграждане на многозални кинокомплекси. За първи път думата „мултиплекс“ е спомената в едно интервю на Пламен Войновски4 от „Брайт Айдиъс“
от есента на 1993 г., който говори за тази форма като за бъдещето на кинопоказа в България и за плановете на своята фирма да участва активно в налагането ѝ. Показателно за стратегията на частните инвеститори при изграждането на мултиплекси (комплекси с минимум 10-12 зали) е, че първото условие
за тяхното появяване е премахването на конкуренцията на „София филм“. В
Савов, В. Интервю на Миролюба Бенатова. Зрителите у нас са интелигентни, но се тълпят
в кина кочини. –168 часа, 27 декември 1993.
4
Войновски, П. Интервю на Стоян Кирчев. От утре гледайте по екраните как ни таковат
мамите. – 168 часа, 11 октомври 1993, с. 45.
3
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края на 90-те пазарният дял на държавната фирма продължава да бъде около
60% на национална база и около 75% за София, при това разполагайки само с
10% от всички екрани в страната. При такъв солиден конкурент се предполага, че нов играч на пазара, независимо че развива по-ефективен бизнес модел,
поема твърде големи рискове. Именно поради тази причина реално купувачът на софийските държавни кина не е фирмата, която подписва сделката, а
мощен консорциум от бизнес интереси. Той включва разпространителските
компании, готови да инвестират в модерни мултиплекси и впоследствие да ги
управляват; банки, готови да предоставят кредити за изграждането им, но не
желаят да излагат на риск връщането на тези кредити; брокери на недвижими
имоти, които виждат в процеса шанс да се сдобият с атрактивна собственост.
Никой от участниците няма интерес от модернизиране и засилване на конкурентноспособността на „София филм“.
Реално, цялата концепция за приватизация на българските киносалони
има за цел не развитие на приватизираните предприятия, а преразпределение на собствеността и оттук директно стимулиране на частната инициатива. На практика, по-скоро става въпрос не за реална продажба на активи, а за
преразпределение на пазари. Повече детайли около затварянето на софийските кина и прехвърлянето на собствеността върху отделните обекти могат
да се открият в поредица публикации5.
Първият модерен мултиплекс в България „Арена Запад“, открит през април 2003, предлага 15 зали с 3024 места. По същото време „Мултиплекс“
в подлеза на НДК прибавя още две зали към комплекса си и вече има 1000
места. Доказателство, че двете форми за организация на кинопоказа – многозални кина и единични салони могат да съжителстват успешно, е скокът
в зрителите и приходите. Ако през 2002 г. 2 015 735 зрители в българските
кина са осигурили 8 717 074 лева боксофис, то в края на 2003 след откриването на първата „Арена“ и разширението на „Мултиплекс“ зрителите вече
са 3 045 451, а приходите – 12 005 348 лева.
Очевидно обаче тази форма не е благоприятна за последващите инвестиции в нови мултиплекси и кината на „София филм“ са затворени през лятото на 2004 г. С това и последният елемент от инфраструктурата, останала от
системата за вертикална интеграция на държавната кинематография, е ликвидиран. С откриването на първия мултиплекс „Арена Запад“ на разпространителската фирма „Александра груп“ се отваря възможност за една частна
компания да изгради своя вертикално интегрирана конфигурация от киносалони и филмова дистрибуция. Нещо повече – създава се своеобразна олигополна структура на българския филмов пазар, която включва две компании,
едновременно собственици и на киносалони чрез веригите „Арена“ и „Синема сити“, и на филмова дистрибуция – чрез „Александра филмс“ и „Форум
http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2004/10/06/9462_sofiia_film_otide_na_kino/;
http://e-vestnik.bg/4146; http://www.politika.bg/article?id=1452;
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=525&aid=12636;
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филм“. Така между 2008 и 2015 г. броят на екраните в България се увеличава
двойно, зрителите – също два пъти, а приходите – два и половина пъти.
Без съмнение, подобна пазарна концентрация е препятствие пред справедливата конкуренция и дава основание за непрекъснати призиви за държавна
намеса. Но дали дефектите на пазара са освен необходимо, също и достатъчно условие за интервенция от страна на държавата? В тази връзка много уместен е коментарът на английския философ от края на XIX век Хенри Сиджуик:
„Разбира се, от това, че политиката на отказ от регулация търпи неуспех, не
следва винаги, че намесата на правителството е оправдана, тъй като нейните
неизбежни недостатъци могат във всеки отделен случай да имат още по-лош
резултат, отколкото недостатъците на частната инициатива.“6
Още по-категоричен относно дилемата дали да има повече пазар, или повече държавна намеса е Чарлз Улф Младши: „Това не е избор между съвършен пазар и несъвършена държавна намеса, нито пък между несъвършен
пазар и съвършена държавна намеса. Най-често става въпрос за избор между несъвършен пазар и несъвършена държавна намеса, както и на различни
несъвършени комбинации между двете.“7

FILM DISTRIBUTION, EXHIBITION AND
FILM MARKET AFTER 1989: PROCESSES AND
PERIODIZATION
Alexander Donev
AudioVideo Orpheus Ltd
Institute of Art Studies, BAS

Film distribution and exhibition are undergoing a profound transformation
after 1989. It’s not just about breaking the state’s monopoly and prioritising private
capital as a form of ownership pertaining to the current economic organizations.
The period was also characterized by a radical change in the structure of the film
repertoire and a significant reduction in the number of operating theatres. The
paper outlines the stages undergone by this transformation, the main trends typical
of it, the way these processes reflect upon the relationship between Bulgarian film
audiences and national film between the early 1990s and the mid-2010s.
6
Sidgwick, H. The principles of political economy. London, Macmillan, 1901, p. 414, цит. по:
http://ebook.lib.hku.hk/CADAL/B3139033X/
7
Улф Младши, Ч. Пазар или държавна намеса. Избор между две несъвършени алтернативи.
Институт за пазарна икономика, 1995, с. 2, цит. по: http://www.easibulgaria.org/assets/var/docs/
pazar%20ili%20darjavna%20namesa/be48dd_Wolf_all.pdf,
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МАРКЕТИНГОВИ АСПЕКТИ НА ЕТАПИТЕ В
ПРОИЗВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКО ИГРАЛНО
КИНО
Александър Стайков

Институт за изследване на изкуствата, БАН
astaik@abv.bg
Резюме: Процесът по създаване на игрален филм е интегрално цяло от няколко основни и в известна степен самостоятелни етапа. Тезата за успешната маркетингова
комуникация на игралния филм с цел по-добрата му пазарна реализация стъпва на
анализ на маркетинговите аспекти още в процеса на създаване, а не само и единствено при готовия продукт. Спецификата на всеки от тези етапи дава различни възможности за ползване на маркетингов инструментариум, което се изразява в сумарен
резултат по чувствително повишаване на неговата комуникативност спрямо предварително таргетирана от авторите публика.
Ключови думи: маркетинг, игрален филм, сценарий, предпродукция, продукция,
постпродукция, дистрибуция, кинопоказ, бюджет, реклама, публика

Търсенето на маркетингови аспекти на филмовата индустрия почива на
двойствената природа на киното. Създаването или производството на игрален филм е сложен интегрален процес и ако естетическите му и изкуствоведски измерения стъпват като анализ върху готовия продукт, то индустриалната природа на киното се състои в спецификата на неговото създаване.
Това е сегментиран процес от няколко основни етапа. Развитие на проекта,
предпродукция (формиране на екип, кастинг на актьори, уточняване на локации и др.), продукция (снимачен период), постпродукция (монтаж, озвучаване, колор дизайн, оригинал, копия за показ), дистрибуция и показ. Във
всеки от изброените етапи участие взимат различни експерти, чийто труд е
високо професионален и специализиран. По тази причина маркетинговата
и финансова страна на всеки един от етапите е различна. На първо място е
раждането на идеята, или етапът на развитие на проекта. За целта се създава трийтмънт в обем около 20-30 страници, в които се описват основната
линия на сюжета, главните действащи лица и в някои случаи се предлага
подробна разработка на избрана сцена. Това е първата стъпка, която фиксира базисните пунктове, от които започва развитието на проекта. Този ранен
етап не съдържа в себе си индустриални аспекти, тъй като финансовите разходи не са в съществен обем. Маркетингови аспекти при него биха могли
Александър Стайков е докторант в сектор „Екранни изкуства“ на Институт за изследване на изкуствата. Дисертационният труд, върху който работи, е на тема „Маркетингов профил на българската филмова
индустрия в периода 2005–2015 година“. Има научни интереси в областта на маркетинговия и финансов
анализ на проектите в игралното кино. Магистър по културология в СУ (1997) и магистър по финанси
в УНСС (2003).
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да се търсят в посока разпознаваемост от страна на публиката на сюжета
и по-скоро на жанра на бъдещия филм. На този изключително ранен етап
от създаването на филма това би било предпоставка за неговата повишена
комуникативност. С оглед улесняване на процеса на финансиране авторът
на идеята, независимо дали става въпрос за сценарист, режисьор или продуцент, както и с оглед постигане на бъдещ зрителски успех, би могъл да се
ориентира в посока на популярни за българската публика жанрове. На база
проведени достатъчно на брой проучвания на вкусовите нагласи на средностатистическия български зрител тези жанрове са предимно исторически филм и комедия. Подобна стъпка обаче в никакъв случай не гарантира
висока гледаемост в бъдеще. От тук нататък, от чисто творчески, процесът
започва да придобива маркетингови, т.е. и финансови измерения. Първият
важен момент в тази посока е свързан с авторските права, в случай че сценарият не е оригинален. От финансова гледна точка т.нар. инвестиционен
риск е ясно дефиниран през целия процес на създаването на игралния филм
и на този етап той е най-висок, в смисъл, че опциите за възвръщаемост са
минимални, което, от друга страна обаче, се компенсира от по-ниския обем
на необходимите средства за т.нар. развитие на проекта. Рискът е висок поради сравнително малката вероятност проектът да стигне до своята реализация. Повишеният риск върви и в друга посока. Тази сегментираност и
относителна самостойност на отделните етапи при създаването на игрален
филм създава предпоставки за замразяване на процеса на ранен или дори
на по-късен етап, независимо от вложените до момента средства. Пътищата
пред авторите на идеята са: кандидатстване за субсидия пред НФЦ, европейски или общински програми за подпомагане на проекти в сферата на изкуството, от една страна, или търсене на частни източници на финансиране
(лични средства, банкови кредити) – от друга. Предимството на публичните
източници на финансиране е в сериозното намаляване на инвестиционния
риск, но това е за сметка на необходимостта проектът да се адаптира към
художествените критерии за участие. Вторият, далеч по-рисков от финансова гледна точка вариант, за сметка на това дава пълна творческа свобода
на авторите. Практиката сочи, че поради оскъдния финансов ресурс на продуцентските компании в България частното финансиране на този етап от
реализацията на проекта е по-рядко срещана практика.
Развитието на проекта е практическо доизграждане на сценария. Неговата фаза на завършеност е въпрос на творческо предпочитание на авторите,
от една страна, но и съобразяване с критериите на финансиращите институции – от друга. На база на готовия сценарий се разгръща и финансовата
страна на проекта. За целта са необходими финансови, счетоводни и чисто пазарни компетенции, въз основа на които се създава проектобюджет на
продукцията. Той не е константа и по обясними причини може да варира
в по-широки граници, в зависимост от цените на икономическите агенти,
които осъществяват услуги в киноиндустрията, естеството на локациите на
снимките, наличието или отсъствието на специални ефекти, хонорарите на
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екипа и др. Маркетинговите аспекти на този етап са по-скоро относителни
и касаят формирането на бюджета на продукцията. Стратегията често пъти
върви по линия на минимизирането му поради недостатъчно финансиране,
както и с цел повишаване на вероятността на максимална възвръщаемост,
което е чисто пазарна логика, която обаче може да доведе до негативни
ефекти. С оглед обема на пазара на игрално кино условията за дистрибуция и показ, както и статистическите данни за посещаемост на българско
игрално кино в последните години, 100 хил. продадени билета е сериозен
зрителски успех. Спрямо средните статистики за цена на създаване на игрален филм в България (около 1.5 млн. лв.)1 средствата на частните продукции
са крайно ограничени и лишават продукцията от разгръщане по отношение на кастинг, техника, локации, ефекти и т.н. Това от своя страна води до
намаляване на маркетинговите предимства на бъдещия филм, които биха
способствали за по-висок зрителски успех. При наличие на достатъчно финансиране на проекта, независимо по каква линия, позитивният финансов
резултат на българския пазар е почти невъзможен. Причините за това са в
малкия обем на потенциалните зрители. Статистическите параметри в тази
посока показват, че за да се възвърнат вложените средства от вътрешния
пазар, е необходимо населението на страната да наброява минимум 40 милиона. От друга страна, езиковото ограничение е допълнителна пречка пред
международното разпространение на българския филм.
Маркетинговите измерения на етап предпродукция се съдържат найвече в актьорския кастинг. Киното е основен световен популяризатор на
лица, наред с телевизията и интернет. Т.нар. „система на звездите“ е добре позната от маркетинговия модел на Холивуд и е основен компонент
от властващата позиция на американското кино по света. Маркетинговото
позициониране, или т.нар. брандинг, е психологически процес в своята
същност, който обаче има пазарни и финансови последици. Името и лицето на един актьор са кодовете на това позициониране, чиято най-важна
предпоставка е популярността (разпознаваемостта). Икономиката на фенските маси е достатъчно добре изследван феномен, фундаментален бизнес
в световен мащаб, чиито основни бенефициенти са популярните изкуства
и спортът. Склонността на модерния индивид да се разделя с пари, с цел да
консумира досег с добре позициониран в съзнанието му човек, е основата
на развлекателната индустрия изобщо. Ситуацията в България, разбира се,
е по-различна. Киното не създава, а консумира вече създадено по други канали маркетингово позициониране. Т.нар. брандинг на българските актьори се формира най-вече в телевизията, интернет и донякъде в театъра. По
тази причина някои от актьорите и актрисите се „поизхабиха“ от употреба през последните години. Участието на Асен Блатечки, Христо Шопов
или Деян Донков не гарантира автоматично повишен зрителски интерес.
Поради ред културни и нравствени особености българската маса от фено1
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ве е далеч по-дистанцирана, отколкото тази в САЩ например. Интересен
пункт в тази посока е рекламната кампания на „Съдилището“, реж. Стефан
Командарев, където един устойчиво позициониран бранд като Асен Блатечки (лошото момче, секс символ) бе препозициониран в точно обратната
посока, смачкан от живота загубеняк, който търси път към загубеното си
себеуважение. В областта на маркетинга и рекламата този похват е детайлно разработен. Световната практика изобилства с примери за успешното
му и недотам успешно прилагане. Търсенето на контраст с устойчиви маркетингови характеристики на продукта несъмнено привлича интерес, дава
възможност за навлизане в нови пазарни територии, но също така крие сериозни рискове, най-вече да не се накърнят прекалено много тези измерения в съзнанието на потребителя (фена). Пример в това отношение извън
киното е навлизането на БМВ в началото на 80-те на американския пазар.
До този момент в съзнанието на американците скъпите луксозни коли са
бавни. Препозиционирането, което прави немският производител, е в посока на това, че скъпите луксозни коли също могат да развиват скорост,
равна на тази на спортните двуместни автомобили. Кампанията се оказва
извънредно успешна2. Тактиката, която ползва Командарев в „Съдилището“, е идентична. В процеса на промотиране на филма имах възможност да
гледам много негови интервюта. Основен акцент в тях беше именно това
препозициониране на актьорското амплоа на Асен Блатечки. Посланието
бе: „Гледайте филма, за да се убедите, че той е универсален актьор“. По
мои наблюдения този маркетингов похват свърши работа основно в следната посока: сюжетът на филма не предполага засилен интерес от публика
под 18 г. Тийнейджърите, по обясними причини, не се интересуват особено от „травматични“ теми, било то свързани с периода на социализма, или
ширещата се в България мизерия. Подобни сюжети таргетират в основна
степен публика над 30 или дори повече години. Ангажирайки Блатечки за
главната роля, Командарев, на практика, таргетира две отделни, и най-важното – движени от различни мотиви публики. От една страна – масата от
фенове на Блатечки, основно млади девойки, и от друга – хора в зряла възраст, привлечени от сюжета и основния конфликт на филма. Присъствието
на Мики Манойлович е класически похват за привличане на публика без
препозициониране. По този начин двете публики се сливат в киносалона,
увеличавайки зрителския успех на филма, точно както БМВ успява в известна степен да слее в САЩ „публиките“ на луксозните и спортни коли.
Маркетинговите аспекти на етап продукция или снимачен период се движат по линия на това, че в този момент се раждат „клюките“, изтича информация, любопитна за публиката, която засилва нетърпението ѝ, правят се
снимки и кадри за „мейкинг“. Създават се елементи, които впоследствие
залягат в пазарната комуникация на филма. Основният акцент тук е перфектната организация на екипа, тъй като това е най-скъпият етап и всяко
2

Андонов, С. Маркетингово позициониране. С., 2014, с. 35.
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забавяне в графика или пропуски от друг характер са свързани със загубата
на много пари. От гледна точка на източниците на финансиране на продукцията интересен момент в този период е продуктовото позициониране при
наличието на вече сключени договори с рекламодатели, които е важно да са
интегрирани още на ниво сценарий. Следва съответен избор на локации за
снимки. Ако например рекламодателят е хотел или верига бензиностанции,
неговото лого трябва масирано да облее зеницата на зрителите. Продуктовото позициониране е сериозен източник на финансиране, особено в условията на ограничен публичен ресурс. Неговото подценяване несъмнено е
грешка, но и надценяването му също така води до нарушаване на изконни
принципи на професионализма.
Маркетинговите измерения на етап постпродукция са основно по линия
на комуникативността на игралния филм. С други думи – монтажът, озвучаването и колор дизайнът на филма, на практика, изграждат неговата „гледаемост“. От нея в немалка степен зависи бъдещият зрителски успех или
провал на филма. Изграждането на „визуален и слухов комфорт“ на филма
за бъдещите зрители на този етап способства евентуален засилен интерес
към него. Именно затова търсенето на прекалено ярки, модернистични и
свръххудожествени решения по отношение на монтаж, звук и цвят от маркетингова гледна точка сегментира публиката, но в посока на нейното сериозно редуциране. Подобни решения, ако покриват стандартите на високото
изкуство, са нещо прекрасно, но те снабдяват филма с успешна фестивална
съдба, а не с широк зрителски успех.
Следващият етап, а именно промоция и дистрибуция, несъмнено съдържа в себе си единствено и само бизнес аспекти. В Западна Европа и най-вече
в САЩ, където индустрията функционира изцяло на пазарни принципи, е
застъпена практиката продукцията да се финансира със сключени договори
за дистрибуция, т.е. откупуване на права за разпространение на дадена територия още на ранните етапи от нейното създаване. Това е т.нар. прехвърляне
на търговския риск от страна на производителя (продуцента) към търговеца (дистрибутора). Практиката има своите финансови и бизнес основания,
най-същественият проблем при нея е формирането на цената на нещо, което още не е създадено. Тук на помощ идва статистиката, която произвежда
съответни коефициенти, чрез които се постига т.нар. задоволителна цена
и за двете страни. Поради свития и специфичен пазар в България подобна
практика е изключена. Дистрибуторите, част от които са и собственици на
места за показ, създавайки по този начин вертикална интеграция, нямат интерес от подобни сделки. Лошият ефект от този факт е, че те, на практика,
биват напълно изключени от процеса по създаване на игрално кино в България и на финала получават завършен продукт, който трябва да наместят
в програмите и търговската политика на обектите си. Ролята на промотирането на готовия филм в немалко случаи се подценява или поради липса на
бюджет, или поради неразбиране на рекламната и маркетингова стратегия,
които биха повишили крайния финансов резултат от показа. Рекламният па-
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зар отдавна е доказал ключовата роля на телевизионната реклама, която като
коефициент на 1000 е най-евтина, но като абсолютна стойност е най-скъпа.
Много актуален става нет каналът поради две основни причини: цена и фокусирани публики. Съществена роля тук, като компонент от рекламното комуникиране на филма, играе трейлърът. Неговата продължителност е между минута и минута и половина, а функциите са му да „захапе“ интереса на
зрителя. За целта трейлърите са с динамичен монтаж, гарниран с водещ за
лентата музикален мотив и акцент върху основната линия на сюжета. Други
възможности, които рекламната индустрия предоставя като цяло, са аутдор
рекламата и организиране на промоутърски събития, които са с по-достъпен бюджет, но и с по-локален ефект върху публиката. Редица маркетингови
изследвания са доказали, че най-ефективният похват в популяризирането
на игралните филми е каналът „от ухо на ухо“. Личната препоръка от човек, чиито потребителски вкусове споделяме и ценим високо мнението му,
дава най-съществен тласък към взимане на решение за посещение на даден
филм. Както и обратното – негативното мнение често пъти е предпоставка
за отказ от посещение.
Последният етап е показът. Две компании3 притежават над 80% от местата за показ на кино, което създава предпоставки за поява на олигопол.
Практиката е дистрибуторът, ако е различна компания от притежателя на
киносалона, да договори с него премиерата, програмирането, броя екрани,
локациите и времето на екран за филма. Естествено, този последен етап има
ключово значение за формиране на финансовия резултат. Един филм, дори
и с по-скромна рекламна кампания, ако получи достъп до повече на брой и
добри като локация екрани, ще получи шанс да бъде видян и от повече на
брой хора скоро след премиерата.
Когато анализираме маркетинговите аспекти на българската филмова
индустрия, това трябва да се прави с ясното съзнание, че са налице обективни ограничения, които няма как да се преодолеят и с най-добре програмираната в маркетингово отношение кампания на който и да е български
игрален филм. На първо място, това е ограниченият (брой на населението) и
специфичен (езиков фактор) пазар, който не съдържа в себе си математическия потенциал за адекватна възвръщаемост на вложените за производството на филма средства. Допълнително утежняващи положението фактори са
ограничената локация на местата за показ и силно ограниченият разполагаем доход на българските домакинства. От друга страна, влошените пазарни условия или полученото публично финансиране в никакъв случай не са
оправдание за продуцентите и режисьорите на българско игрално кино за
подценяването на адекватната маркетингова стратегия като предпоставка за
пазарен успех на филма.

3

„Синема сити“ и „Александра груп“.
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MARKETING ASPECTS OF THE STAGES IN
BULGARIAN FEATURE FILM PRODUCTION
Alexander Staikov
Institute of Art Studies, BAS

The process of making a feature film is an integral whole of several major and
autonomous to a degree stages. The assumption of a working marketing communication of a feature film seeking its best placing on the market relies on an
analysis of the marketing aspects as early as the process of filmmaking rather than
solely of the completed product. The specifics of each of these stages offer various options for using marketing instruments, which shows in the overall result of
the substantial improvement in its communicativeness compared with the previously targeted by the authors audiences.
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КОРЕНИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА
ПРОТЕКЦИОНИСТКА ПОЛИТИКА ВЪВ
ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ. ДВИЖЕНИЕТО
„ФИЛМОВА ЕВРОПА“
Анна Шойлева-Чомакова

Институт за изследване на изкуствата, БАН
a_shoyleva@abv.bg
Резюме: Един от основните принципи, върху които се гради не само общата политика на Европейския съюз в областта на аудио-визията, но и самото разбиране за
природата на филмовата творба, е този за двойствената същност на аудио-визуалните
произведения. Те биват възприемани едновременно като стоки, предлагащи възможност за създаване на икономически блага, и като културна дейност, формираща обществени ценности. Съществува и друга основополагаща идея: тази за съществената
роля, която аудио-визията и киното в частност играят в изграждането и оформянето
на европейската идентичност. Би могло да се каже, че така очертаните разбирания
за европейската филмова индустрия, както и наличието на силната конкуренция от
страна на американския филмов пазар стоят в основата на това този сектор да не бъде
оставен единствено на движещите сили на пазара и свободната конкуренция. Корените на европейската протекционистка политика по отношение на киното биха могли
да бъдат проследени още от 20-те години на миналия век, когато започва въвеждането
на защитни квоти на националното филмопроизводство. През 20-те години на ХХ век
се правят и първите опити за осъществяване на общи, паневропейски действия по
отношение на създаването и разпространението на кинопроизведения.
Ключови думи: протекционизъм, европейска филмова индустрия, културна политика, квоти, кинопазар, копродукции

Европейската киноиндустрия се характеризира с дълга традиция в областта на държавните политики за подкрепа на кинематографията. След настъпилите промени в разпределението на „силите“ в производството и разпространението на филми след Първата световна война отделните страни
на континента започват да предприемат мерки за опазване на националното
кино, за да се противопоставят на налагащата се американска хегемония в
световната филмова индустрия. Формират се наченките на силна протекционистка културна политика, която през годините приема различни форми.
От една страна, това са защитните квоти и ограничения за внос на чуждестранна продукция, от друга – разработването на различни видове схеми
Д-р Анна Шойлева-Чомакова е изследовател в областта на културните политики. Магистър по международни отношения в УНСС (2000) и културология в СУ (2007), доктор в ИИИзк (2015). От 1999 г.
досега работи в неправителствения сектор като координатор и ръководител на проекти в сферата на
културата и образованието. Изследователските ѝ интереси са насочени главно в областта на изграждане
на стратегии за развитие на културата, провеждане на местни културни политики/културни политики на
града, проблеми на централизацията-децентрализацията, секторни политики за култура (кино, театър).
Член на Съюза на българските филмови дейци.
Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016
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за публично подпомагане на производството, разпространението и показа
на филми; от трета – споразумения за копродукции и сътрудничество за
разпространение. Главната цел, която стои в основата на всички предприемани мерки, е повишаването на конкурентноспособността на европейската
кинематография, която да устои на нахлуването на американската масова
продукция. В този текст ще проследим корените на европейските протекционистки политики с акцент върху квотните системи от 20-те и 30-те години на миналия век и ще обърнем внимание на един първи опит за предприемане на общоевропейски мерки в областта на киноиндустрията.
Корените на европейската протекционистка политика във филмовата индустрия биха могли да бъдат проследени още от началото на 20-те години на миналия век, когато започва въвеждането на защитни квоти първо
в Германия. През 1921 г. в страната се налагат ограничения върху вноса на
чуждестранни филми, които допускат той да достигне до 15% от общия метраж на произведените в Германия киноленти за 1919 г. (чийто еквивалент е
бил 180 000 м). Четири години по-късно системата е преосмислена и се определя чуждестранните кинематографични творби да бъдат ограничени до
50% от общия дял показвани в страната филми. Във Великобритания през
1927 г. парламентът гласува специален закон, с който се подкрепя плавното
увеличаване на годишния ръст на национално филмопроизводство. С този
документ се постановява 7,5% от разпространяваните киноленти в страната
да бъдат с английски произход. Основната цел на създаването на такава „изкуствена среда“ за британските филми е била чрез увеличаване динамиката
на филмопроизводствения сектор да се стигне до икономически растеж в
киноиндустрията като цяло. След въвеждането на квотата производството
на английски филми наистина нараства значително, но това са преобладаващо нискобюджетни, набързо създадени ленти (т.нар. Quota Quickies), чиято единствена цел е била запълването на квотата. Въпреки това само през
1936 г. са произведени общо 192 национални филма. Указът е ревизиран
през 1938 г., но вместо да коригира недостатъците на първия вариант, с новия документ се засилват зависимостите от американските студиà. Квотната система в Италия от средата на 20-те години налага на кинотеатрите в
страната да показват италианска филмова програма в рамките на една седмица на всеки два месеца. След две години се прави опит 10% от времето за
прожекции в салоните да бъдат заделени за италиански кинематографични
творби, но този опит се оказва неуспешен поради недостатъчен брой произведени филми, които да запълнят квотата. През 1933 г. се въвежда нов
закон с изискване за показ на един национален филм срещу всеки три прожектирани чужди ленти. Франция въвежда квотната политика през 1928
г., за да ограничи броя на чуждестранните филми в страната. Тази система
през следващите години търпи чести промени. Приетото през 40-те години двустранно френско-американско споразумение „Блум–Бърнс“ (1946 г.)
превръща ограничителната квота за брой внесени филми в минимална кво-
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та за показ на френска кинопродукция в кинотеатрите1. Режимът на Виши
(1940–1944 г.) развива квотите и субсидиите като част от програмата по възстановяване на френската икономика след войната, като създаденият по това
време Комитет за кинопромишленост (Comité d`Organisasion des Industries
Cinématographiques – COIC) е и първият опит за въвеждане на централизирана политика в областта на киното. Важно е да се изтъкне, че т.нар. френски
филмов модел, който е адаптиран и у нас, се корени именно във Вишистка
Франция и е силно повлиян от идеите на германските националсоциалисти,
които тогава са на власт в Берлин. По време на режима на Виши се установяват годишни квоти, ограничаващи броя на произведени френски филми,
както и държавно финансиране за одобрени от правителството проекти. Налагането на квоти, съчетано с гарантираното държавно финансиране, осигурява успешното съществуване на френската филмова индустрия по това
време. Националната кинопродукция достига дял от 85% от местния пазар.
И докато политиката на режима на Виши осигурява печалби за френската
икономика, то качеството на произведените филми по това време значително спада. Не може да не бъде направен паралел с предходното десетилетие,
когато се създават едни от най-успешните кинематографични произведения
от златната ера на френското кино. Интересен е фактът, че те се раждат в
условията на липса на държавна подкрепа за кинопроизводство, но същевременно – на пълна творческа свобода.
Движението „Филмова Европа“. През 20-те години на ХХ век се правят
и първите опити за осъществяване на общи европейски действия по отношение на производството и разпространението на кинопроизведения. Често
определяно като предшественик на днешните европейски културни политики
в киното, движението „Филмова Европа“ обрисува своя идеал по следния начин: „да създаде една жива, европейска киноиндустрия, която прави международни копродукции за масовия местен пазар, като по този начин успява да
конкурира американските разпространители на национална почва“2.
В исторически план „Филмова Европа“ се свързва с опитите на големите европейски филмови компании да създадат единен кинопазар, който да
устои на холивудската инвазия. Началото на това сътрудничество датира от
1924 г. и дава своите резултати, достигайки най-висока точка на развитие
през 1928–1929 г., след което постепенно запада. Опитите за противопоставяне на американската хегемония са породени едновременно от икономически подбуди за подпомагане на националната продукция и от културни опасения, свързани с нахлуващото външно влияние. Протекционизмът
приема различни форми, една от които е създаването на инициатива, водена от Германия и Франция, за обединяване на ресурсите на европейските
1 Ulff-Moller, J. Hollywood’s Filmwars with France: Film-trade Diplomacy and the Emergence of
the French film Quota Policy. NY: University of Rochester Press, 2001, p. xvii.
2 Higson, A. and R. Maltby. Film Europe and Film America: Film, Commerce and Cultural
Exchange 1920–1939. Exeter: University Press, 1999.
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филмови индустрии. Движението „Филмова Европа“, както става известно, може да се разгледа като част от една по-широка тенденция в Европа
през 20-те години на миналия век, която се стреми към постигане на наднационално сътрудничество в политиката и икономиката като средство за
по-бързо възстановяване на страните от континента след Първата световна
война. „Филмова Европа“ предвижда, от една страна, подписването на серия от споразумения за киноразпространение, първото от които се сключва между германския концерн Ufa и френската дистрибуторска компания
Establissеments Aubert през 1924 г. От друга страна, се заявяват сериозни
намерения за създаване на международни копродукции. Директорът на Ufa
по това време – продуцентът Ерих Помер, който стои в основата на тази
стратегия – заявява: „Необходимо е създаването на „европейски филми“,
които вече не са френски, британски, италиански или немски; това ще бъдат
изцяло „континентални“ филми“. Осъществяват се редица копродукции,
най-често включващи Германия, която по това време има най-модерната и
добре оборудвана база в Европа. Първите пълнометражни неми филми на
Хичкок („Градината на желанията“ от 1925 г. и „Планинският орел“ от 1926
г.) са именно британско-германски копродукции, заснети в Ufa в Берлин и
студиата „Емелка“ в Мюнхен.
В резултат на предприетите мерки холивудският дял на немския пазар
например спада от 45% през 1926 г. до 32% през 1930 г., докато процентът
на национални филми се вдига с цели десет пункта (от 40% на 50%) през
същата година. Сходни са данните в такива страни като Великобритания и
Франция, като във всеки случай, където се наблюдава спад на дела на американски филми, той се запълва от немски и след това от британски ленти.
Съществуват поредица от причини, довели до замирането на тази първа
паневропейска идея за кино. На първо място, това са последствията от световната икономическа криза, които се свързват с оттеглянето на държавите
от международно сътрудничество, налагането на пазарни ограничения с цел
подобряване на местната икономика и т.н. Тези подходи се предприемат и
във филмовата индустрия. Отделните страни се опитват да увеличат износа
и да намалят вноса, без да бъдат изграждани обаче единни стратегии между
държавите. Тенденцията се засилва още повече от факта, че въвеждането
на звуковото кино в Европа се осъществява точно когато настъпват и последствията от Голямата депресия. Това води до съществени промени при
европейските филмовите индустрии: от една страна, производствените разходи се свиват, което води до намаляване броя на създадени международни копродукции; от друга – налагането на протекционистки законодателни
инициативи прекратява съществуването на свободен пазар на филми, който
се явява важна част от идеала на „Филмова Европа“.
Сред причините за неуспеха на движението се числи и фактът, че то никога не придобива същинска структура от типа на тази при американските
филмови продуценти и разпространители. Едновременно с това основните движещи сили на „Филмова Европа“ се ограничават само до Германия,
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Франция и Великобритания, докато други страни с производствени възможности по това време като СССР остават встрани. Навлизането на звука също
така налага редица ограничения пред обмена на европейски филми – възникват сериозни езикови бариери; субтитрирането не се приема лесно от
публиката; кината се нуждаят от ново и скъпоструващо оборудване.
Може да се каже, че макар и твърде кратковременно, движението „Филмова Европа“ има своето важно значение както за периода, през който съществува, така и като бъдеща идея за формиране на общи европейски политики в областта на кинематографията, които ще станат особено необходими
и актуални в началото на нашето столетие.
В заключение: държавните политики, насочени към защита и опазване на
киноиндустрията в Европа, винаги са представлявали силно полемично поле.
Честите промени и преодоляването на такива мерки като защитните квоти
например говори за това, че те не се оценяват като достатъчно ефективни и че
не носят желания резултат. Критиките, насочени към протекционистката политика на европейските страни в областта на киноиндустрията, идват главно
от английските изследователски среди3, които твърдят, че европейското кино:
• развива „субсидиен манталитет“, което му пречи да създава комерсиални и съответно конкурентни културни продукти;
• провеждат се неадекватни и/или неправилно насочени протекционистки мерки;
• не се отделя достатъчно внимание на подготвителната фаза на филмовите проекти (развитие);
• следва да се заделят повече инвестиции в последните фази от веригата (т.нар. value chain) – каквито са разпространението и маркетингът.
Един от важните въпроси, който стои пред европейската кинообщностq
е за това дали усилията за подобряване на конкурентноспособността на европейското кино на световния пазар не следва да бъдат насочени към качеството, рекламата, програмирането. И накрая ще завършим с една теза
на Тейлър Коуен, професор по икономика от американския университет
„Джордж Мейсън“, който казва, че киното, като всяка друга област в културата, е изключително динамично. То се нуждае не толкова от опазване,
колкото от стимулиране. Защото без импулс киното атрофира. В този смисъл може би в Европа следва да се преосмисли философията по оста държава–политика–киноиндустрия, защото „ако самите европейци възприемат
своите филми за недостатъчно добри и конкурентноспособни, то те винаги
ще бъдат такива“4.
3 Finney, A. The State of European Cinema: A New Dose of Reality. London: Cassell, 1996; Ilott,
T. BFI Film and Television Handbook (ed. Eddy Duia). BFI, 1996, pp. 20-64; Puttman, D. and N.
Watson. The Undeclaired War: The Struggle for Control of the World`s Film Industry. London:
Harper Collins, 1997; Dale, M. The Movie Game: The Film Business in Britain, Europe and
America. London: Cassell, 1997.
4 Cowen, T. French Kiss Off. How Protectionism Has Hurt French Films. – Reason, July, 1998.
http://reason.com/archives/1998/07/01/french-kiss-off/
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ROOTS OF EUROPEAN FILM PROTECTIONISM.
THE FILM EUROPE MOVEMENT
Anna Shoileva-Chomakova
Institute of Art Studies, BAS

One of the tenets underlying both the common policy of EU on the audiovisual
sector and the very essences of a cinematographic work is that of the double
nature of audiovisual works. These are deemed to be at the sane time goods
offering opportunities for producing economic benefits and a cultural activity,
generating social values. There is another core idea, that of the major role of
audio-vision and film in particular, in building and shaping European identity.
Arguably, the views of European film industry thus outlined and the strong
competition on the part of the American film market underlie the effort not to
abandon this sector to the market drivers and free competition alone. The roots
of European film protectionism could be traced back to the 1920s, when quotas
began to be implemented to protect national film industries. In the 1920s again,
the earliest attempts were made to take general pan-European actions pertaining
to filmmaking and film distribution.
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ОБЩИ МОДЕЛИ В РАЗВИТИЕТО
НА АНИМАЦИОННОТО КИНО В БЪЛГАРИЯ И
РУМЪНИЯ СЛЕД 1989 ГОДИНА
Надежда Маринчевска

Институт за изследване на изкуствата, БАН
nadiamarin@abv.bg
Резюме: Статията се фокусира върху общите модели и разликите в развитието на
анимационното кино в две от бившите социалистически страни – България и Румъния. Изминалата времева дистанция от 25 години дава възможност да се направи
обобщение на художествения процес в рисуваното кино на двете кинематографии.
Основни акценти са: промяната на производствените и разпространителски условия
със съпътстващата ги перманентна финансова криза; кризата на идеите и „кризата на
идентичността“ при множество утвърдени автори; навлизането на младо поколение
аниматори с нов възглед за правенето на кино и нов стил; проблеми на комуникацията
с публиката и др. Същевременно се изследват новите модели в анимацията – обръщането към модернизма, промяната на акцентите в социалната сатира, документалната
анимация и т.н.
Ключови думи: българска анимация, румънска анимация, тоталитаризъм, нови поколения, глобализация, авангардни стилистики, модернизъм, Тодор Динов, Йон Попеску-Гопо, Анри Кулев, Николай Тодоров, Сабин Балаша, Золтан Силаги

Исторически паралели
Историята на българското и румънското анимационно кино до 1992–1993
година има удивителни паралели, които не се изчерпват единствено с общото тоталитарно минало, а и с общи артистични търсения, със синхронна
поява на модерни и авангардни форми в рисуваното кино, със съпоставими признания на световните фестивали. Приемам за „история“ границата
1992–1993 година, защото именно тогава престанаха да функционират като
държавно финансирани производствени звена Студия за анимационни филми „София“ и „Анимафилм“ в Букурещ.
Най-ранните произведения на анимационното кино и в едната, и в другата страна не са запазени. В България това е (може би) карикатурният филм
на Райко Алексиев от 1915 г., а в Румъния – първите филми на Аурел Петреску от 1920. Социалистическите кинематографии и в двете страни се
развиват по сходен начин (произведените в Румъния филми до 1993 са 1274,
а в България – 1005, макар че населението на северната ни съседка наброява
Проф. д-р Надежда Маринчевска е заместник-директор на Института за изследване на изкуствата,
БАН. Преподава в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и в Нов български университет. Автор е на книгите:
Българско анимационно кино 1915–1995; Квадрати на въображението. Естетика на анимационните
техники; Анимационните хибриди. Носител е на наградата на Съюза на българските филмови дейци
за теория през 2006 и на Българската филмова академия през 2014. Член на множество международни
журита на ФИПРЕССИ.
Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016
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Модерната карикатурна рисунка навлиза в българските и румънските анимационни филми в края
на 50-те и началото на 60-те години на ХХ век въпреки ограничаващите норми на социалистическия реализъм. Кадри от филмите „Кратка история“ на Йон Попеску-Гопо (1957) и „Ябълката“
на Тодор Динов и Стоян Дуков (1963).

почти 20 милиона).
Парадоксално, но основен белег в еволюцията на рисуваното кино е успешното изплъзване от догмите на социалистическия реализъм, по-подчертано в България и по-частично в Румъния. Цензурата, която тогава упражнява подмолната си, но осезаема власт върху литературата, игралното кино,
публицистиката и т.н., е значително по-небрежна по отношение на „детинските драсканици“ в анимацията. Това позволява след първоначалното усвояване на занаята от по-големи екипи аниматори през първото десетилетие
след войната, във втората половина на 50-те да се появи новата по-модерна
графика в киното на двете страни. Тодор Динов в България и Йон ПопескуГопо в Румъния като че ли паралелно започват търсенията си в опозиция на
наложения натуралистичен стил, идващ от СССР и копиращ моделите на
Дисниевата продукция. „Малка история“ (1957), „Седемте изкуства“ (1958)
или „Хомо сапиенс“ (1960) на Йон Попеску-Гопо могат да се сравнят по
лаконичността на рисунъка си, по увлечението към лимитираната (но стилизирана) анимация с „Внимателното ангелче“ (1956), „Прометей“ (1959),
„Ябълката“ (1963) или „Маргаритка“ (1965) на Тодор Динов. Съществената
разлика между тези двама художници обаче е в това, че докато Гопо се обръща към сравнително „по-безопасни“ теми като еволюцията, изкуствата,
междуличностните отношения, то Динов определено в някои от филмите си
визира социални проблеми, които се отнасят до съвременното социалистическо общество по рязък критичен начин и формират началото на сатиричния модел в българското анимационно кино.
И двамата доайени на рисуваното изкуство в края на 50-те години събират около себе си екипи от художници, които визуално се ориентират към
модерната графика, стилизацията, карикатурния лаконизъм или декоративността. В Румъния това са Йон Труйка, Георге Сибиану, Гета Братеску,
Олимп Варастеану, Виктор Антонеску и други, а в България – Доньо Донев,
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„Миметизъм“ на Георге Сибиану и „Къщи-крепости“ на Стоян Дуков са посветени на алиенацията на съвременния човек – една „забранена“ тема в комунистическото общество. И двете творби
се появяват през 1967 г. и са илюстрирани чрез срастването на индивида с неговата къща в необичайна симбиоза между органични форми и архитектурни елементи.

Стоян Дуков, Иван Веселинов, Иван Андонов и т.н.
Моделът на производство и на програмна стратегия на двете анимационни студии обаче не е съвсем еднакъв в двете страни. Ако у нас
някак много бързо творците се ориентират предимно към авторските
фестивални филми, то в Румъния се запазват и двете направления в
производството на „Анимафилм“ – фестивално-авторското и детското кино, ориентирано към широка аудитория, въпреки че по думите
на Дана Дума „детският сериал, в годините, когато е контролиран от
партията, се опитва да направи по-малко натрапчиво моралното послание, като използва привлекателни стилове в рисунката и красиви
декори“ 1. Въпреки това масираното присъствие на авторски филми се
дължи на парадоксалното пренебрежение на социалистическите икономики към каквато и да било парична възвръщаемост.
Голямата промяна в анимацията и на двете страни в тоталитарния
период идва в края на 70-те години, когато ново поколение аниматори провокира традицията с авангардни и подривни към официалната
идеология творби. У нас това се случва с първите филми на Анри
Кулев, Николай Тодоров, Слав Бакалов. В Румъния се появяват Золтан Силаги, Сабин Балаша, Раду Игасаг и други. Авторите и в двете
страни се обръщат и към нова проблематика, и към новаторски анимационни техники, формирайки своеобразен авангард в годините, когато световното изкуство почти изцяло се развива в рамките на постмодерните стилистики.
Като цяло развитието на авангарда в анимационното кино на бившите социалистически страни е прекъснат и нелинеарен процес. В тях „черният“ песимистичен филм компенсира закъснялото си развитие с ускорени темпове и
1

Duma, D. A short history of Romanian animation. – Balkanmedia, 1992, N 4, p. 12.
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Размисълът върху фалшивия и истинния героизъм, както и върху агресивността на човечеството е тема
на два филма от 1979 година – „Гарсониера“ на Николай Тодоров и „Гордиев възел“ на Золтан Силаги.

става израз на протестни и бунтарски настроения. Известната асинхронност
на процеса, в който се губи строгата хронология, не може обаче да скрие общността на търсенията у различните творци. Общи черти в модела са конфликт
между индивид и социум, екзистенциална самота, липса на свободна воля,
агресивност на подсъзнателните импулси и т.н. Пластичното изразяване –
почти ахроматична графика, мътни тъмни тонове, експериментални техники
– създава усещането за мистична двойственост на битието. Декадентските
настроения през 70-те и 80-те години в Източна Европа много приличат на
западния авангард от началото на ХХ век и по същество изразяват същото –
бунт против устройството на обществото и „консервативните“ естетически
системи в изкуството. Тук обаче процесът протича без манифести и декларации и с повече или по-малко явна опасност от репресия. Независимо от това,
творбите все пак са създадени и вдъхват живот на авангардните тенденции в
изкуството, което е призвано да размива граници.
Новата анимация след разпадането на държавните анимационни
студии през 1992–1993 г.
Промените в обществата на двете съседни страни след падането на Берлинската стена протичат аналогично, макар и първоначално в доста по-кървав вариант по време на румънската „телевизионна революция“. Няколко
години по-късно обаче ситуацията в културата и изкуствата в двете страни е много сходна. Държавните студии прекратяват съществуването си или
го пренастройват в комерсиален план. Авторите са освободени от щатните си длъжности. Стъписани са от новите предизвикателства, от липсата
на финансиране, от тоталното отсъствие на продуцентска институция, от
крайно ограничения или почти несъществуващ пазар. В допълнение към
това обществените промени и в двете страни предизвикват сериозна криза у
творците през 90-те години на миналия век. Ингеборг Братоева-Даракчиева
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я нарича „криза на идентичността“2. Непознатите влияния на нахлуващата
холивудска масова продукция и глобализацията, необичайното усещане за
липсата на цензорска опасност или въпросът „какво да правим с тази новопридобита свобода и как да се откажем от езоповския език“ стъписват редица утвърдени автори и в двете страни. Отказът от езоповски език съвсем
не е необходим (поне що се отнася до такова условно изкуство като анимацията), но метафоричният изказ след промените трудно се вписва в агресивния публицистичен дискурс на времето. 90-те години отбелязват нещо
като „черна дупка“ и в производствен, и в творчески план. Производството
се срива, като през 90-те има така наречени „нулеви“ години, когато не се
създава нито един финансиран от държавата анимационен филм и в двете
страни. Инфлацията и финансовите кризи задълбочават проблема. В случая обаче искам да обърна внимание върху творческия ступор, обхванал не
само най-възрастното поколение творци, но и тези, чиито имена се свързват
с авангарда. И в Румъния, и в България много малка част от утвърдените
автори продължават да работят, и то създавайки отделни произведения, разделени от паузи от няколко години.
В България след 1993 г. Тодор Динов осъществява едва два филма3, Иван
Веселинов – два4, Доньо Донев – три5. Всички те са далече от най-добрите им
постижения. Единствено Стоян Дуков продължава сравнително редовно да произвежда сериите си от годишния календар, но те не могат изобщо да премерят
сили с първоначалния „Февруари“ от 1978 г. Йон Труйка в Румъния създава два
филма извън държавната студия „Анимафилм“6, но и неговите творби в този период имат като че ли повече индивидуален, „изложбен“ заряд, отколкото създават
заразителна атмосфера в професионалната гилдия, или имат ефект върху творчеството на по-младите. Същото наблюдение се отнася и за България. Доайените
на анимационното кино вече са лишени от предишната си влиятелност и техните
възгледи за изкуството, творчески опит и артистични умения не се предават на
следващите поколения, както това се случваше в държавните анимационни студии на двете страни. Отчасти техният творчески опит преминава във филмовите
училища и работата им със студенти. Но основен проблем на професионалната
анимация в периода на прехода към „пазарна икономика“ (която, за съжаление,
и до днес не сме изградили в областта на изкуствата) се оказва липсата на творческа среда, в която да се изявят конкурентните качества на творците. Работата в
сравнителна изолация, всеки сам за себе си, без съществуването на студия, където да се обменят идеи и да се съизмеряват резултати в реален творчески дискурс,
се отразява пагубно върху цялостния творчески процес в анимационното кино.
Бунтарското поколение на Анри Кулев, Николай Тодоров, Слав
Братоева-Даракчиева, И. Българско игрално кино – от „Калин Орелът“ до „Мисия
„Лондон“. С., 2013, 15-20; 254-257.
3
„Малкото Анче“, 2000, и „Двуокият“, 2003.
4
„Ало, такси“, 2008, и „Джунгла под прозореца“, 2013.
5
„Хамлет“, 1994, „Спагети“, 1994, и „Екограма“, 1996.
6
„Сянка“, 1999, и „Обелиск“, 2013.
2
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Двама от доайените на анимационното кино в Румъния и България радикализират стиловите
си концепции през последните години. Калиграфската графика на Йон Труйка в „Обелиск“ (2014)
и сюрреалистичният подход на Иван Веселинов в „Джунгла под прозореца“ (2013) предвещават
краха на човешката цивилизация.

Бакалов и други след политическите промени не успява да достигне
постиженията си от тоталитарното време и техния радикален ефект
върху цялостния филмов процес. Много от филмите им имат висока
артистична стойност 7, но остават единични за авторите си, а лидерската позиция, която те имаха през предходния исторически период,
се разтваря в общата оскъдност на анимационно производство. През
първото десетилетие след промяната българската анимация страда от
осезаема липса на идеи и стилово обновление. Причината за негласната съпротива на авторите към пазара и отварянето към зрителите се
корени в традицията комерсиалните измерения да бъдат пренебрегвани
изцяло, тъй като най-звездните мигове на българската, а и на румънската анимация винаги са били свързвани с авторското фестивално кино,
а не с икономически ефект. В Румъния авторите от „втория ренесанс“8
на анимацията с малки изключения почти изчезват от творческия процес. Сабин Балаша се обръща изцяло към живописта, а Золтан Силаги
Варга преминава в унгарското студио „Кечкемет“, което обаче вече е
комерсиално ориентирано.
Началото на новото хилядолетие е белязано от интересен парадокс –
най-добрите филми се оказаха филмите не на професионалистите, а на
студентите, както и на някои от аниматорите, които реализираха свой
режисьорски дебют (Андрей Цветков, Господин Неделчев, Цветомира
Николова и други). В Румъния процесът се развива дори още по-мъчително, изоставайки драстично от бурния разцвет на „румънската нова
вълна“ в игралното кино. В България статистиката показва, че за 25
7
„Горгоната“, 1993, и „Парцалът“, 2007, на Анри Кулев; „Жмичка“, 1993, „В мир като на
война“, 2003, „Кошмарът“, 2011, на Николай Тодоров и други.
8
Duma, D. Op. cit., p. 11.
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години след падането на Берлинската стена държавата е субсидирала
едва 114 анимационни продукции, като само 26 от тях са реализирани
през 90-те години. (За сравнение – двугодишната продукция на студия за анимационни филми „София“ от края на 80-те години е около
120 филма.) В същото време студентските филми наброяват повече от
300, като поне стотина от тях са селектирани на националния фестивал
„Златен ритон“ наред със субсидираните от държавата филми. А успехът им на международни форуми конкурира творбите на професионалната гилдия. Не може да не се отбележи и фактът, че най-високата
награда за българската анимация през последните години беше получена от студентски филм – „Неделя вечер“ на Калина Вутова през 2003
(„Кристал“ от фестивала в Анеси).
Ситуацията в Румъния е даже още по-тежка, тъй като младите автори рядко успяват да получат субсидии поради редуцирането на парите
за анимация в румънския филмов фонд и практически сами финансират филмите си (с редки изключения). Въпреки неравнопоставеното си
положение спрямо толерираното игрално кино обаче и в северната ни
съседка се появяват млади таланти, които успяват да създадат интересни и запомнящи се творби.
Паралели в търсенията на младите поколения
Навлизането на нови поколения в анимационното кино през новото
хилядолетие коренно промени старите модели и в двете страни. Найуспешните филми от последните две десетилетия са насочени предимно към западната култура и усвояват уроците на модернизма и постмодернизма, които имат сравнително ограничено развитие в културата
на тоталитаризма през предходния период („Анна Блуме“, реж. Весела
Данчева, 2009; „Фелиничита“, реж. Андрей Цветков, 2009; „Фарът“,
реж. Велислава Господинова, 2009; „Три сестри и Андрей“, реж. Борис
Десподов, 2008; „Пътуване“ на Радостина Нейкова и Владислав Будинов, 2011; „Пианистът“ на Ася Кованова и Андрей Кулев, 2012; „Баща“,
реж. Иван Богданов, 2012; „Щрих и стих“, реж. Иван Богданов, Борис
Праматаров, Дмитрий Ягодин, Аспарух Петров, Милен Витанов, Борис
Десподов, 2015; „Любов с превалявания“, реж. Ася Кованова и Андрей
Кулев, 2015, и др.). Модерността е фокус и на редица филми от румънски млади автори – например отпратката към бел епок в „Гран кафе“ на
Богдан Михайлеску, 2011, или директното раздвижване на „Викът“ на
Едвард Мунк в едноименния филм на Себастиан Косор (2011) са белег
на същия стремеж младите автори да се приобщят към европейската
култура.
Новите вкусове в компютърната 3D анимация също не остават
встрани от интересите на новите анимационни поколения, като често
в тях се виждат удивителни сюжетни и стилистични аналогии. “Black
Fantastic” на Калин Поп (2011) и „Портали“ на Симеон Сокеров (2014)
се потапят в триизмерни фантастични светове, за да покажат в крайна
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Директна отпратка към големите стилове на модернизма от началото на ХХ век може да се види
във филмите на Весела Данчева „Анна Блуме“, 2009 (сюрреализъм, дадаизъм), или във „Викът“ на
Себастиан Косор, 2011 (експресионизъм).

сметка същественото – духовното единение между хуманни същества.
Преки паралели могат да се намерят дори и в интереса на някои автори
към източните митологии („Говинда“ на Анна Славкова, 2010 и “Make
love not sex” на Суос Тамаш, 2010) или в добросъвестното изследване
на античните сюжети („Сиринга“ на Пеню Кирацов, 2012, и „Нишката
на Ариадна“ на Атила Бертоти, 2011). Невероятните прилики се простират и до почти буквални аналогии както в драматургията, така и в
изобразителното решение.
Най-новите тенденции в световното анимационно кино също не са пренебрегнати – „Матияш, Матияш“ на Сесилия Фелмери (2010) е базиран
на документални радиоинтервюта по повод на историческа медийна игра,
репрезентираща различни социални срезове на съвременното общество, а
„Новият живот на Артайда“ (2015) на Цветомира Николова е за слоницата
в софийския зоопарк, но и за човещината в отношенията. С тези творби авторите от двете страни се приобщават към мощната напоследък тенденция

Филмите на Луминита Казаку „Еволюция“ (1990) и на Цветомира Николова „А+Е“ (2005)
използват метафоричния език на простряното на въже пране, за да разкажат тъжните си
истории.
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към създаване на хибридни форми в изкуството в жанра на т.нар. документална анимация.
Отличителна черта на творчеството на младите автори в анимационното кино и в двете страни от последното десетилетие е обръщането им към
световната, и най-вече към европейската култура, като източник на вдъхновение. Националните традиции, като извор за сюжетите, са по-скоро изключение, отколкото правило. Това е логично следствие от мисленето на новите
поколения, израснали в условията на глобализирания свят. Но дали не е и
следствие от тежката криза на идентичността от 90-те години на ХХ век,
настъпила след социално-политическите промени? Стремежът към стилистичното и сюжетно приобщаване към идеите на модернизма, авангарда
и експерименталните форми исторически е оформил водеща тенденция в
анимационното кино на България и Румъния в края на 70-те и началото на
80-те години на ХХ век. Но докато в социалистическите времена автори
като Кулев, Тодоров, Бакалов или Балаша и Силаги осъществяват съзнателна провокация срещу догмите на соцреализма, то днес младите автори не
създават филмите си в „опозиция на“, а се чувстват като естествена част от
европейската култура. Мисленето им е „космополитно“, свързано с постиженията на световните автори, а творбите им са свободни от идеологически
диктат. В този смисъл новите поколения аниматори много успешно се вписват в глобализирания свят и възприемат себе си съвсем не като регионално
явление, но засега проблемът с пазарната реализация на техните филми все
още стои болезнено неразрешен/неразрешим.
Тук вероятно известен пробив би могъл да бъде направен от създадените
и в двете страни пълнометражни анимационни филми9, но това е тема за
отделно изследване.

9
„Крулик: пътят към отвъдното“, 2011, и „Вълшебната планина“, 2015, на Анка Дамян,
„Чернозаври“, 2013, на Раду Динулеску, „Стресиращите приключения на Кубоглавия и
Кръглоглавия“, 2013, на Елиът Кауън, „Българ“, 2014, на Неделчо Богданов, „Зведният
търговец“, 2014, на Светлин Кърлов и „Пук“, 2015, на Анри Кулев.

103

SHARED PATTERNS OF ANIMATED FILM
DEVELOPMENT IN BULGARIA AND ROMANIA
AFTER 1989
Nadezhda Marinchevska
Institute of Art Studies, BAS

The paper focuses on the shared patterns and the differences in the development of animated film in two former communist countries, Bulgaria and Romania. The passed two decades and a half allow summarizing the creative processes
in cartoons within the two national film industries. The attention is concentrated
on the focal point of the changes in the conditions of production and distribution
concomitant with a permanent financial crisis; a creativity and an ‘identity’ crises
facing a number of renowned authors; the coming of a new generation of animators with new views of filmmaking and new manner; problems in communicating
with audiences, etc. At the same time new animation models are studied: turning
to modernism, shifting social satire focus, animated documentary, etc.
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В НАЧАЛОТО БЕ КЪСОМЕТРАЖНОТО КИНО...
Петя Александрова
Нов български университет
palexandrova@mail.bg

Резюме: В първото десетилетие на киното то е късометражно, така да се каже, по
принуда. Или по технически причини. Кое от уроците на този панаирджийски период
(1895–1908) може да се изтегли към днешното късометражно кино? В текста това е
направено през призмата на фундаменталните въпроси кой, какво, къде, кога, защо
и как. С кино са се занимавали хора с различни професии и разнородни интереси.
Най-голямото преимущество в късометражната програма е нейното богатство и разнообразие. Филми са се гледали по панаири, но и по клубове и кафенета. Те вече са
притежавали привлекателна сила и независимост, кисометражното кино било евтино
и достъпно. А успехът се е определял от непосредственост, простота, реализъм и
свежест на виждането.
Ключови думи: късометражно кино, история на киното, ранни филми, нямо кино

На 28 декември 1895 година в Париж, в Гран кафе на булеварда на капуцините, е първата публична прожекция с билети. Това са били филми,
заснети по поръчка на братята Луи и Огюст Люмиер с изобретения от тях
киноапарат. Знаменателният ден е приет за рождена дата на киното, макар
че и датата, и приносът на братята Люмиер нееднократно са оспорвани от
историци по цял свят.
С тази начална демонстрация на техническото и обществено откритие
се набелязват основни търсения на киното занапред, включително и разделението между игралното и документалното. От една страна, филмчетата
представляват социален документ на една епоха („Излизането на работниците от фабриката“, „Пристигането на влака на гара Сиота“), от друга
– нещо като личен албум с предпочитани сюжети от мирните наслади на
семейния живот и анекдотични случки („Закуската на бебето“, „Игра на
карти“, „Полетият поливач“). Нека сравним може би най-популярните два
от тях: „Пристигането на влака“ и „Полетият поливач“. „Пристигането на
влака“ е завладяващ по много причини: настъпателното движение на влака
към нас, което е карало първите зрители да подскачат ужасени, добре избраното място за поставяне на камерата леко встрани, използването на фокусното разстояние, дълбочината на кадъра, наличието на естествена смяна на
плановете на пътниците – почти заложен вътрешнокадров монтаж.
„Полетият поливач“ е далеч от техническите достойнства на „Пристигането
Петя Александрова се занимава с история на киното, култура и медии. Магистър по кинознание в
НАТФИЗ (1985), доктор към Институт за изследване на изкуствата (2006), доцент в НБУ, департамент
„Масови комуникации“ (2012). Книги: Мъките на заглавието (2006); Изгубени в гледането (2011); Преходни истории за култура и комуникации (2015). Член на FIPRESCI и на редица комисии към НФЦ, БНТ,
Столична община и други. Редактор в списание ЛИК, издание на БТА (1999–2013).

Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016
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на влака“, доколкото на такъв ранен етап може да се говори зе достойнства.
Снимките са сиви, композицията на кадъра не е изразителна, фонът е претрупан
от дървета и насаждения в градината, докарването на момчето, почти излязло
от кадър, в центъра на сцената, за да бъде нашляпано пред публиката, е неестествено и театрално. И въпреки това той се запомня и откроява от останалите в
програмата. Ключът към неговия успех произтича от сценария: недвусмислен,
разбираем на всякакво ниво сюжет, инсценировка и комедийна ситуация.
В първото десетилетие на киното то е късометражно, така да се каже – по
принуда. Или по технически причини. Ранният етап от 1896 до 1908 се определя като панаирджийски период на киното – и тук прозорливостта, че то
има бъдеще, се дължи не на просветените и интелектуалците, а на жадната
публика от низините. Първата опасност от залиняването му била изчерпването на сюжетите след еднообразните прожекции през 1896–1897 – низ от
безкрайни пристигания на различни гари. Скуката като враг е добре позната
и на изкуствата, и на медиите. Втората опасност била случайна, но съвсем
конкретна: опустошителният пожар на благотворителния пазар през 1897, в
който загиват хора и кинопрожекциите са на път да бъдат обявени за опасни.
Кое от уроците на този панаирджийски период можем да изтеглим към
днешното късометражно кино? Нека го направим през призмата на фундаменталните въпроси в журналистиката: кой, какво, къде, кога, защо и как.
Кой се е занимавал тогава с кино? Ако братята Люмиер притежават фабрика за фотохартия, това в случая означава, че те се интересуват от киното
в посока на неговия фотографски образ. И не само от киното – те например
са създатели на авангардния метод аутохром, който патентоват през 1904 г.
и който използва за колекцията си „Архивите на планетата“ мизантропът
милиардер Албер Кан между 1910 и 1930. И са си представяли, че тяхното изобретение ще служи за научни цели. Обаче другата важна фигура от
френското кино тогава Жорж Мелиес („Пътуване до Луната“, „Пътешествие в невъзможното“) е фокусник илюзионист от театъра, който прави мост
към атракционите. Акцентът при него е в магията и въображението като
присъщи на киното. Англичанинът Джордж Смит („Лупата на баба“, „Мишката в художествената гимназия“) пък е фотограф портретист, наследник на
традициите на вълшебния фенер, за който основното са композициите на кадъра и умението да се улови човешкото изражение. А американецът Уилям
Портър („Из живота на американския пожарникар“, „Голямото ограбване
на влака“) се вълнува от дължината (вече 170 м) и монтажа... Следователно
киното е магнит, който събира хора с различни професии и разнородни интереси. И това продължава много дълго: влизането в света на филмите става
случайно, но необратимо. Днес обикновено се предполага да имаш ценз,
образование или натрупан опит точно в сферата на киното (например това
е задължително условие при кандидатстване за субсидия към НФЦ). Но за
късометражното подобно подразбиране не е задължително – в този смисъл
то е „поле на свободата“ и е независимо в по-голяма степен.
Какво? Най-голямото преимущество в програмата от панаирджийския
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период е разнообразието и богатството ѝ. Ето пример за съдържанието на
една прожекция в Германия през 19031: 1. музикален номер (вероятно някой
неуспешен опит за звуково кино, каквито съществуват от самото начало); 2.
хроника; 3. хумореска; 4. драма; 5. комичен номер. Следва антракт и втора
част: 6. природни забележителности; 7. комедия; 8. драматичен или комедиен филм, който е „гвоздеят“ на програмата; 9. научен филм; 10. гротескни
сцени. За няколко гроша като от рог на изобилието се изсипват зрелища
за всякакви вкусове и всеки намира по нещичко за себе си. Примитивната
драма е еднозначна, ситуациите – ясни и прости, характерът се проявява в
костюма и грима. Търсят се три състояния: веселие, ужас и възхищение.
Битовите теми преобладават. Филмите приличат на атракцион, както ги е
виждал още Сергей Айзенщайн.
Но през 1907–1908 късометражките се свеждат до клишета и бързо омръзват. В преследванията се злоупотребява с дойки, инвалиди и полицаи. В
мелодрамите обикновено графинята се жени, губи детето си, хвърля се във
водата, но е спасена от интересен мъж и след 18 години открива дъщеря си,
разпознавайки я по елемент от облеклото (пълен абсурд!). Впрочем това
зацикляне във филмовите стереотипи на ранния период великолепно е шаржирано в разказа на Илф и Петров „Пиленцето от Межрабпомфилм“2. За
да се излезе от кризата със сюжетите, се търсят психологически портрети и
сложна интрига, а те могат да дойдат основно от литературата или театъра.
Това е и днешната преспектива пред късометражното игрално кино – да
бъде „оплодено“ от другите изкуства.
Да не се заблуждаваме: през панаирджийския период, колкото и велика
да е била една литература, тя е била напъхвана в 10 минути екранно време,
заснета с оскъдни средства и на примитивен киноезик. Не умеейки още да
се изразяват, пионерите поне са смятали, че имат какво да кажат. В синтезиран вид. Точно това е спасителният пояс за начинаещи киноспециалисти.
Къде? В Европа в началото филми са се гледали по панаирите с техните
шапита и подвижни палатки. Но да не забравяме, че първата прожекция е в
по-изискана среда и след нея братята Люмиер са продължили с представянията си именно в Гран кафе: по спомените на Джордж Мелиес точно там
той е бил запленен от откритието3. Кафенето, клубът, като място за прожекции, е прекрасна практика и търсена перспектива за късометражното кино
днес. Уж между другото.
В САЩ в зората на киното то е било показвано в „аркади“ – това са салони, включващи кинетоскопи (изобретението на Едисон, маса с прозорче, в
което всеки зрител поотделно гледа филмче). Но също и рулетки, всякакви
апарати за измерване на силата и ловкостта. Нещо като игрални клубове без
хазарт – бъдещите зали с ротативки, видео и компютърни игри. КинемаPanofsky, W. Die Geburt des Films, ein Stück Kulturgeschichte. Wurzburg, 1940
Илф, И., Е. Петров. Разкази и фейлетони. С., 1979.
3
Méliès, G. Memoirs. France: J.J. Pauvert, 1961.
1
2
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тографът се помещавал в задната част на „аркадата“, зад перденце. Може
би първото специално помещение е отделено през 1904 от Адолф Цукор
(или Зукър, Zukor), бъдещия шеф на „Парамаунт“, който приспособява за
кинопрожекции втори етаж на здание на 14 улица в Ню Йорк. „Аркадите“
се превръщат в „никел одеони“ – това е монетата, която се плаща за вход.
А може би началото им е пак през 1904 г., когато агентите Хари Дейвис и
Джон Харис в Питсбърг наемат залата за „Голямото ограбване на влака“ и
продължават да я стопанисват за кинопрожекции.
Важен детайл е, че с филмовото разпространение и киносалоните обикновено са се занимавали в САЩ емигранти. Като начин да се интегрират
по-лесно? Или като търсене на алтернативни занимания, не толкова привлекателни за традиционно настроеното местно население? Или като подобър нюх за бъдещето? Каквото и да ги е движело, то може да бъде мотив
за занимаващите се днес с късометражно кино спрямо вече прокараните и
закостенели пътища на утвърдената дистрибуция.
Как са се снимали и прожектирали ранните филми? Камерата се зареждала с една ролка и се снимало, докато тя не свърши – а една ролка побирала 20-30 метра (в програмата на братя Люмиер дължината на лентата се
колебаела от 8 до 17 метра). Съответно, случващото се на екрана е трябвало
да се вмести в тези рамки – някъде около минута време (при тогавашната
скорост 16 кадъра в секунда). Дори действието да има своите обрати – те
вече са извън кадър. Така продължителността на историческия сеанс на 28
декември 1895 г. е само 20 минути!
С времето, от 20-30 минути продъжителността на сеанса нараства до
час-два. Програмата включва няколко (от 10 до 20) кратки ленти с най-разнообразно съдържание. Метражът се увеличава от 100 метра нагоре.
Паралелно с осъзнаването на привлекателната сила на киното върви и
задължителната конкуренция на пазара. Непосредствено след първата прожекция Шарл Пате, до този момент търговец на фонограми и кинетоскопи
от Едисон, решава да се занимава с кинематографа. Съвсем логично той се
обръща към братя Люмиер с молбата да купи от тях киноапарат. Те му отказват (и правилно, защото година по-късно печелят от своя киноапарат...).
Тогава той, заедно с брат си Емил, започва работа над аналогичен апарат.
С помощта на допълнително привлечен на хонорар механик те измислят
първия си модел и още през 1896 получават патент за него. После Шарл
Пате, благодарение на мениджърския си размах, се превръща в магнат на
киноимперия, най-голямата в света до началото на Първата световна война.
В САЩ битката кому принадлежи киното, разбирай по това време апаратурата, върви с не по-малко ожесточение. За нас Едисон е уважаван изобретател
от училищните ни познания за радиото, електрическата лампа, диктофона,
фонографа и кинетоскопа. Но през 1907 той започва „войната за патентите“.
Моушън Пикчър Патънт Къмпани, наричана също Едисонов тръст, обединява
основните компании от американската киноиндустрия и в продължение на
няколко години установява монопол на националния пазар. Тръстът предя-
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вява драконовски мерки към останалите независими компании, в резултат на
което те или фалират, или напускат. Тяхното преместване възможно най-далеч на Източния бряг полага основите на създаването на Холивуд.
Желанието за независимост от икономическите окови на реални или
недоказани права е силно застъпено и в днешното късометражно игрално кино. Доколко то може да доведе до мащабни резултати, подобно
империята на Пате или основаването на Холивуд, е невъзможно да се
прогнозира, но спъването на перспективите за по-малки и слаби звена
в едно производство води до неподозирани обрати.
Другият важен акцент в ранните късометражни филми е наличието на
начален капитал, за да можеш да си осигуриш киноапарата и да произвеждаш филми. Смята се, че първата появила се професия в киното е на оператора: онзи, който ще включи камерата и ще завърти ръчката. Според мен
обаче не по-малко вярно е и другото: първата стъпка включва и притежаването на въпросния киноапарат. Дали братята Люмиер сами са снимали със
собственото си изобретение? Или това са го правили техните служители? И
все пак в историята са останали двамата братя – колкото като изобретатели,
толкова и като продуценти на самите себе си.
Днес техниките за снимане, поне в България, са достъпни за голямо количество хора. Ако ще правиш късометражен филм, просто използваш своя
смартфон, таблет или фотоапарат – всяко устройство ще свърши работа. Да,
и за него трябва първоначален капитал, но минимален в сравнение с професионалната кинотехника.
Защо първите късометражни филми имат успех? Заради богатството и
разнообразието на възможностите. Отначало те привличат като нововъведение, но после – заради желанието да се научи повече за световните събития
и да се види на екран интересна история. Те насищат извечната човешка
жажда за познание. Но освен това съдържат елементи на непосредственост,
простота, реализъм и свежест на виждането. Не се ли стреми съвременното
късометражно кино към същото?
И още нещо: както вече казах, късометражното кино е евтино и достъпно. Което се отразява върху стойността на билета за гледане или таксата за
онлайн в интернет, ако спазваме всички възможни авторски права. За масово зрелище кратките форми са по-удобни и по-конвертируеми.
Как се развива съдбата на игралните късометражни филми през годините
след панаирджийския период? В авангард и експерименти, във филми омнибуси, в студентски проекти, в учебни задачи, по фестивали и телевизия...
– ако са попили уроците на собствената си история. Но това е вече тема за
друг разговор.

IN THE BEGINNING WAS THE SHORT FILM...
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Film in its earliest decade was short, so to speak, under constraint. Or for
technical reasons. Which of the lessons of that catchpenny period (1895–1908)
could be drawn on by contemporary short film? The paper shows this in the light
of the fundamental questions: ‘Who?’, ‘What?’, ‘Where?’, ‘When?’, ‘Why?’ and
‘How?’ People of various walks of life and interests have dealt with cinema. The
greatest advantage of the short film programme lies in its wealth and diversity.
Movies were screened at fairs, but also at clubs and coffee shops. They were
already attractive and independent; short film was cheap and accessible. Success
stemmed form spontaneity, simplicity, realism, and freshness of vision.
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ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ ТЕЧЕНИЯ В
ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО ВЪРХУ
ДИЗАЙНА НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ
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Резюме: Статията разглежда влиянието на някои стилове в изобразителното изкуство
на ХХ век като романтизъм, символизъм, експресионизъм, сюрреализъм и поп-арт
върху стилистиката на анимационния филм. Прави се сравнителен анализ между
конкретни произведения на живописта и графиката и анимационни творби, чийто
изобразителен стил е повлиян от тези произведения. Подчертава се значението на
пластичните изкуства като източник на вдъхновение в процеса на търсене и създаване на нови изразни средства в анимационното кино.
Ключови думи: изобразително решение, влияние, стил, картина, типажи

Анимационният филм е синтез от различни изкуства като например литература, изящни изкуства, музика и кино. Разбира се, най-значителната част от
този синтез са изобразителните изкуства, тъй като те са в тясна връзка с визуализацията на сюжета във филма. Режисьорът и художникът са тези, които
решават какъв да бъде художественият стил на изображението в анимационния
филм. Изборът на изобразителното решение зависи от вида на филмовата драматургия. Например за отразяване на една забавна и смешна история най-подходяща би била рисунка, близка до сатиричната илюстрация или карикатурата.
Когато обаче сценарият е изграден върху произведение на Й.В. фон Гьоте (1749–1832) например, тогава авторите на филма биха могли да се насочат към стилистика от епохата на Романтизма. В този случай говорим за
течение в изкуството като източник на информация за времето, в което се
развива историята на филма, а също така и като средство, което да помогне на зрителите да „навлязат“ в това време с помощта на най-подходящите
и автентични изразни средства. Добър пример за такъв вид инспирация е
филмът „Албатросът“ (1998) на англичанина Пол Буш, създаден по поемата на Самюел Тейлър Колридж (1772–1834) – драматична история, която
се разиграва на кораб в началото на ХІХ век. Използвайки техниката на
ротоскопията, първоначално се заснемат живи актьори, след което изображенията върху всяко квадратче от филмовата лента се издраскват ръчно
Пенчо Кунчев (София, 1951) завършва „Филмова и телевизионна графика“ във Висшия институт за
приложни изкуства в Прага. От 1980 до 1992 работи в САФ „София“. Автор е на анимационни филми,
удостоени с национални и международни награди. Член е на селекционни комисии и журита на кинофестивали в Европа и Азия. Изнася лекции на международни анимационни форуми в Китай. Ръководи
анимационни работилници с деца във Франция и Сърбия. Има редица публикувани статии у нас и в чужбина. От 2009 е хоноруван преподавател в Нов български университет. Президент на АСИФА – България
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с помощта на фино острие, превръщайки ги в подобия на стари гравюри.
Очертаните със светъл щрих осветени лица на моряците, които изплуват
от тъмнината на нощта, както и ефектните гравирани морски пейзажи с
кораб с опънати платна на фона на облачно небе придават допълнителен
драматизъм на разказа. Интерес представлява добавянето на цвят в някои
от кадрите, с което се подсилва визуалното внушение, постига се известна драматургична диференциация на отделните кадри, както и живописен
ефект, повишаващ атрактивността на изображението.
Като източник на информация се ползват гравюри от ХІХ век, както и други произведения на изкуството на Романтизма. Това течение,
което проповядва превес на чувствата над разума и представата над
критичния анализ, се появява в края на ХVІІІ век във Великобритания
и Германия, а след това и във Франция, Италия и Испания. Творбите на
художници като Теодор Жерико (1757–1824), Йожен Дьолакроа (1798–
1863), Уилям Блейк (1757–1827) и Каспар Давид Фридрих (1774–1840)
се характеризират с носталгия по отминалите времена, със съновидения, с екзотични и патетични сцени, както и със сцени, изпълнени със
загадъчна тайнственост, религиозен мистицизъм и много тъга.
Александър Петров в своите анимирани под камерата върху осветено
отдолу стъкло маслени картини следва традициите на руската реалистична живопис от втората половина на ХІХ век. В неговите филми „Кравата“
(1988), „Русалка“ (1996) или „Моя любов“ (2006) личи влиянието на величествените пейзажи на Алексей Саврасов (1830–1897), Архип Куинджи
(1841–1910), Фьодор Василиев (1850–1873) или Константин Юон (1875–
1958), на импресионистично живописваните и пълни с жизнена енергия
портрети на Валентин Серов (1865–1911), на сложните и драматични композиции на Василий Суриков (1848–1916) и Иля Репин (1844–1930). Тези
автори представят реалността такава, каквато е, без никакво идеализиране.
Прилагайки този художествен стил в своите творби заедно със солидна
драматургична композиция, Александър Петров създава автентичен портрет на Русия от ХІХ век. Кадрите в неговите филми изглеждат като раздвижени платна на големи руски художници. Реалистичните типажи, които в
някои случаи са с леко променен силует или пропорции с цел подчертаване
на характерни белези, са в пълно художествено единство с реалистичния
декор. Навсякъде личи задълбочено познаване на целия изобразителен материал – от облеклото, прическите, архитектурата – външна и вътрешна – до
предметите на бита и дори до най-малките, на пръв поглед незначителни
детайли. Интерес представляват и многобройните подготвителни скици и
етюди на Александър Петров в търсене на най-убедителен еквивалент на
литературните герои. Филмите на този талантлив руски автор имат и своите
противници. Англичанинът Фил Мълой например ги оприличава на илюстрации от дамско списание от 1950-те, а сънародничката му Рут Лингфорд
използва изображение от „Русалка“ за илюстриране на своя статия на тема
„Кичът в анимацията“. Възможно е тези критики да имат известно основа-
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ние от гледна точка на техните автори. Погледната от друг ъгъл, тази анимирана живопис може да бъде упрекната в известна ретроградност, в сляпо
копиране на действителността и придържане към изпитани вече художествени формули и традиции. Така или иначе обаче филмите на Александър
Петров са уникално явление в световната анимация.
Елементи както от руската реалистична живопис, така и от популярните
през ХVІІІ и ХІХ век в Русия „народни картинки“, дело на самоуки автори,
известни като „лубок“ (графични изображения в наивистичен стил на сцени
от Библията, народни приказки, сказания и легенди или от живота на село),
оказват влияние и върху друг голям руски автор – Александър Алексеев
(1901–1982). В неговия филм „Картини от една изложба“ (1972) се появява
изображение на птица с глава на жена – странен фантастичен типаж, заимстван директно от руския лубок1. В „Три теми“ (1980) създадените с помощта на хиляди карфици светлини и сенки рисуват пейзаж с дървета и църква
на брега на голямо езеро, подобно на картината „Над вечния покой“ (1894)
на големия руски художник Исак Левитан (1860–1900)2.
Символизмът е течение в литературата, музиката и изобразителното изкуство в Европа от края на ХІХ век, което се обявява срещу натуралистичния
реализъм. Основан върху тайнственото и върху спиритуалистичната същност на нещата и съществата, той се опитва да намери еквивалентни символи на природата и съзнанието. Жорж-Албер Орие в сп. „Меркюр дьо Франс“
от 9 февруари 1891 г. обобщава основите на символизма. Според него „художественото произведение трябва да бъде „идейно“, т.е. да отразява определена идея, „символично“ да отразява тази идея с форми и синтетично да
им предава всеобщо значение. Художественото произведение трябва освен
това да бъде и субективно, декоративно, емотивно и да вълнува душата.“3
Художници като Пиер Пюви дьо Шаван (1824–1898), Фернан Кнопф (1858–
1921), Макс Клингер (1857–1920) или прерафаелитите като Данте Габриел
Росети (1828–1882) и Едуард Бърн Джоунс (1833–1898), всички те създават
едно изкуство като последен опит да бъде уловена и запазена изплъзващата се красота, възвишеността на чувствата и благородството на отминалите
времена. Това изкуство е и своего рода противопоставяне на агресивното
нахлуване на индустриалната революция4. В голямата си част картините на
тези художници отразяват библейски, идилични или пасторални сцени, сцени от митове и легенди – всички те населени със сякаш дошли от миналото
персонажи с красиви и одухотворени лица.
Полякът Пьотр Думала в своя анимационен филм „Нежната“ (1985),
адаптация на едноименната новела на Ф.М. Достоевски (1821–1881), разкрива отношенията между млада жена и възрастния ѝ съпруг. Използвайки
Вж. Балдина, О. Русские народные картинки. Москва, 1972.
Вж. Bendazzi, G. Alexejeff. Itineraire d’un Maitre. Paris, Dreamland, 2001.
3
Pijoan, J. Dejiny umeni/9. Praha, Odeon, 1981, р. 7.
4
Ibid.
1
2
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експресивния стил на графиките на Едвард Мунк (1863–1944) – норвежки
художник, символист и един от предвестниците на експресионизма, Пьотр
Думала представя по впечатляващ начин мрачната и потискаща атмосфера на тази трагична история. Изнамерената от него техника на издраскване
върху намазани с черна боя гипсови плочи му позволява да създаде реалистичните типажи на мъжа и жената с помощта на графични изразни средства,
подобни на тези в графиките на Мунк – силуетно решени фигури с щрих,
които уж изграждат някакъв обем на формата, но в същото време запазват
нейната декоративна двуизмерност. В един от кадрите виждаме директен
цитат от прочутата картина на норвежкия художник – „Викът“ (1893). В
друг кадър жената поглежда през рамо към зрителя почти по същия начин
като женския персонаж в офорта „Перверзност“ (1891), както и в десетия
лист от албума с 23 литографии „Изкушението на св. Антоний“ (1896) на
френския символист Одилон Редон (1840–1916)5.
Във филма “In Absentia” (2000) на Братята Куей от Великобритания се
вижда влиянието на Вилхелм Хамершой (1864–1916)6. Погледът откъм
гърба на шизофреничната жена, която пише писма на своя несъществуващ
съпруг, напомня за меланхоличните платна на този датски художник символист: празни стаи, обитавани в повечето случаи от самотни жени, представени в гръб – като един апотеоз на анонимната самота, на неумолимостта
на отминаващото време, на абсурдността на заобикалящите ни предмети, а
може би дори и на абсурдността на човешкия живот.
През 1997 г. Рут Лингфорд създава „Майката и смъртта“ – разказ за майка,
чиято любов към детето ѝ е толкова голяма, че предпочита неговата смърт пред
очакващото го ужасяващо бъдеще. Суровият графичен стил, в който са изобразени реалистичните типажи, внушаващи респект със своя висок естетизъм
и мрачна символика на черно-бялото съпоставяне на живота и смъртта, върви
ръка за ръка с драматичната история и е твърде близък до гравюрите върху
дърво на Ернст Лудвиг Кирхнер (1880–1938) и Кете Колвиц (1867–1945) – едни
от най-изявените представители на немския експресионизъм7. Това социално
течение в изкуството, което показва предимно тъмната страна на живота, се
появява в Северна Европа в края на ХІХ век, но намира своето развитие в Германия в началото на ХХ век. Художници като Емил Нолде (1867–1956), Макс
Бекман (1884–1950), Карл-Шмит Ротлуф (1884–1976), Ерих Хекел (1883–1970)
или Макс Пехщайн (1881–1955) се обединяват в групата “Die Brucke” (Дрезден – Берлин, 1905–1913). Повлияни от примитивното изкуство, те култивират
опростяване на формата, графична грубоватост с преобладаване на прави и насечени линии и цветна палитра с нереални цветове в неочаквани комбинации.
5
Вж. Rapetti, R. Odilon Redon. Prince du Rève, 1840–1916. Paris, Editions de la Reunion des
Musees Nationaux – Grand Palais, Musee d’Orsay, 2011.
6
Sato, N. & F. Krämer. Vilhelm Hammershoi. The Poetry of Silence. Tokyo, The National Museum
of Western Art, 2008.
7
Вж. Urbanova, A.S. Kathe Kolwitzova. Praha, 1956.
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Кете Колвиц, „Глад“, гравюра върху дърво, 1923.

„Глория Виктория“, реж. Теодор Ушев, 2013.

В края на Първата световна война като наследник на експресионизма се
появява течението „Нова обективност“ (1918–1933), представено от разнообразни по стил творби, граничещи понякога с карикатурата като песимистичните платна на Макс Бекман и социалнокритичните творби на Георг
Грос (1893–1959) и Ото Дикс (1891–1969).
Реджина Песоа от Португалия в своя черно-бял филм „Трагична история с щастлив край“ (2008) изглежда също повлияна от графиките на Е.Л.
Кирхнер. В тези сякаш раздвижени гравюри върху дърво тя рисува своите
типажи със смели и дори грубовати щрихи, със силно променени пропорции и обеми на отделните части на тялото и с лица, които са далеч от общоприетите представи за красиво.
Директни цитати от графики на Кете Колвиц използва и Теодор Ушев
в своя филм „Глория Виктория“ (2013). Гравюрите върху дърво „Война“
– шести лист от цикъла (1923), „Доброволци“ и „Майки“, съответно втори
и шести лист от същия цикъл, „Глад“ (1923), както и изпълненото в комбинирана техника „Нападение“, пети лист от цикъла „Селска война“ (1903) с
помощта на компютър са частично раздвижени и поставени върху абстрактен цветен декор. При тяхното компютърно „префасониране“ обаче те губят
немалка част от могъщия графичен почерк на голямата немска художничка.
Учудващо е, че във финалните надписи на филма Ушев не дава никаква информация, както изисква коректността, за ползваните от него произведения
на художници.
В навечерието на Първата световна война във Франция се ражда сюрреализмът. Това ново художествено течение се обявява срещу всички форми на логичния, моралния и социалния порядък. На тях то противопоставя
ценностите на ирационалното, инстинкта и желанието, изследва подсъзна-
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нието, тайните и загадките на сънищата. Андре Бретон (1896–1966) в своя
манифест определя сюрреализма като „чист психически автоматизъм, с който можем да изразим писмено, устно или по всякакъв друг начин реалното
функциониране на мисълта без какъвто и да е контрол, упражняван от разума, извън всякакви естетически или морални задръжки“8.
„Нощни пеперуди“ (1998) на ветерана на белгийската анимация Раул
Серве е неговата почит към сънародника му – художника сюрреалист
Пол Делво (1897–1994). В чакалнята на пустееща гара две жени танцуват
в синевата на нощта. Раул Серве умело и с художествена мярка използва
метода на ротоскопията, за да създаде тези сякаш излезли от платната
съновидения на Делво две млади жени с оголени гърди и широко отворени, застинали невиждащи очи. Единственият зрител на техния танц с механични и куклоподобни движения е млад и елегантен господин, който
носи в черното си куфарче сбирка от пеперуди. Негов аналог откриваме
във фигурата на вторачения в парче минерал учен Ото Лиденброк, герой
на Жюл Верн, който присъства в редица платна на белгийския сюрреалист между 1939 и 1942 г. Подобия на двете дами пък откриваме в друга
картина на Делво – „Разхождаща се“ (1947), както и в рисунката „Куртизанките от Александрия“ (1049)9.
Направен в техниката на изрезката, „Лабиринт“ (1963) на Ян Леница (1928–2001) напомня на колажите на Макс Ернст (1891–1976) от
неговите книги „Седмицата на добротата“ (1929), „Стоглавата жена“,
известна и като „Жената без глава“ (1929), или „Сънят на едно малко момиче, което искаше да стане кармелитка“ (1930). Съчетанията на
реалистични декори на градски улици и сгради със странни типажи
върху тях създава необикновена, сякаш дошла от сънищата атмосфера.
Техниката на колажа позволява на Ян Леница да създаде причудливи
и невероятни типажи. Облечен в елегантен костюм господин се рее из
черното небе с криле на раменете, а дама с викториански одежди се
обръща към нас с глава на птица. Изграден като черно-бял филм, само
на отделни места се въвежда цвят за подсилване или подчертаване на
определен драматургичен или визуален акцент.
Филмите на съвременния сюрреалистичен чешки художник и автор на
анимационни филми Ян Шванкмайер10 са постоянен източник на вдъхновение за братята Куей. В техния „Улицата на крокодилите“ (1986) покрити
с патината на времето гологлави кукли се движат из странни, претрупани и
овехтели декори, вършейки странни неща. В известен смисъл в тези кукли
биха могли да се открият и някои реминисценции с изпълнените със страст
кукли на немския сюрреалист Ханс Белмер (1902–1972).
Pijoan, J. Op. cit., р. 31.
Вж. Emerson, B. Delvaux. Paris, Albin Michel. Anvers, Fonds Mercator, 1985.
10
Вж. Hartel, G. The Cabinet of Jan Svankmajer. The Pendulum, the Pitt and other Pecularities.
Ursula Blicke, Gerald Matt, eds., Wien, Kunsthalle, 2011.
8
9
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Пол Делво, „Разхождащите се“, маслени бои върху платно, 1947.
„Нощни пеперуди“, реж. Раул Серве, 1998.

Ян Шванкмайер от своя страна също черпи вдъхновение от творчеството
на различни художници11. Един от тях е италианецът Джузепе Арчимболдо
(1527–1593) и неговите забавни портрети, състоящи се от плодове, цветя,
зеленчуци или риби. В своя „Възможностите на диалога“ (1983) чешкият
майстор създава силно впечатляващи движещи се, трансформиращи се или
изяждащи се взаимно човешки профили, състоящи се от чукове, болтове,
клещи, капаци от тенджери, копчета, дървени триъгълници...
Вж. Faber, L. & H. Walters. Animation Unlimited. Innovative Short Films Since 1940. London,
Laurence King Publishing Ltd, 2004.

11
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Джузепе Арчимболдо, „Вода, вода“, 1563–1564.
„Възможностите на диалога“, реж. Ян Шванкмайер, 1982.

Героят на друг филм на Шванкмайер „Апартаментът“ (1966), станал
жертва на заобикалящите го предмети, вижда в огледалото своя тил, досущ
като в картината „Репродуцирането забранено“ (1937) на белгийския сюрреалист Рене Магрит (1898–1967)12.
През 1973 г. Франк и Карълайн Моурис получават „Оскар“ за своя „Франк
филм“ – един от най-странните някога направени анимационни филми. За
заснемането на тази в своята същност автобиографична творба се използват
повече от 500 000 изрезки от списания, брошури и реклами с изображения на предмети от ежедневието и заобикалящия ни свят, което я доближава до стила попарт, възникнал в Лондон в средата на 1950-те и получил
своето развитие в САЩ. Негови най-известни представители са художници
като Анди Уорхол (1928–1987), Робърт Раушенбърг (1925–2008), Рой Лихтенщайн (1923–1997), Том Веселман (1931) Робърт Раушенберг (2004)...
„Франк филм“ може да бъде оприличен на картината „Хранителен пейзаж“
на исландеца Ерро (1932) – апотеоз на безкрайната консумация. Движещите
се на екрана консервени кутии пък изглеждат като раздвижена картина на
Уорхол – неговата „32 консерви със супа Кембъл“ (1962).
Някои кадри в „Триъгълник“ (1994) на Ерика Ръсел могат да бъдат
оприличени на картината „Фигура в движение“ (1976) на Френсис Бейкън (1909–1992), чието име е сред основателите на попарта. Този филм
успешно съчетава формата и абстракцията с музиката и танца.
12

Вж. Silvester, D. Magritte. London, Thames and Hudson, Meril Fondation, 1992.
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Рене Магрит, „Репродуцирането забранено“, маслени бои върху платно, 1937.
„Апартаментът“, реж. Ян Шванкмайер, 1968.

Кадър от филма „Триъгълник“, реж. Ерика Ръсел, 1994.
Френсис Бейкън, „Фигура в движение“, маслени бои върху платно, 1976.
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Джордж Сегал, „Седнал край масата мъж“, 1961.

В своя филм „Пътуване към пропастта“ (1992) Жорж Швицгебел използва полиекранна композиция – в кадър едновременно се виждат няколко
по-малки полета с повтарящи се цикли на различни картини, разположени
спираловидно около една по-голяма централна сцена, в която се развива основното действие. Подобна композиция има картината „Това е мъжкият свят
I“ (1964) на известната попарт художничка Полин Боти (1938–1966) – една
алюзия с нашата съвременност, в която ежедневно сме заливани с поток от
новини и събития, изчезващи без следа в отминаващото време.
„Пълнолуние“ (1962) е заглавието на картината на Алън д‘Арканджело
(1930–1998), в която той оприличава луната със светеща реклама на петролна компания. Върху четирите панела на тази творба се виждат четирите фази
на движение на изгряващата „луна“. Картината прилича на сцена от „Логорама“ на Франсоа Ало, Ерве дьо Креси и Людовик Уплан (2009). Заимстваният от попарта начин на имплантиране на известни търговски марки, лога
и етикети в произведение на изкуството се използва по един забележителен
начин от френските автори на този удостоен с „Оскар“ анимационен филм
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„Възможностите на диалога“, реж. Ян Шванкмайер, 1982.

– пародия на псевдоестетическото ни обкръжение в един свят на агресивна
комерсиализация.
Американският писател, философ и изкуствовед Харолд Розенберг
(1906–1978) смята големия художник и карикатурист Сол Стайнбърг (1914–
1999) за един от предшествениците на попарта13. И той е напълно прав, ако
вземем предвид ироничния поглед на Стайнбърг върху американския начин
на живот и използването на неговите символи и популярни предмети в ненадминатите му и неповторими хумористични рисунки.
Американският киноисторик Амид Амиди пише в книгата си “Cartoon
Modern. Style and Design in 1950’s Animation”, че Стайнбърг е един от художниците, чието творчество оказва силно влияние върху формирането на
стила на UPA14. Той играе важна роля при създаването на новата изобра13
14

Вж. Rosenberg, H. Saul Steinberg. Rheinbeck bei Hamburg, Rowolth Verlag GmbH, 1978.
Griffin, G. Saul Steinberg and Animation. – ASIFA Magazine, 2011, Vol. 24, N 1, pp. 31-35.
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зителна стилистика на загребската анимационна школа. Неделко Драгич в
своя забележителен филм „Дневник“ (1974) духовито и увлекателно описва
впечатленията си от Ню Йорк, повлиян от лаконичните и опростени, но силно експресивни рисунки на Стайнбърг.
В своя филм „Възможностите на диалога“ Ян Шванкмайер черпи вдъхновение и от попарта. Големите, седнали край масата глинени фигури на
мъжа и жената приличат на гипсовата скулптура „Седнал край масата мъж“
(1961) на Джордж Сегал (1924–2000). Двете воюващи помежду си глинени
мъжки глави пък, от чиито усти изскачат най-различни и странни предмети,
напомнят на скулптурата „Любов“ (1962) на родената в Париж венецуелска
художничка Марисол Ескобар (1930), представляваща част от човешко лице
със стърчаща от устата му бутилка кока-кола.
През 1968 г. Хайнц Еделман (1934–2009) е художник на „Жълтата подводница“ – пълнометражен анимационен филм на режисьора Джордж Дънинг. Направен по песните на легендарната попгрупа „Бийтълс“, филмът
със своите чудесно стилизирани рисунки и ярки цветове се превръща във
филм икона на попарта и изглежда като психеделична картина на епохата
на 1960-те.
През 1900 г. големият американски архитект Франк Лойд Райт (1867–
1959) казва, че „изкуството на бъдещето ще представлява изразяване на художника с помощта на хилядите възможности на машината“. Тези негови
думи звучат като предсказание за бъдещата инвазия на компютъра в почти
всички сфери на визуалните изкуства. Въпреки това художествените течения и стилове ще продължат да служат като непресъхващ извор за вдъхновение на следващите поколения анимационни творци.

INFLUENCES OF SOME TRENDS IN FINE ARTS
ON THE DESIGN OF ANIMATIONS
Pencho Kunchev
New Bulgarian University

The paper treats the influence wielded by some twentieth-century art movements such as Romanticism, Symbolism, Expressionism, Surrealism, and Pop
Art on the stylistics of animated film. A comparative analysis is made of certain
paintings and prints and animated works, whose manner has been influenced by
those artworks. The significance of plastic arts is underscored as a source of inspiration in the process of quest and invention of new devices in animated film.

122

АНИМАЦИОННАТА ПОЕЗИЯ
НА ЩРИХ И СТИХ
Невелина Попова
Нов български университет
nevelina_14@yahoo.com

Резюме: Статията е посветена на пътеките, свързващи поезията и анимацията, и изследва поетиката на последния филм на „Компот колектив“ – „Щрих и стих“. Проектът обединява шест различни анимационни интерпретации на шест съвременни
български стихотворения. Изследва се динамиката на поетичните образи при пренасянето им от литературата в света на анимацията, различните варианти на отношенията между словото (звучащо и писано) и визуалните движещи се образи. При
постигането на новото метафорично единство младите автори най-често избират
сюрреалистичния ключ като най-адекватен да изрази състоянията и виденията им.
Ключови думи: анимационна поезия, визуална поезия, екранизации, неоавангард,
сюрреализъм, метафоричност, внушения, символен потенциал

„Щрих и стих“ е екранизация на съвременни поетични текстове от
Георги Господинов, Димитър Воев, Калоян Праматаров и Дилян Еленков. При представянето на изложбата, посветена на създаването на проекта, в деня на откриването ѝ в галерия „Съспейшъс“ продуцентът на
филма и автор на идеята Весела Данчева нарича тези стихотворения
„отличителни примери на съвременна българска поезия“.
„Щрих и стих“, като мост между две изкуства, принадлежи изцяло на голямото поетично пространство. Поезията в случая е и естетическа платформа на авторите, но и задължителен контекст, без който този филм не
може да бъде възприет пълноценно. Контекст на прочити1, превръщащ тези
шест миниатюри в общо духовно пространство на срещи и диалог през времето. За мен „Щрих и стих“ е очевидно част от българското неоавангардно
художествено пространство; в него директните връзки с различните модернистични и постмодернистични практики от началото на ХХ век до днес са
лесно разпознаваеми. В търсенето на нов художествен синтез модернистичният взрив от началото на миналия век като че ли срива стените между словесното поетично творчество и изобразителните изкуства. Манифестите се

1

По въпроса за контекста вж. Георгиев, Н. Анализ на лирическата творба. С., 1994.

Доц. Невелина Попова е завършила кинодраматургия във ВГИК, Москва (1977) и педагогика в СУ „Св.
Климент Охридски“, София (1995). Преподавател по кинодраматургия в Нов български университет от
1995. Сценарист на филмите: Отражения (1982), Приземяване (1986), Другият наш възможен живот
(2004) – реж. Румяна Петкова; Ненужен антракт (1987), реж. Мина Стойкова; Чуй звездите (2003), реж.
Михаил Мелтев и др.

Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016
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роят в множеството пресичащи се радикални варианти на футуризма, експресионизма, дадаизма, сюрреализма... Общото между тях винаги е бунтът,
скъсването със стария език и миметичното начало в изкуствата. Нови езици,
нови автори – демиурзи, нови условни светове. Пространството на поезията
се разширява. С развитието на киното и анимацията футуристичната мечта
за кинетична визуална поезия става реалност.
Тук вероятно е нужно да отворя скоба и да обоснова защо предпочетох
термина анимационна поезия, а не визуална, както бе заявявено от авторите
на филма. Терминът визуална поезия2 всъщност е с много по-широк обхват.
Той се използва и за древните ръкописи, съединяващи словото с графиката
на изображението. Визуалната поезия е декоративното оформяне на отделните стихове; то носи емблематичен смисъл: разпознаваемите фигури и знаци са неотделими от словото и изразяват същината на текста. За модерната
поезия графичното оформление на стиха е изключително важно – стихотворенията се оформят като триъгълници, пирамиди, ромбоиди, различни
предмети. Аполинер извайва едно от стихотворенията си като фонтан. Текстът трябва да е записан така, че читателят да възприеме от пръв поглед
цялото стихотворение; така както диригентът с един поглед вижда цялата
партитура. Съвременните визуални поети излизат от страниците на книгата
в масмедийното и виртуалното пространство. Мощни направления са конкретната3 поезия (също един доста всеобхватен термин, наложил се след
Втората световна война и обединяващ множество поетични експерименти)
и дигиталната4 поезия (електронна, виртуална, кибер- и нетпоезия). Те
преплитат териториите си с визуалната поезия и често се използват синонимно. Пространствените формалистични експерименти са характерни за
всички тези направления. Те са част от амбицията да се разширят максимално възможностите на поетичния език за експресия и комуникация и той
да се превърне в универсален международен език, изграден от знаците на
времето. Липсата на фиксиран, линеарен и завършен продукт, както и активното участие на читателя/зрителя в произвеждането на значения е факт в
това поетичното пространство.
Поезията на анимационните образи е естествена част от този широк
спектър. Затова предпочетох този термин: анимационна поезия – като поконкретен и фокусиращ търсенията в полето на анимацията.
Анимационните сюжети на „Щрих и стих“
Като при всеки поетичен сюжет и тук асоциативността е водещ прин2
Сариев, В. СВЕП – Списание за визуална и експериментална поезия. – LiterNet:
специализиран портал http://liternet.bg/publish19/v_sariev/svep.htm [посетен на 10.11.2014].
3
Солт, М.Е. Конкретната поезия: глобален поглед. – Литературен вестник, бр. 19, 16.05.
– 22.05.2001. достъпен на: Словото: Виртуална библиотека за българска литература: http://
www.slovo.bg/old/litvestnik/119/lv0119002.htm [посетен на 16.11.2015].
4
Фахри, Й. Към текст – базираното инсталационно изкуство: дигитална поезия, медийна
поезия, нет поезия. – Goethe institute: http://www.goethe.de/ins/tr/lp/prj/art/med/str/bg10753695.
htm [посетен на 26.05.2015].
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цип на структуриране на образите5. И в шестте миниатюри липсва цялостна
фабула, повествователните елементи са сведени или до единична случка,
или са се превърнали във фрагменти, в разпокъсани метафорични образи,
знаци и цитати, чрез които асоциативно се изгражда общата картина. Усилията и на шестимата художници режисьори са насочени към максимално
експресивното пренасяне на образите от литературата в анимацията, към
изграждане на нов анимационен свят със своя уникална образна система,
категоричен в темата и внушенията.

„Малко сутрешно престъпление“, худ. и реж. Аспарух Петров.

В първата миниатюра „Малко сутрешно престъпление“ подадената от Георги Господинов случка със стъпкването на охлюва в ранната
утрин е запазена като сюжетен фрагмент, но тя вече е част от аналогия,
елемент от архитектониката на един асоциативен сюжет за вината, за
малките всекидневни убийства, с които е белязан животът на съвременния човек. Художникът режисьор Аспарух Петров въвежда противозачатъчната таблетка като втора сюжетна линия и я разгръща като
паралелен пластически сюжет, преди още да се появи заглавието на
филма. Той открехва интимния свят на мъжа и жената, поставяйки ги в
една черно-бяла вселена на метаморфози. От буквално разпльокващите
се капки, през шума на дъжда, пред нас се оформя едно задъхано кълбо, от което се откъсват две разпознаваеми фигури – на мъж и на жена.
Живата плетеница се разтяга и свива, излива се и излита, постоянно
По въпроса за асоциативността и поетичните структури вж. Борхес, Х.Л. Това изкуство на
поезията. С., 2000; Якобсон, Р. Езикът на поезията. С., 2000; Лотман, Ю. Анализ поэтического
текста. Ленинград, 1972.
5

125

преобразувайки все по-оплитащите се в любовната игра тела. В тази
своеобразна прелюдия Аспарух Петров е постигнал изключителна анимационна пластика.Тя завършва с отделянето на телата, с отварянето
на един шкаф и с изваждането на противозачатъчна таблетка. Дъждът
заглъхва и зазвучават стиховете на Георги Господинов. Колко му е в

„Естествен роман в 8 глави“, худ. и реж. Милен Витанов.

„Одеон“, худ. и реж. Борис Десподов.

една мокра сутрин по пътеката към тоалетната да смачкаш един охлюв.
Само че вместо охлюв под краката на мъжа се оказва бялата таблетка,
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върху която се изписва хряс. Паралелно със звучащите зад кадър стихове се появяват и надписите – разнокалибрени, в отделни панели, натрупващи се един върху друг. Не илюстрация, а жива част от кадъра, от
внушението, от крачката и колебливата идентичност на този герой. Така
поетичният текст се оказва основата и контекстът, в който художникът
разказва своя личен сюжет, разгърнат като необичайна двусъставна метафора: смачкан охлюв – противозачатъчна таблетка – незабележимо,
привично всекидневно убийство. Просто – малко сутрешно престъпление. След него обаче през целия ден остава усещането за вина. Финална метафора е шумната струя на водата от тоалетното казанче. Тя едва
ли ще отмие вината. Но може би ще я заглуши...
Вторият филм по стихотворение на Георги Господинов „Естествен роман в 8 глави“ е на режисьора Милен Витанов. „Ще стана
продавач на сладолед и ще фалирам всяка зима“ – този стих е една
от осемте глави в текста и Милен Витанов го нарича „съвършен кратък разказ, завършек на роман“ или „мантра“, явяваща се циклично в
живота му. Останал в паметта му още след първия прочит на „Писма
до Гаустин“, години преди да се роди идеята на Весела Данчева. Този
стих се оказва дълбокото лично основание на младия художник да
избере точно това стихотворение: постмодернистично като структура,
смесица от странни, често сюрреални образи с реалистични детайли,
с многопластова ирония, тръгваща още от заглавието, с искрени задушевни въпроси и стряскащи вътрешни обеми на отделните глави,
от които той създава във филма си печалния пейзаж на „запустението“ (Матей 24:15). Персонажният свят тук е решен реалистично и е
част от една по-обобщена мащабна картина, в която всичко е знаково
и противоестествено за нормалния човешки живот. Драматургичното
решение на младия автор е да рамкира осемте поетични фрагмента с
ежедневния маршрут на героя. Сиво-синкавото цветово решение и доминиращите геометрични детайли са ключови за изграждането на образа на днешния свят – метален, отчужден, хаотично разпокъсан. Поточната линия, самото движение и скоростта на конвейера са ключови
метафори. Превръщането на ежедневието на продавача на сладолед в
свързваща сюжетна линия създава разпознаваем контекст за енигматично-нонсенсните образи от стихотворението: „в черквата на тази
роза черен бръмбар е монах; фин млечен беше бог и се топеше“, както
и за абстрактно магнетичното „дзен дзенувам“. То избликва с детските викове, свързвайки в лутащото се съзнание на съвременния човек хаотични образи и звуци от днешния ден с източната философия.
Пространството на отделните кадри е решено колажно, с множество
парадоксални графични и игрови решения, характерни за визуалната
поезия. Буквите на надписите, повтарящи частично задкадровия глас,
са част от персонажния свят: натрупани в камари от кубчета в различните ъгли на живота, те постоянно биват изтегляни и включвани
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„Млекарката“, худ. и реж. Иван Богданов.

в различни странни действия – например конвейерното им изписване
върху кофичките за сладолед. Сменят се гледни точки и интонации.
През дадаистичните заигравания с пространството на кадъра и камарите букви зад кадър звучат мотивите за „ненужната излишна любов“,
за къщата с „разлюлян правопис“ и за „пияния скитник“... Гласът е
и равен, и дистанцирано ироничен, и задушевно сричащ съкровените въпроси. Една нереална, огромна бяла чайка прелита сковано над
захвърлените кофички от сладолед: разпознаваема метафора на изчезналата любов. Сред пустеещ зимен пейзаж до контейнера за боклук

„Постиндъстриал“, худ. и реж. Борис Праматаров.

128

и една грачеща врана... Дори когато метафорите са буквализирани,
няма илюстративност: образите се прочитат през общото внушение за
абсурдност и изоставеност в пейзажа на запустението. Целият филм
се превръща в една многосъставна метафора на изчезването. Визуалните решения са неразделно оплетени с метално режещите звуци и
текста на Георги Господинов. В този пейзаж няма музика. С филма си
Милен Витанов ни въвлича в един метално конвейерен свят на изчезваща любов и на разоряващи се пред очите ни малки човеци. Те също
ще изчезнат заедно със своята почтеност: масово, необратимо, като
динозаврите...
„Одеон“ е третият филм в проекта по стихотворение на Георги
Господинов, третото влизане в поетичния му лапидариум, с характерните за надписите върху камък синтез и лаконичност. Темата и тук
е изчезването на любовта, изстиването на любовното чувство, носталгията по съвършената близост и красота. Борис Десподов е намерил много интересно драматургично решение – визуалният сюжет
е изграден от цитати от филма на Жан-Люк Годар „Омъжена жена“
(1964). Режисьорът продължава експериментите си с ротоскопската
техника от предишния свой филм „Три сестри и Андрей“. Образите
са допълнително живописно обработени. Разпознаваеми са лицата на
известните френски актьори Маша Мерил и Бернар Ноел; макар и
малко променени, те въздействат с ореола на киномита. Борис Десподов влиза в темата през поезията на тялото, на ръцете, търсещи се и
докосващи другия като в свещенодействие. И после – през прозаичните детайли на обличането, на разделянето: това са били откраднати
часове, тази жена и този мъж живеят в различни орбити. Миговете на
единение са толкова кратки и крехки. Тук отново се разкриват възможностите на анимационната изразност. Метафората за пропукването и счупването на любовното единение е разгърната в цялата ѝ визуална и звукова многосъставност: подчертано накъсаните действия на
двамата, буквализираните звуци на пропукване, скърцане, счупване,
частици неразбираеми думи през неясни шумове. Паралелно се появяват и разноцветни надписи – единични думи от стихотворението.
Накъсани и разпилени, те се мяркат в различни точки на кадъра, смесват се със звуковата картина, но все пак успяваме да ги разчетем:
„чай, забравен, някой ден, ние, тапет, орхидея, не така, изящно, не
така“... Героите вече са се облекли и си тръгват, виждаме ги в гръб,
през тях просветва стара филмова лента и се чува единственият ясен
и отчетливо изречен текст: „и не във тези филми“. Това е финалната
поанта. Както стихотворението на Георги Господинов, така и филмът
на Борис Десподов не е за френската двойка от 60-те години, а за нас.
Филмът се е случил в уникалното постмодернистично пространство
между визуалните цитати и буквално разкъсващия се текст – една
жива метафора, реализираща се и изчезваща пред очите ни.
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„Млекарката“ на Иван Богданов е неговата анимационна интерпретация на стихотворение от любимия му авангарден поет и музикант Димитър Воев, основателя на „Нова генерация“, който ни напусна само на
27 години през 1992. Изборът на точно това нонсенсово стихотворение
за някого може да изглежда странен, но е достатъчен дори само поглед
към досегашните филми на режисьора през годините, за да разберем колко последователен е той в този си избор.
Като част от съвременното неоавангардно изкуство, този филм,
както и стихотворението, очаква от зрителя да открие точния ключ
към него, да има определена емоционална и игрова нагласа. Това е
най-енигматичният филм на проекта. Нонсенсните, дадаистичните и
сюрреалистичните елементи тук са очевидни (техните територии в голямата си част се препокриват). В това условно пространство просто
трябва да се включиш, без да търсиш логични връзки и смисъл. През
призмата на играта това, което изглежда безсмислица за рационалния
поглед, се превръща в органична част от една провокативна поетика,
носеща енергия и първична радост. Розовото и синьото доминират
в изчистеното фантазно пространство, което започва от една длан и
завършва с падане от едно хартиено корабче, с бягство на две митични създадния към свободата. Част от играта е и звънкият детски
(може би женски?) задкадров глас, който рецитира стихотворението
на Воев: „Пъстра малка тълпа аз в ръката държа...“. На пръв поглед
визията следва текста. Но това няма нищо общо с илюстративността.
Пред художника е стояла трудната задача да намери визуално решение на подадените в поетичния текст образи. Типажите от уж пъстрата тълпа напомнят дяволчета – чернички, еднооки и ръкоглави. Ето
го и самия главен герой: един от тях, той се отскубва на два пъти от
тълпата и прекосява синята вода (в легена!); ето я и самата млекарка
– митично розово създание: коза с женска глава; и вимето ѝ е розово,
и огромните стълби са розови; по тях горят червени огньове; само
течащото мляко е бяло и косите на млекарката – бели... Позволявам
си това по-подробно изреждане на някои от образите, за да ги видим
като сърцевина на един типично дада-нонсенсов сюжет. В него, разбира се, не може без игра на думи и измислени звукосъчетания: „шала
грагра ла гра, млекарката с нежни рога“. За съвременното поетично
пространство, в което безусловно влиза и този филм, все по-важно е
самото звучене, асоциациите, които пораждат звуците, а не конкретното значение на думата. В „Млекарката“ има и игра с надписите: те
се появяват в различни точки от един дълъг кадър, през който лети
отскубналият се главен герой: накъсани, безтегловно плуващи розови
думи от текста на Воев. Играта и иронията са във всичко – и в простичките рими, и в ясния ритъм, създаващ усещане за препускане, и в
звънящата музика на Петър Дундаков, и в пръхтенето, и в почти плакатните финални стихове: „Ненавиждам пръстта, недовиждам през
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платна... дай да им дадем свобода“. Към подредбата на образите в
дадаистичната и сюрреалистичната поезия не може да има претенции.
Те са част от спонтанното дада и автоматичното за сюрреалистите
писане. Едва ли и текстът на Воев, и филмът на Иван Богданов щяха
да имат такава притегателна сила, ако не отключваха по-дълбоки сюрреалистични пластове, свързани с подсъзнанието, съня, мечтата. Тези
наглед хаотични образи са така въздействащи, защото са част от едно
универсално символно пространство. В него водата е синя, млякото –
бяло, желанията – розови. Митичните създания, сюрреалните цветове
и богатата звукова картина на филма отварят пред съвременния човек
поредната врата към бленувани бягства: отвъд тълпата и отвъд хартиените илюзии, към истинското мляко, което се дои, към синия безкрай
и свободното препускане – на гърба на една митична енигматична
Млекарка. Изричайки всичко това, осъзнавам неговата неизречимост.
Затова по-добре да спра. Да се оставя на внушенията.
„Постиндъстриал“ е прочит на стихотворение от младия радикален
поет Калоян Праматаров и е първият анимационен филм на художника
Борис Праматаров, който вече има зад сeбе си множество световни престижни награди за своите графики и комикси. Филмът е една ужасяваща есхатологична картина, мрачна и категорична констатация, която авторите наричат постиндустриална, защото тя чертае загубата на човешкото в самия
край на цивилизацията след триумфа на безбройните технологии и тоталното механизиране на света. Разгръщайки подадените метафори от философската поезия на Калоян Праматаров, художникът отива още по-далече
в своята радикалност. Анимацията със своите възможности да визуализира
ужасите и страховете се оказва точното пространство за този мощен сюрреалистичен разказ. В този филм има една плакатна мощ. Това е анимация
на детайлите, на загубили лицата си човеци – изроди, на мутирали странни
същества. Основни изразни средства са дезинтеграцията и разпадът, както
и мултиплицирането на отделни ужасяващи детайли като изцъклени очи,
вагини и т.н. Поколения изроди мутират в индустриалния мравуняк. Търсенето на визуалния еквивалент на стиховете изцяло е дестабилизирало
пространството: всичко в него лети нанякъде и метално дрънчи – бичи и
човешки глави, разцепени и разстроени, торсове с отверстия и животински израстъци, множество индустриални метални детайли, загубили своето
предназначение. Няма нито един цялостен антропоморфен типаж. Ужасяващи пипала препълват кадъра. Цветовата гама е решена в отровно оранжево,
сиво, блатисто зелено, жълто и черно. Телата се разцепват и от отверстията излизат членове и хоботи, гъсеници и хиени, разни мутирали, трудни за
идентифициране членестоноги. Стените са отрупани с вагини. Това е пространството на поколенията изроди в индустриалния мравуняк. Надписите
са малко – няколко отделни, но ключови думи от стихотворението: „логика,
кранове, червено“, изписани с различни шрифтове, различни като мащаб
и цвят. Текстът на Калоян Праматаров се чете отстранено и размерено зад
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кадър, с мрачна тържественост, вписвайки се в металните режещи звуци.
Интерпретацията на повечето от словесните метафори в тази анимационна
вселена на ужаса е свободно асоциативна, но запазва духа и предупрежденията на поетичния текст. Без капка светлина и надежда. Накрая, докато зад
кадър звучи финалният стих: „дяволът, куцукащ към залеза, носи този град

„100% настроение“, худ. и реж. Дмитрий Ягодин.

в джоба си“, черният цвят превзема пред очите ни целия екран.
„100% настроение“ е последният, шести филм от проекта на режисьора
Дмитрий Ягодин по текст на Дилян Еленков. Това е най-лиричният филм
в този проект, с най-лесен за идентификация лирически герой – автора разказвач, чиято гледна точка и присъствие не се отмества и не се разроява
по време на филмовия разказ. Всичко тук е разказ в първо лице, гласът зад
кадър е откровено приближен и личен, анимационните решения следват
плътно словесния текст, дообогатявайки подадените от поета образи с впечатляващи графични и анимационни решения. Темата е до болка позната –
общото панелно живеене, липсата на лично пространство. Вслушвайки се в
приливите на поетичното настроение от текста на Дилян Еленков, Дмитрий
Ягодин е успял да изгради абсурдно-печалната картина на ежедневния панелен живот. Графичното решение носи 100% настроение. Панелните корпуси се люлеят като изгубени в черно-белия начален пейзаж и в дъжда, богатият персонажен свят на всички следващи кадри е разположен в отделни
бели квадрати – прозорци към кутийките, в които трябва да се живее – изцяло на черен фон. Типажите също са черни, плоско двуизмерни, карикатурно стилизирани и лесно узнаваеми. Пластическият разказ протича през
белите квадратчета, които ту се появяват масово, в неразривната си панелна
композиция, ту поотделно, в различни точки на кадъра. Поетичният сюжет
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израства от знакови детайли и повтарящи се абсурдни картини на съвместното панелно съществуване: въвеждащите в разказа очи, повръщащия мъж,
втренченият в телевизора съсед, бутилките и цигарите, скотския секс на съпрузите зад стената, чупенето на стъкла, ревящото бебе. Мащабът на самите
образи се сменя. Ритъмът, в който те се движат и кръстосват квадратите на
абсурда, е различен във всяка визуална поетична фраза, достигайки своеобразната си кулминация в кадъра с паралелните действия и срещата на
сутринта. Пак в белите квадрати художникът буквализира физическите недъзи и духовните липси на своите герои: без крак, без кътник, без протеза,
без уважение!... Повествователните елементи не са разгърнати като случки
във времето, а са сведени до мигновени знакови образи, които се наслагват
върху поетичния текст зад кадър.
Модернистичен и радикален в художествената си условност, филмът
на Дмитрий Ягодин и Дилян Еленков звучи като лирическа творба. Той
се отличава от останалите филми в проекта със своята непосредственост,
с откровено изповедалната си интонация. В него има една особена задушевност, приглушеност на болката и разбиране на малкия маргинализиран
човек. Равният шум на дъжда над смаляващия се панелен пейзаж в последния кадър се слива с иронично-печалните стихове за съседа, чиято жена е
починала от рак и който не само е засадил цветя, но и ги полива. И макар той
да пуска високо телевизора, ние „всички го обичаме, всички се усмихваме.
Алибито ни е чудесно – нали само чуваме, но не виждаме нищо. Измъкваме
се брилянтно от всекидневното си скотство...“
Дъждът рамкира „100 % настроение“, както преди това „Малко сутрешно престъпление“. Така той се оказва рамка на целия „Щрих и стих“ – с
цялата гама от сложни нееднозначни внушения и многопосочни авангардни
търсения на различните си автори.
Мисля, че вече можем да отговорим на основните въпроси, които се кръстосват в хоризонта на нашето пътуване към тези шест поетични сюжета. Очевидно е, че този филм, в неговата „омнибусна“ многосъставност, е носител на
различни модернистични и постмодернистични тенденции, които можем да
разглеждаме като неоавангардни. Търсейки мястото на този филм в съвременната българска анимация, ще се опитам да обобщя някои от тях.
По отношение на тематичния си обхват тези шест миниатюри са достойно продължение на модернистичните тенденции в нашата анимационна
школа6, чието начало поставят още през 70-те и 80-те години на ХХ век
Иван Веселинов и Иван Андонов, Анри Кулев, Николай Тодоров и Слав
Бакалов. Те именно утвърждават поетично-философския сюжет и изказ в
българската анимация. Идващите след тях художници, сред които са и авторите на „Щрих и стих“, поемат тази авангардна щафета. Тръгвайки от вече
съществуващи поетични текстове, те с пределна откровеност създават своите шест субективни визии за състоянието на съвременния свят, достигайки
6

Маринчевска, Н. Българско анимационно кино 1915–1995. С., 2001.
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до близки констатации и внушения. В своята цялост това е една отчайваща
картина, един пейзаж на запустението, на изчезването на човека и човешкото, на бездушното механизиране. Враждебен свят, в който лирическият
Аз, в своята множественост, е отчужден и несигурен, с изплъзваща се, постоянно рояща се идентичност7 (филмите по стихове на Георги Господинов и Дилян Еленков) или пък се деперсонализира, стигайки до тотално
отсъствие (филмите по текстове на Димитър Воев и Калоян Праматаров).
И шестимата режисьори изграждат истински поетично-философски анимационни сюжети, при които асоциативността е водещият принцип, ритъмът
е основна структурообразуваща величина, а повествователните елементи са
сведени до отделни фрагменти и лайтмотивни образи. Отношенията между
поетичния текст и визията са по вертикалата на смислопораждащите образи: отношения на допълване, вграждане, надграждане. Както в поетичните
текстове, така и във филмите, езикът сам по себе си е независима величина.
Впечатляващи и директно свързани с авангардната естетика са орфографията и изразителността на надписите, които са превърнати в органична част от
средата, както и отношенията между надписите и текста зад кадър. Звученето на текста зад кадър и в шестте филма е много важно, независимо от различния статут на лирическия Аз. То е част от богатата звукова среда; музиката, фонетичните игри и натуралистичните звуци с тяхната метафорика се
вписват в орфографските игри, които от своя страна са само част от многото
визуални гегове и игри с цвета, мащабите, дезинтеграциите, парадоксите.
Различната контекстуалност на анимационните метафори от отделните миниатюри не пречи за изграждането на общото символно пространство на целия филм, с доминиращи и постоянно изплъзващи се значения и внушения.
В рамките на цялото няма йерархия и всички филми са равнопоставени,
независимо от авторската гледна точка, интонация и степен на дистанцираност. Постмодернистичното разностилие, колажността и цитатите също са
неизменна част от този проект.
Нова за нашата практика е омнибусната структура, в която съжителстват шестте миниатюри екранизации. Отделните художествени почерци
и елементите от различни художествени направления са част от общия дух,
богатството и изразителността на „Щрих и стих“. Да не забравяме, че този
анимационен омнибус е творба на „Компот колектив“, чието ярко присъствие в културното пространство от последните години е факт, благодарение
на изключителната енергия на своите създатели, емблематичните им сюрреалистични филми „Анна Блуме“ и „Баща“ и социално ангажираните им
акции. Една млада и безкомпромисна общност от художници единомишленици, с обща естетическа платформа, търсещи диалог със зрителите и проправящи мостове между поезията и анимацията, между съвременния изказ,
съвременната рефлексия и различните авангардни платформи на предше7
По въпроса за множествеността и деперсонализацията на „лирическия Аз“ в съвременната
поезия вж. Дойнов, П. Българската поезия в края на ХХ век. С., 2007.
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ствениците. „Щрих и стих“ наистина успя да се превърне в явление в художественото пространство на днешна България. За това, освен прожекциите
на филма, допринесе и прекрасно организираната изложба в галерия „Съспейшъс“, която ни допусна до художествените лаборатории на отделните
автори. И превърна живото общуване в неоавангарден артистичен жест.

THE ANIMATED POETRY OF MARK & VERSE
Nevelina Popova
New Bulgarian University

The article deals with the ways connecting poetry to animation and studies the
poetics of the latest work of Compote Collective, Mark & Verse. The project includes six original visual interpretations of contemporary Bulgarian poems. The
dynamism of the poetic images is studied in translating them from literature to the
realm of animation with all the variants of the relationship between word (either
spoken or written) and the moving visual images. To reach this new metaphoric
unity the young authors would opt for a surrealistic key as the most adequate one
to expressing their states of mind and visions.

135

ПРЕДСТАВИТЕ ЗА „СИМВОЛИЗЪМ“
В ПЪРВИТЕ СПИСАНИЯ ЗА ИЗКУСТВО В
БЪЛГАРИЯ. ФОРМИ НА КУЛТУРЕН ТРАНСФЕР
Ирина Генова

Нов български университет
Институт за изследване на изкуствата, БАН
irina.genova20@gmail.com
Резюме: Символизмът се изявява като поетическа тенденция в България от 1905 г.
Спорът за неговото начало, започнал преди повече от столетие, продължава и днес.
Критическите текстове и репродукциите на художествени работи от чуждестранни художници, които формират представите за художествената тенденция другаде, са обект
на внимание в статията. Българските художници с опит в символизма, сред тях и критически пишещите, познават изявите на тази тенденция в Германия, Франция, Русия,
Италия, Белгия, Австро-Унгария, според средищата, в които се обучават и формират.
Техните погледи и позовавания са насочени обичайно към повече от една културна
среда. „Замъглените очертания“ на възгледите за символизма са важен аспект на интереса в статията. Преди Първата световна война статии и репродукции за чуждестранни
художници на символизма/ар нуво, излизат най-напред в сп. „Изкуство“, а след това и
на страниците на сп. „Художник“. Отделни публикации намираме също в сп. „Мисъл“
и „Библиотека“, както и в други кратко съществували периодични издания. Поради техния хибриден характер в България e трудно да определим което и да било от периодичните издания като орган единствено на символизма. От всички тях най-влиятелно е сп.
„Художник“ (1905–1909), излизало в деветхиляден тираж. Сред най-известните чуждестранни художници, представени на неговите страници, са Арнолд Бьоклин, Франц
фон Щук, Джовани Сегантини, Густав Климт, Джеймс Уистлър, Константин Сомов,
Огюст Роден и др., но терминът „символизъм“, както и „ар нуво“, се употребява изключително рядко. Статията завършва с въпроса: Възможно ли е в едно сравнително ново
и либерално разбиране за символизма, както и за други тенденции, да се включат и „нечистите“ художествени явления, и съответно не-еднозначното им назоваване?
Ключови думи: модерно изкуство в България, модернизми в Югоизточна Европа,
историзиране на модерното изкуство, културен трансфер

Символизмът се изявява като поетическа тенденция в България от 1905 г.
Спорът за неговото начало, започнал преди повече от столетие, продължава
и днес. Критическите текстове и репродукциите на художествени работи,
които са обект на моето внимание, се публикуват в литературно-художествени списания наред с поетически творби.
Проф. д-р Ирина Генова е изследовател и преподавател по изкуствознание и визуални изследвания. Публикациите ѝ обсъждат прояви на модернизмите в България и в съседни страни, както и съвременни художествени практики. Сред книгите ѝ от последните години са: Tempus fugit. За съвременното изкуство и визуалния образ (на английски и на български език) (2007); Модерното изкуство в България: ранни истории
и съвременни наративи отвъд парадигмата на модерността (2011 на български език и 2013 на английски
език). Съставителка е на сборниците Следистории на изкуството (2001); Разказвайки образа (2003), в
сътрудничество с Ангел В. Ангелов; Модерно и съвременно. За изкуството и неговите истории (2010).
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Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016

В България не откриваме текстове, които може да бъдат смятани за строго програмни на символизма. Поради хибридния характер на периодичните
издания е трудно да определим което и да било от тях като орган единствено
на символизма. Българските художници, сред тях и критически пишещите,
познават изявите на символизма в Германия, Франция, Русия, Италия, Белгия според средищата, в които се обучават и формират. Както техният опит,
така и позоваванията им се отнасят обичайно към повече от една културна
среда. „Замъглените очертания“ на възгледите за символизма другаде в художествените среди в България от първите десетилетия на ХХ век е първият
момент на интерес в тази кратка статия.
„Замъглените очертания“ на идеята за символизма през културния
трансфер в първите художествени списания в България
Преди Първата световна война статии, посветени на чуждестранни художници на символизма и репродукции на техни творби, излизат най-напред в списание „Изкуство“ (1895–1896; 1897–1899) – първото художествено-литературно списание в България1.
Художникът Арнолд Бьоклин е представен с репродукция на „Игра на морските вълни“ в първата годишнина на списанието2. В краткия текст, съпровождащ образа, четем: „Бьоклин е съвременен немски живописец и стои, както във
Франция Пюви дьо Шаван, начело на символистическата школа в изкуството“3.
Друг материал за Арнолд Бьоклин е публикуван в следващата годишнина по
случай 70-ия рожден ден на художника4. Този път става дума за неподписан
текст с биографичен характер. Понятието „символизъм“ липсва в него.
Статии за А. Бьоклин се явяват малко по-късно и в две други много престижни списания – „Мисъл“ (1892–1907) и „Библиотека“(1902–1909). В текста си Арнолд Бьоклин. Впечатления от Новата пинакотека и от галерия
„Шак“ в Мюнхен5 литературният критик Стефан Минчев описва конкретни
картини на художника в мюнхенските експозиции. Особеността в случая е,
че сп. „Мисъл“ не публикува репродукции. Ст. Минчев напълно адекватно
използва термини като „сецесион“, „символизирани образи“ и т.н. Статията
за А. Бьоклин в списание „Библиотека“6 е от художника Александър Божинов7. А. Божинов пребивава в Мюнхен многократно между 1901 и 1904 г.,
както и по-късно. Богатият визуален материал представя девет репродукЗа сп. „Изкуство“ (1895–1896; 1897–1899) вж. Чернокожев, В. „Изкуство“. – В: Периодика
и литература. Т. 2. С., 1993, 182-187.
2
„Изкуство“, 1895–1896, г. І, № 9-10, с. 144.
3
Пак там.
4
„Изкуство“, 1897–1899, г. ІІ, № 3, 37-38.
5
„Мисъл“, 1904, г. ХІV, № 9-10, 536-539.
6
„Библиотека“, 1905, г. ІІІ, № 6, февруари, 245-260.
7
За Александър Божинов вж. Киселер, Д., А. Николаева, съст. Български художници в
Мюнхен. Каталог. С., 2009; Маринска. Р., А. Николаева. Александър Божинов. Каталог. С.,
1999.
1
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ции. Авторът не употребява
термините „символизъм“ и
„сецесион“, а предпочита да
използва „идеализъм“, „вътрешен свят“ и т.н.
Да се върнем към списание „Изкуство“. Наред с
Бьоклин първата годишнина
на списанието представя на
страниците си и друг художник – много по-младия тогава
протагонист на символизма
Франц фон Щук. В текста,
съпътстващ репродукцията на
картината му „Войната“8, ни
съобщават: „Съвременният
баварски живописец Франц
фон Щук, заедно с Бьоклин,
е представител на една нова
школа в живопиството, която
поставя на първо място интензивността на изражението
в картината...“9. Друга статия
за Франц фон Щук е публикувана през 189910. Името на автора не е написано, но научаваме, че текстът е преведен от
руски език от художника Харалампи Тачев (1875–1944).
И тук, както в предходните публикации, липсват стилови назовавания.
Превод на важна статия от Уилям Ритер (1867–1955), посветена на Джовани Сегантини, излиза във втората годишнина на списание „Изкуство“11.
Уилям Ритер е швейцарски критик, журналист и писател, пътувал из Балканите, Централна Европа и Италия. За кратък период той дори отсяда в Букурещ (1889–1890). Поддържа трайни контакти с артистични среди в Прага
до началото на Първата световна война през 1914 г.12. Статията, посветена
„Изкуство“, 1897–1899, г. ІІ, № 5-6, с. 71.
Пак там.
10
„Изкуство“, 1897–1899, г. ІІ, № 9-10, 153-154.
11
„Изкуство“, 1897–1899, г. ІІ, № 7-8, 115-116 и с. 121, с продължение в № 9-10, 139-140.
12
За Уилям Ритер вж. Galmiche, X. Un amateur d’Europe central: http://www.circe.parissorbonne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=68:galmiche-destructions-desconfins&catid=25&Itemid=33; Bydžovská, L. Heart in a trance: William Ritter and Czech modernism,
http://www.circe.paris-sorbonne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=261.
8
9
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на Сегантини, е преведена за сп. „Изкуство“ от един от редакторите му – художникът Антон Митов13, който е италиански възпитаник14. Друга статия за
Сегантини, подписана от същия Ритер, е публикувана в чешкото списание
“Volné směry” (Свободни насоки) през 1902 – три години след преведената
на български статия. Творчеството на Сегантини става познато в художествените и в по-широки интелектуални среди през опита от образованието и
обмена, продължил впоследствие с Италия, Германия, Централна Европа.
***
Статии за чуждестранни художници символисти и репродукции на техни
произведения се появяват на страниците на списание „Художник“ (1905–
1909), което започва да се публикува след „Изкуство“. Новото списание излиза в тираж девет хиляди екземпляра, който, дори и днес, е впечатляващо
голям. Списанието се разпространява в цяла България15.
Преводът е подписан с инициалите A.M., Изкуство, 1899, г. II, № 9-10, с. 140.
За фигурата на Антон Митов в художествения живот в България вж. Маринска, Р., Б.
Рангелова, М. Добрев, К. Кузмова-Зогафова, М. Добрева. Родът Митови в българското
изкуство. Каталог. С., 2001.
15
За сп. „Художник“ (1905–1909) вж. Василев, Й. „Художник“. – В: Периодика и литература.
Т. 3. С., 1994, 215-232.
13
14
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В първите броеве списанието
публикува репродукции на творби от Джеймс Уистлър и Алфонс
Муха16. Различни наблюдения върху двамата художници съпътстват
репродукциите. В рубриката „Нашите картини“ четем, че Муха „е
стилизирал живота, без да го умъртвява“, а за Уистлър са преведени изречения от “Gazette des beaux arts”
(Вестник за изящните изкуства). И
в двата случая липсва стилово определяне. Издателят на сп. „Художник“ Павел Генадиев посвещава
статия на Уистлър в брой 5 на списанието17, в която пише: „Уистлър
причисляват в редицата на импресионистите“18.
Огюст Роден е представен във февруарския брой на 1906. На титулната
страница виждаме фотография на ателието му в Медон. Списанието публикува анонимна статия за художника и три репродукции: „Целувката“, „Данаида“ и „Мислителят“19. Модерността у Роден е подчертана с дискретно
споменаване, че в „Целувката“ „всичко е далеч от оная класическа облагородена хубост...“20.
Репродукции на произведения от двама вече публикувани в България художници: от Франц фон Щук – „Лоша съвест“ и „Медуза“, и от Арнолд
Бьоклин – „На път към Емаус“, „Есенни мисли“ и „Пролетен ден“21, съпроводени от текстове, посветени на всеки от тях, са отпечатани в броя от месец
март същата година22.
Други репродукции от Арнолд Бьоклин: „Идеален пролетен пейзаж“,
„Детско хоро“ (Пан с танцуващи деца), „В играта на вълните“, „Островът на
смъртта“, „Вила край морето“, „Морски разбойници“ и „Тритон и нереида“
на титулната страница се явяват в априлския брой от 1906 г., съпроводени
от статия, посветена на творчеството му23. Текстът е подписан от художника
Христо Станчев24. Станчев се обучава в Художествената академия във Флоренция от 1890 до 1893, след което специализира в Мюнхенската художестХудожник, 1905–1906, г. I, № 3-4, октомври.
Художник, 1905–1906, г. I, № 5, ноември, 10-14.
18
Пак там, с. 10.
19
Художник, 1905–1906, г. I, № 10-11, февруари 1906, с. 4, 5, 7-10.
20
Пак там, с. 10.
21
Заглавието е лошо преведено като „Пролетни цветя“.
22
Художник, 1905–1906, г. I, № 13-14, 15-30 март 1906, с. 4, 5, 13, 16, 17.
23
Художник, 1905–1906, г. I, № 15-16, април 1906, с. 4, 5, 8-9, 10-14 (за статията).
24
За Христо Станчев вж. Киселер, Д., А. Николаева, съст. Цит. съч. (бел. 7), с. 104.
16
17
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вена академия от 1893 до 1896. По време на своето формиране и в началото
на художническата си кариера той усвоява опит от символистите. В края
на статията е изразен специалният интерес на издателите на списанието
към Бьоклин: „В миналия двоен брой на „Художник“, както и в настоящия, ние дадохме няколко от картините на Бьоклин. Занапред читателите ни
ще срещат по-често в страниците на „Художник“ неговото име. Редакцията
е взела всички мерки да достави почти всичките му картини, гравирани в
Мюнхен.“25 Това уточнение свидетелства за трудностите и грижите относно
качественото техническо репродуциране на образите, както и за начина, по
който те „пътуват“.
Статия за Франц фон Щук, подписана от А. Божинов, заедно с репродукциите „Весела езда“ на титулната страница, „Изгонването от Рая“ и „Войната“, са публикувани в следващ брой същата година26. Статията започва с
25
26

Художник, 1905–1906, г. I, № 15-16, април 1906, с. 14.
Художник, 1905–1906, г. I, № 17-18, май 1906, с. 4, 5 и 15 (за статията).
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негов спомен/лично впечатление: „И тази година
в Мюнхен не забравих да
отида при вилата на Франц
Щук... По едно време се
изпречи набитата, внушителна фигура на професора: връща се, сигурно, от
Академията вкъщи. Обърна се, поизгледа ме някак
набърже-набърже и влезе
вътре.“27 В текста си А. Божинов се спира на „Войната“ и „Изгонването от Рая“
и определя картини на Щук
като символични: „Грехът“,
„Сластта“ (Die Sinnlichkeit)
и др. са ред симболически
платна, които той е разработвал по няколко пъти с
вещина, свойствена само
нему – в силата на изражението, в дълбокото разбиране на голото тяло.“28
На страниците на същия
брой от месец май намираме репродукция на картината „Изморена“ от Густав Климт, съпроводена от кратък текст29, подписан от Александър Балабанов30, който следва класическа филология в университетите в Лайпциг и в
Ерланген между 1898 и 1904 г.
Интересът към Щук се проявява и през 1909 г., в третата, последна годишнина на списание „Художник“, с отпечатването на две репродукции:
„Вакханалия“ и „Страданията на кръста“31.
Джовани Сегантини – художник, също вече познат на българската публика от страниците на списание „Изкуство“ – е представен в „Художник“
в броя от януари 1907 с четири репродукции, сред които много известният
„Ангел на живота“ и статия, подписана от художничката Елисавета КонПак там, с. 15.
Пак там.
29
Художник, 1905–1906, г. I, № 17-18, май 1906, репродукция – с. 9, текст – с. 32.
30
За фигурата на Александър Балабанов – критик, преводач, писател, поет, дългогодишен
преподавател в Софийския университет вж. Трайкова, Е. „Модернизмите“ на Александър
Балабанов. – Българският литературен модернизъм. http://bgmodernism.com/our_modernism/
elka_traykova [консултирано на 12 юли 2015].
31
Художник, 1909, г. III, № 1-2, януари – февруари, с. 53; № 3, март, с. 4.
27
28
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сулова-Вазова32. Е. Консулова-Вазова специализира
живопис в Мюнхен през
1909–1910 г., има възможност да пътува и да посещава художествени музеи
и изложби. Тя владее много
езици, на които чете и превежда критическа и художествена литература.
Към символистите от
Централна и Западна Европа на страниците на сп.
„Художник“ ще добавим и
името на руския художник
Константин Сомов, започнал кариерата си като
един от протагонистите на
„Мир искусства“ (Светът
на изкуството) и установил
се през 1923 г. в Париж.
Той е представен във февруарския брой на 1906 г. с
две репродукции, а в следващия, мартенски брой – с
четири. Тук е публикувана
и статия от неизвестен автор, в която, подобно на много други текстове,
стиловите назовавания са избегнати33.
Тази поредица от репродукции и текстове, както и други, несвързани
със символизма илюстрации, публикувани в „Изкуство“ и „Художник“, въздействат върху въображението на българските читатели и на художническата публика. Очертанията на художествената тенденция на символизма в
Европа са набелязани, макар и неясно.
Българските художници Х. Станчев, А. Божинов, Е. Консулова-Вазова,
Сирак Скитник – редактори в списанията, които избират репродукциите на
За Елисавета Консулова-Вазова вж. Непознатата Елисавета Консулова-Вазова. Спомени,
критика и публицистика (съст. Анелия Николаева). С., 2002; Genova, I. L’activité critique
d’Elisaveta Konsulova-Vazova (1881–1965) dans la formation de la modernité artistique en
Bulgarie pendant les premières décennies du XXe siècle. – Collection Texte & Image. Vol. N 1 (Les
femmes parlent d’Art. Collection électronique du centre de recherche interlangues “Texte Image
Langage”, l’Université de Bourgogne, avril 2011 http://revuesshs.u-bourgogne.fr/texte&image/
document.php?id=195 [консултирано на 12 юли 2015]).
33
Художник, 1905–1906, г. I, № 10-11, 15 февруари, с. 13, 17; № 12, 1 март, с. 4, 5, 8, 9, 14 (за
статията).
32
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Бьоклин, Щук, Роден, Сегантини, Климт или Сомов и които пишат страници за тях, познават произведенията им от Мюнхен, Париж, Рим, Виена,
Санкт Петербург и другаде. Те желаят да споделят своите впечатления и
предпочитания чрез страниците на културната периодика, възползвайки се
от печатни техники с високо качество. Въпреки че черно-белите репродукции дават само обща идея за произведенията, те възбуждат желанието за
среща „на живо“ с непосредния художествен опит.
Специалистите по българска литература признават значимостта на списание „Художник“ за разпространението на символизма в България34. Дори
и списанието да не се самоопределя като трибуна на символизма, то предоставя важно място за български и преводни чуждестранни текстове, промотиращи тази тенденция. Ще спомена само две имена измежду чуждестранните протагонисти на символизма, публикувани на неговите страници.
Първото е на Шарл Бодлер, който подхранва символистката чувствителност с два фрагмента – „Странник“ (L’étranger) и „Опивайте се“ (Enivrezvous)35, публикувани в първия брой от първата годишнина на списанието, и
фрагмента „Вече“ (Déjà), във втората годишнина36. Тези текстове от Бодлер
са преведени за сп. „Художник“ от Иван Радославов. И. Радославов следва право в университета в Лозана от 1902 до 1907 г. – период, през който
пътува и пребивава в различни градове на Швейцария, но също и в Берлин,
Париж и Виена. В България се изявява като критик, преводач и журналист37.
Второто значимо име на страниците на „Художник“ е Оскар Уайлд –
с шест поеми в проза: „Художник“ (The Artist), „Спасител“ (The Doer Of
Good/Извършителят на добри дела), „Ученик“ (The Disciple), „Учител“ (The
Master), „Съдилище“ (The House of Judgement) и „Разказвач“ (за последната
е отбелязано под линия: „Тази притча е записана по памет от приятеля на
Уайлд – Андре Жид“). Тези поеми се появяват в третата годишнина на изданието38 и са преведени от Людмил Стоянов – писател, поет и художествен
критик, повлиян от символистката тенденция през ранния период на кариерата си.
В рубриката „Чуждестранни поети“ от декемврийския брой на 1909 са
публикувани поеми от Шарл Бодлер, Емил Верхарн, Валери Брюсов и Константин Балмонт, също в превод на Людмил Стоянов39.
Иван Радославов пише поредица от полемични текстове върху литературния символизъм, сред които: „Бодлер или Тургенев“ (1912), „Градът“
(1912), „Българският символизъм“ (1925)40. Под формата на писмо до Петко
Вж. Василев, Й. „Художник“. – В: Периодика и литература. Т. 3. С., 1994, с. 232.
Художник, 1905–1906, г. I, № 19-20, юни 1906, с. 30.
36
Художник, 1906–1907, г. II, № 3, ноември 1906, с. 23.
37
За Иван Радославов вж. Атанасова, Ц. Иван Радославов. – Българският литературен модернизъм http://bgmodernism.com/rechnik/iv_radoslavov [консултирано на 12 юли 2015].
38
Художник, 1909, г. III, № 1-2, януари – февруари, 42-43.
39
Художник, 1909, г. III, № 10, декември, 18-19.
40
Бодлер или Тургенев. – Наш живот, V, № 5, 1912, 276-281; Градът. – Наш живот, V, № 7-8,
34
35
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Ю. Тодоров – драматург, поет и преводач, – обсъждащо предговора на преведените от П.Ю. Тодоров „Поеми в проза“ от Иван Тургенев, И. Радославов противопоставя две разбирания за литературата: на Тургенев и на Бодлер: „Вън от нас няма действителност, понеже тя е такава, каквато нам се
представя, разнообразна толкова, колкото индивидуалности има“41. За него
Бодлер е „знаме“ на литературата на неговото време заедно с Морис Метерлинк, Оскар Уайлд и Станислав Пшибишевски.
Усвояването на различни символистки тенденции от литературните среди
в България е отделна тема, на която са посветени множество изследвания42. На
тях би трябвало да се спрем по-подробно другаде, в съпоставителен план. Сред
ранните автори на литературна критика с директно отношение към символизма
тук ще добавим само името на Иван Андрейчин, с неговия опит от следването и
престоя му във Франция и Швейцария, повлиял върху издаваните от него кратковременни списания „Из нов път“ (1907–1910)43 и „Бисери“ (1911, 1913–1914). И
двете списания съдържат рисувани визуални елементи, но не представят репродукции на художествени творби.
Немска и френска идея за символизма, опит от Италия и от Русия
през погледа на българската критика
Списание „Художник“ публикува няколко ключови статии, посветени
на Художествения отдел в Народния музей в София и на големи изложби с
участието на български художници.
В броя от септември 1906 младият тогава Симеон Радев44 в статията си
„Втората южнославянска художествена изложба. Впечатления“45 пише с възхищение за творби на Алфонс Муха. През 1906 г., когато изложбата е организирана в София, А. Муха е един от двамата почетни изложители. Другият
почетен участник – хърватският художник Влахо Буковац – не буди позитивен
отклик у С. Радев. Радев не одобрява „Слънце“ и „Небесни духове“, които по
думите му „принадлежат към символистическото изкуство“. Авторът на статията отбелязва, че неговите (на Радев) „понятия за изкуство са се сложили
1912, 255-263; Българският символизъм (предговор към антологията Млада България). С.,
1925; публикация в Хиперион, ІV, № 1-2, 1925, 3-27. Вж. http://liternet.bg/publish7/iradoslavov/
index.html (консултирано на 12 юли 2015).
41
Радославов, И. Бодлер или Тургенев. – Наш живот, V, № 5, 1912, с. 278.
42
Сред тях са следните изследвания, използвани в тази статия: Култура и критика. Антология.
Ч. I и ІІ (съст. А. Вачева), електронно издание. Варна, 2002; Добрев, Д. Справочник на
символите в българския символизъм. Шумен, 1996; Добрев, Д. Символите в творчеството
на българските символисти. С., 2000; Езиците на европейската модерност. Български и
словашки прочити (съст. Х. Балабанова и А. Бжох). С., 2000.
43
Каменов, Й., Р. Койчева. Из нов път. – В: Периодика и литература. Т. 3, 286-295.
44
Симеон Радев (1879–1967) – писател, историк и дипломат, следва право в Женева и Париж.
Той е един от редакторите на сп. „Художник“. За Симеон Радев вж. http://www.slovo.bg/
showauthor.php3?ID=101&LangID=1 (консултирано на 12 юли 2015).
45
Радев, С. Втората южнославянска художествена изложба. Впечатления. – Художник, 1906–
1907, г. ІІ, № 1, септември 1906, 6-21, 6-7 за А. Муха.
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главно върху възпоминания от изложбите и музеите в Париж“46, поради което навярно са едностранчиви. Той признава, че му е чужда „символическата
живопис“, „модерният символизъм“. Той не одобрява работите на хърватските художници, повлияни от немския символизъм. Скептичен е към „книжовността“ (тук разбирам литературните сюжети), „която отдалечава изкуството
от неговия естествен източник“ (в този случай разбирам въздействието на реалността). Със сходен тон на неодобрение той коментира „Спяща самодива“
от Никола Михайлов, която определя като „новост в българската живопис“,
но в направлението на един закъснял „блудкав романтизъм“47.
През 1909 г. С. Радев посещава Третата южнославянска художествена изложба, която е организирана в Загреб и публикува дълга статия за нея48. Този
път авторът изразява предпочитанията си тъкмо към хърватския отдел в изложбата; коментира по-дълго картини от Бела Чикош, сред които „Саломе“,
„Сафо“, „Вакханка“. За Чикош критикът отбелязва: „Неговото въображение
търси жените, които в легендите и в античния мир са оставили спомена на
една велика страст, порочна или всеподядяюща (разяждаща – б.м.)“49.
За пейзажите на Никола Петров С. Радев пише, че те са изпълнени в „импресионистичен маниер“ и в същото време в тях има „едно тихо и суетно
очарование, което напомня поезията на Верлен“50.
Впечатлението от критическите текстове на С. Радев е, че той разграничава проявленията на символизма в различни културни среди. И докато към
немския символизъм – много „литературен“ – проявява негативно отношение, френския символизъм, чиято поетика според него не е в противоречие
с импресионистичния маниер, цени високо. С. Радев прави съпоставки на
работи от български и хърватски художници, одобрявайки въздействието на
картини от Пюви дьо Шаван, на поезията на Бодлер и Верлен. Той публикува статия за френския художник Албер Бенар, коментира неговите женски
портрети и отбелязва, че чувствеността в образите му „сякаш има нещо от
чувствеността на Бодлер“51. За Радев Бенар усвоява „уроци“ от импресионизма, постига „символически синтез“, в който изобразява съвременната
епоха, той е едновременно „реалист и мечтател“52.
За разлика от С. Радев, Андрей Протич53 е формирал своите представи и
Пак там, с. 7.
Пак там, с. 15.
48
Радев, С. Южнославянската художествена изложба в Загреб. – Художник, 1909, г. III, № 4,
април, 7-18.
49
Пак там, с. 10.
50
Пак там, 14-15.
51
Радев, С. Албер Бенар. – Художник, 1906–1907, г. ІІ, № 7-8, март – април 1907, 38-39.
52
Пак там.
53
За Андрей Протич вж. Енциклопедия на изобразителните изкуства в България. Т. 2. С.,
1987, с. 465; Генова, И. Петдесет години българско изкуство от Андрей Протич и Новото
българско изкуство от Никола Мавродинов. – В: Историзиране на модерното изкуство в
България през първата половина на ХХ век. С. 2011, 268-275.
46
47
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понятия за изкуство в Германия. В критически текст от април 1902 г.54 за две
картини от Никола Михайлов – „Самодиви“ и „Крали Марко“ – той уверено
отбелязва влиянието на Арнолд Бьоклин и Франц фон Щук. Протич не употребява термина „символизъм“, а назовава тяхното направление „идеалистическо“. В друг текст – „Групата Съвременно изкуство и нейната изложба“
– писан през декември 1903 г.55, той използва израза „модерно направление“,
към което без колебание причислява импресионизма56. В обширната статия
„Първа южнославянска художествена изложба в Белград“ от 1904 г.57 обаче А.
Протич отбелязва за хърватските художници, сред които Бела Чикош, че „те
са особено силни... със символични картини“58. И трите цитирани статии са
включени в сборника му: Изкуство, театър, литература. Студии и критики. С.,
1907, което свидетелства за значимостта им за автора.
В първата годишнина на списание „Художник“, в броя от юни 1906, А.
Протич пише статия „Живопис в София. І Художественият отдел в Народния музей“59. В този текст, важен за познанието за художествения живот
в България от епохата, авторът предлага „прочистване“ на колекцията от
картини с единствено етнографски интерес. Той оценява като модерна тенденция импресионизма и смята, че „най-доброто в художествения отдел
принадлежи на чужденците“.
Както и в случая със С. Радев, А. Протич, който е имал в програмата си
като студент курсове по история на изкуството и разполага с лични впечатления от съвременни произведения, музеи и изложби в големи културни
средища в Европа, има познания и ясни представи за влиятелни фигури на
символизма и сецесиона. Въпреки това той избира да не се придържа към
строги стилови разграничения. Назоваванията „символизъм“, „символистки“ и т.н. производни се появяват в текстовете му много рядко.
В първия период на списание „Художествена култура“ 1910–1912,
1914 Васил Димов – издател на списанието – публикува обширни статии за
изложби. Той формира художествените си възгледи първоначално в Италия
– получава художествено образование в Рим и Флоренция. В. Димов също
рядко употребява термина символизъм. Обичайно той представя произведенията описателно и избягва да използва конкретни стилови определения.
Онези творби и автори, които желае да утвърди пред читателската публика,

54
Протич, А. Самодивите и Крали Марко на Никола Михайлов (подписан април 1902). – В:
Изкуство, театър, литература. Студии и критики. С., 1907, 18-25.
55
Протич, А. Групата Съвременно изкуство и нейната изложба (подписан декември 1903). –
В: Изкуство, театър, литература..., 43-55.
56
Пак там, с. 49.
57
Протич, А. Първата Южнославянска художествена изложба в Белград. – Мисъл, 1904, г.
ХІV, № 7, 391-397 и № 8, 459-468.
58
Пак там, с. 393.
59
Протич, А. Живопис в София. Художественият отдел в Народния музей. – Художник,
1905–1906, г. І, № 19-20, юни 1906, 23-28.
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нарича модерни60. Рядкост е назоваването символичен/а, както в случая с
„една симболична мраморна статуйка“ – за „Пролет“ от Андрей Николов61.
Но издателят на сп. „Художествена култура“ познава добре влиятелните фигури на символизма в Европа и пише за тях в рубриката „Из художествения
свят“ (Густав Климт, Холман Хънт и т.н.62). По отношение на образите списание „Художествена култура“ възпроизвежда много повече произведения
от български автори в сравнение с предхождащите го списания „Изкуство“
и „Художник“. По сведения от редакцията клишетата за репродукциите се
подготвят в чужбина63, без да е уточнено къде.
През същите години Сирак Скитник формира своите възгледи в културните среди на Санкт Петербург, където пребивава през 1907 и през
1908–1912. В жанра на литературно-художествени писма в сп. „Демократически преглед“64 той споделя с българските читатели впечатления от художествените изложби в руската столица и възхищението си от изявите на
кръга „Мир искусства“. Опитът от руския модерн/символизъм е най-силно
въздействащ на художествената сцена в България посредством критическите публикации на Сирак Скитник в годините след Първата световна война.
Бих искала да спомена и още едно издание, макар то да е извън фокуса
на настоящата статия и по време, и по вид: Малък художествен речник
от 1928 г. е първият и единствен по рода си на български език до времето на комунистическото управление. Авторът му Николай Райнов пише
в предговора, че той „съдържа най-общи, но проверени данни за живота
и творбите на по-големите художници“ (с. 3). Н. Райнов издава своя Малък речник след двугодишeн престой в Париж през 1925–1927 г., където
има възможност да ползва богати библиотечни ресурси. Опитът му на библиотекар в Пловдивската народна библиотека несъмнено е от значение. В
енциклопедичното издание имената на българските художници са наред с
останалите. Сред малкото на брой рубрики за отделни направления в изкуството са: Класицизъм (барок липсва), романтика или Романтизъм, импресионизъм, новоимпресионизъм, експресионизъм, футуризъм. Рубрики, като
„символизъм“, „ар нуво“, „сецесион“ не са включени в речника. Н. Райнов
не употребява термина и когато пише за създателите на това направление –
за Бьоклин, Щук, Сегантини и т.н. Пюви дьо Шаван авторът представя като
„водач на идеалистите“ (с. 277).
Историзирането на символизма и сецесиона през периода на комунистическото управление и след падането на „желязната завеса“ не са обект на
Например: Стефан Иванов спада в групата на ония художници, които... са модерни.
– Художествена култура, 1910, № 1, януари, с. 8, или: Козакова работи с модерен вкус. –
Художествена култура, 1910, № 4, април, с. 70.
61
Димов, В. Лятна изложба на Дружество на художниците в България. – Художествена
култура, 1910, № 1, януари, с. 24.
62
Художествена култура. 1910, № 4, април, с. 94 и № 9-10, с. 144.
63
Вж. сп. Художествена култура, 1910, № 4, април, с. 71.
64
Демократически преглед, 1911, № 9 и 10.
60
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тази статия. През 1990-те и в началото на нашия век бяха публикувани редица изследователски текстове65. В програмите по изкуствознание при Националната художествена академия и Нов български университет бяха успешно
защитени дипломни работи и дисертации66. Оживлението в обсъждането на
символизма и сецесиона бе насърчено и от множество инициативи за „изкуството около 1900 година“ при посрещането на новия ХХІ век.
Въпросите около понятието „символизъм“, представите за разноликата
тенденция и формите на културен трансфер ни засягат и днес като възможност за саморефлексия и доближаване до особеностите на съвременни художествени и по-общо – културни практики.
Заключителни размишления
Защо терминът „символизъм“ се отбягва в художествената критика в България? Може да предположим, че у художници и критици, наред с въздържанието от едностранни стилови назовавания, съществуват и опасения да не
стане изкуството на образа прекалено „книжовно“ и художествените визуални образи да бъдат „погълнати“ от поетическите, или по-общо литературните. Да допуснем, че той се отбягва в текстовете за изкуство у нас до известна
степен поради оживеното му дискутиране в контекста на литературата.
По отношение на визуалния образ най-често употребяваните понятия са
„импресионизъм“ и по-късно „експресионизъм“ в най-широкия им смисъл.
Проследяването на представите за импресионизма, формите на културен
трансфер и употребите на термина биха ни довели до сходни наблюдения за
хибридност както в художествените, така и в критическите практики у нас.
Дали обаче „замъглените очертания“ са само местна особеност? В статията за символизъм в “The Dictionary of Art” (Речник на изкуството)67 Юлиус
Каплан отбелязва, че е трудно да се даде строго определение на понятието.
Сред художниците, свързвани с направлението, някои разчитат повече на
разказа, докато други – най-вече на стила. Общо според статията е желанието да се представят визуално невидими неща, онова, което е в сферата на
субективното и ирационалното – мечтания, тишина, медитация.
Възможно ли е в това сравнително ново и либерално разбиране за направлението да се включат и „не-чистите“ художествени явления, както и
не-еднозначното им назоваване?

Сред най-цитираните автори са Валентин Ангелов, Татяна Димитрова, Виолета Василчина,
Милена Георгиева.
66
Тук ще спомена дисертацията на Богдалина Братанова. Символизъм в България – прояви в
приложната графика и полиграфия до края на Първата Световна война, защитена през 2011
г. в НБУ, на която бях научна ръководителка. Трудът беше издаден като книга под заглавие
„Приложна графика и символизъм в България: От Освобождението до края на Първата
световна война“ през 2015 г.
67
Kaplan, J. Symbolism. – In: The Dictionary of Art. Vol. 30. Grove, 1996, pp. 168-170.
65

149

THE NOTIONS OF ‘SYMBOLISM’ IN THE
EARLIEST ART JOURNALS IN BULGARIA.
FORMS OF CULTURAL TRANSFER
Irina Genova

New Bulgarian University
Institute of Art Studies, BAS

Symbolism showed itself as a poetic movement in Bulgaria in 1905. Discussions about its advent began a century or so ago to continue until now. The
paper focuses on critical texts and reproductions of artworks by foreign artists
that shaped the notions of the trends in this art movement elsewhere. Bulgarian artists versed in Symbolism with authors of critical reviews among them got
familiarized with its developments in Germany, France, Russia, Italy, Belgium,
Austro-Hungary, where they trained and began to make their careers. Their eyes
and references were usually turned to more than just one cultural environment.
The ‘blurred outlines’ of the views of Symbolism are an important aspect of the
article focus. Prior to the World War One reviews and reproductions of foreign
artists who worked in the Symbolism/Art Nouveau styles were first published
in Izkustvo journal and then in Hudozhnik fortnightly. Individual publications
occurred also in Misul and Biblioteka monthlies, as well as in other short-lived
periodicals. Due to their hybrid nature in Bulgaria, it is difficult to name any of
the periodicals as the main mouthpiece of Symbolism alone. The most influential
of them all was the Hudozhnik fortnightly (1905–1909), which had a print run of
9,000 copies. It featured some of the most popular foreign artists such as Arnold
Böcklin, Franz von Stuck, Giovanni Segantini, Gustav Klimt, James Whistler,
Konstantin Somov, Auguste Rodin, etc., still the term ‘Symbolism’, as well as
‘Art Nouveau ‘ was used on very rare occasions. The article ends with the question: Is it possible that a relatively new and liberal understanding of Symbolism
as well as of other movements include the ‘non-pure’ art phenomena and their
unambiguous denotation, as the case may be?
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КРИТИКАТА КАТО ИЗКУСТВО
И ИЗКУСТВОТО КАТО КРИТИКА
Вяра Млечевска

Институт за изследване на изкуствата, БАН
veramlechevska@gmail.com
Резюме: Текстът очертава развитието на артистични стратегии, чиято цел е критика
на принципите на функциониране на институциите на изкуството пред условието за
тяхната демократичност и прозрачност. Под „институционална критика“ се разбира
артистична стратегия, която се появява през 60-те години на ХХ век и се развива и
до ден-днешен, приемайки все по-разнообразни форми на артистични практики като
активизъм, пърформанс, сайт-спесифик, както и изразявайки се под формата на текст.
В настоящата статия са набелязани хронологията на развитие, философските основания, а също и представители на течението. Използваните източници са текстове на
широко цитирани изследователи на феномена и текстове на самите художници.
Ключови думи: институционална критика, съвременно изкуство, концептуално изкуство, активизъм, акционизъм, история на изкуството

Някога въдвореното от Кант в нормата на незаинтересовано естетическо
преживяване изкуство по презумпция не притежава влияние извън възвишената сетивност на привилегированата класа негови познавачи и почитатели.
Това схващане губи своята легитимност с модерността и у художниците все
повече нараства желанието да се освободят от установените конвенции на
изкуството от миналите епохи и същевременно у тях узрява съзнанието за
социалния статут на изкуството и художника. Още представители на историческите авангарди като Дюшан, дада, сюрреализма развенчават начините
на представяне и придобиване на изкуство като аксесоар, обслужващ статуса на буржоазното общество. Паралелно с това се разклаща и доверието към
обществените институции: университети или библиотеки, както и институциите на изкуството, чиито фундаменти се формират през Просвещението с
обещанието да осъществяват обществен обмен в публичната сфера.
През късните 60-те и 70-те години на ХХ век се появяват художествени
практики, които ревизират именно институциите, като ги критикуват, че в недостатъчна степен осъществяват това обещание за публичност и прозрачност.
Тези художествени стратегии вземат различни форми във вид на художествени творби, намеси, критични текстове и арт/политически активизъм. Те биват
назовавани с термина институционална критика (от англ. institutional critique).
Художниците, изкушени от тази проблематика, съпоставят по множеВяра Млечевска е докторант в ИИИзк и разработва тема върху художествените практики в българското изкуство след 90-те години на ХХ век, които са критични към институциите по изкуства. Пише за
съвременно изкуство в периодичния печат. Изявява се като куратор и е работила по редица колективни
изложби в страната и чужбина с участието на съвременни художници. Фокус на нейния интерес като
куратор, критик и художник е теория на образа, културни политики и ревизия на история на изкуството.
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ство различни начини идеята за художествена институция с актуалността
на социалните връзки, които същевременно я формират. Това напрежение е
търсено с цел да се онагледят в една плоскост функциите на институцията
на изкуството и нейните фактически дейности. Основанията на тези художници са, че естетиката съществува в критичния обмен, в контекста на света
на изкуството и също така, че изкуството е диалектично.
Много автори разграничават три вълни на развитието на институционалната критика. Първата вълна художници произхождат преди всичко от традициите на концептуализма, ленд арт и сайт-спесифик изкуството в края на
60-те и началото на 70-те години, белязани от работата на художници като
Марсел Бротерс, Ханс Хаке, Даниел Бюрен и Майкъл Ашър. Втората вълна на институционален критицизъм се засилва към 90-те години с появата
на ново поколение художници, между които Андреа Фрейзър, Рене Грийн,
Марк Дион, Груп Матириал и др., а третата вълна се възражда около 2000
г., като повечето изследователи съзират съществена разлика най-вече между
последната вълна и предходните две.
За поколенията художници от 60-те и 70-те години институциите на изкуството основно задават възможните рамки на случване на изкуството в
широк обществен план и са формирани и действат под натиска на интереси,
стоящи извън самото изкуство. Блейк Стимсън е на мнение, че антиинституционалната вълна е пряко свързана с политическите събития от 1968 г.,
които отприщват разочарованието от това, че институциите не изпълняват
и не утвърждават ценностите на Просвещението – фундамент на тяхното
съществуване. Той смята, че периодът на 60-те години е белязан от едно глобално недоверие, не толкова към конкретната личност, а към институцията
като цяло и дори към обществени системи като капитализма и комунизма.
Институциите се приемат като олицетворение на контрола на властите, смятан в същността си за консервативен конструкт, неистински, несвободен и
нелигитимен авторитет. Идеята на институционалната критика е да държи
институционални структури или квазинституционални като библиотеки,
музеи и галерии отговорни за тяхната обществена мисия.
Също така периодът не може да не се свърже с много дискутирани в
академичните среди във Франция идеи като например на Корнелиус Касториадис, Луи Алтюсер и Мишел Фуко. Касториадис в неговата книга „Въображаемата институция на обществото“ пише за това как веднъж устроени,
институциите са станали автономни, вместо да служат на обществото – обществото започва да служи на институциите.
Още през късните 60-те години художниците Даниел Бюрен и Едуардо
Фаварио затварят галериите по време на техните изложби, а през 1964 г.
Джулио льо Парк и Енцо Мари се оттеглят от участие в „Документа“ 4, за
да демoнстрират несъучастие към официалните институции на изкуството.
През 1968 г. със своя манифест „Ние трябва винаги да устояваме на примамката на съучастието“ Освалдо Матео Булионе дават стимул на техни колеги в Росарио, Аржентина, да направят обединение от художници, които
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протестират срещу спорни практики на някои от местните музеи. В същите години Робърт Смитсън изразява своите съмнения срещу практиките на
официалните институции, а Майкъл Ашър се намесва в работата на галерия
„Клер Копли“ в Лос Анджелис през 1974 г.
Всички тези практики свързват различни публични сфери, за да посочат
сериозно разминаване между разбирането за музея като автономно пространство, което носи неутрално културно изживяване. Вниманието към музейната
институция се изостря особено много през 60-те години. Именно тогава различни практики на музея са под прицела на художниците. Един от първите
автори, които критикуват музея, е белгийският художник Марсел Бротерс в
своя проект „Департамент на орлите, Музей на модерното изкуство“. Това е
фиктивен музей, чрез който Марсел Бротерс организира всевъзможни мероприятия, изложби, беседи и т.н., с което цели да критикува логиката на музея,
както и неговия начин на действие и как са формирани неговите колекции.
Институцията има много аспекти и може да бъде критикувана от различни
гледни точки. Бротерс се интересува от рамката на музея, която предопределя
онова, което той реално съдържа, рамка, която е наследствено идеологическа
и е съставена от различни културни и политически елементи.
Подобен критицизъм се разпространява из различни места по света и
заема различни форми като например бойкотиране на изложби, организирани публични дискусии, разпространение на памфлети, правене на фалшиви
билети за вход, демонстрации и т.н.
Даниел Бюрен създава серия от работи, посветени на функцията на музея да поставя само една ограничена видимост на художествената творба,
произхождаща от буржоазното схващане, че творбата е изложена за чисто
съзерцание, докато в действителност други нейни аспекти остават скрити за
зрителя. Миъръл Ледерман в своя проект „Манифест за поддържане на изкуството 1969“ също така се старае да насочи вниманието към незабележимите иначе усилия на хората, които поддържат институцията на изкуството.
От 1960 г. Ханс Хаке реализира няколко проекта, както и пише няколко текста, които се занимават със „социални системи в реално време, опериращи
в контекста на изкуството“. Той също така насочва своето внимание върху
институцията, която представя различни феномени като естествени, докато
всъщност те са исторически или социален конструкт. Също така разобличава работата на агентите, работещи в сферите на изкуството като директори на институции, куратори, критици, художници, които създават негласен
съюз да се показват неща, които са преди всичко неутрални и не заплашват
по никакъв начин икономическите им интереси.
И така, за художниците 60-те и 70-те години са ключови за институционалната критика да показва институцията като дълбоко проблемна и да
прави очевидно пресичането на политически, икономически и идеологически интереси в продуцирането на обществена култура. Също така художниците насочват внимание към това какво е музеят – основан като демократична структура и място за артикулиране на знанието, историческата памет,
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авторефлексията и като интегрална част от образованието и продуктивността на гражданското общество, той е загубил, бидейки засегнат от политически или корпоративни интереси. Хито Щейрел отбелязва, че в дълбочина
критиката към художествените институции, а именно към музеите, е критика към концепцията за култура на националната държава1. Функцията на
музея за формирането на национално съзнание е засегната от цитирания
от нея автор Бенедикт Андерсън. Именно монокултурността и доктрината за нацията, представена символно в музейната институция, са обект на
критика на художници като Фред Уилсън например, който акцентира върху представянето на афроамериканската история в американските музеи в
сянката на колонизиращата доминантна култура. Освен разнообразните по
характер артистични методи, художниците формулират своите виждания и
разширяват дебата в множество теоретични текстове, които допълнително
илюстрират причините за техните позиции спрямо институцията.
В своя текст „Върху практиката“ (“On practice”) Рамсден пише като член на
артистичния колектив „Изкуство и език“ (“Art&Language”) относно инструментализацията на изкуството в САЩ и хегемонията на нюйоркската сцена. Рамсден
коментира опитите да се разклати този статут, но смята, че те не са били достатъчно радикални, за да постигнат реална промяна, или в крайна сметка са се предали на конформизма. Художничката Марта Розлер по-късно, през 1979 г., насочва своята критика към елитаризма в изкуството и намесата на социалната класа
в оформянето на моделите за изкуство. Тя смята, че определена класа с определени схващания определя също така какво е изкуство и какво е култура. Както и
Рамсден, Розлер смята, че институционалната рамка на изкуството трябва да се
разшири. Художничката Ейдриан Пайпър също така смята, че определена класа
има повече материални възможности да се образова в училища по изкуствата и
същите тези хора репродуцират естетическите стойности на собствената си класа, които са преди всичко въпросите на красотата, формата, абстракцията и нововъведенията в медията, но са слабо изкушени от политическите и социалните
аспекти на изкуството. Това е причината според нея художниците да продължават
да създават формалистки творби с неангажиращо съдържание.
Стратегията на институционалната критика да насочва зрителя към онова, което той е смятал за даденост, е като цяло логиката на повечето художници. Художници като Рашийн Араин и Ейдриан Пайпър смятат, че идентичността на художника е предопределена от неговата националност, раса,
пол и класа и е поддържана и репродуцирана в институционалния контекст
и пазара.
Есето на Линда Ночлин „Защо не е имало велики художнички жени?“
от 1971 г. поставя въпроса за половото неравенство и дискриминацията. Тя
посочва какви са механизмите, действащи в институциите, които системно
са отхвърляли жените. Много от художниците се фокусират именно в тези
разминавания между това как институцията се представя като демократич1
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на (свободна) и дискриминацията, просмукана от различни класови идеологии, от една страна, и нейното реално функциониране, от друга. Един от
най-важните въпроси за художничките с феминистки убеждения от 80-те
години е какъв визуален език да използват, за да избегнат съществуващите
доминиращи и потискащи конвенции. Как художникът да създаде алтернативна публична сфера от образи, ако използваните образи повтарят езика на
онези конвенции, които те се стремят да избегнат.
В работата на Барбара Крюгер „Твоят поглед удря едната страна на лицето ми“ от 1981 г. погледът е теоретизиран от феминистките художнички
и разтълкуван като символ на патриархална форма на контрол и доминация. Така че същината на въпроса е как да бъдат предадени параметрите
на потискащата култура и как да бъде тя разкрита чрез речта и визуалните
кодове. През 80-те години художниците прибягват до леснодостъпни форми
на комуникация и използват визуален език, който е високо комуникативен
(като например графичен дизайн), както и използването на вербалния език
в изображението. Параметрите на тези артистични действия включват материали, които лесно се разпространяват като флаери, билбордове и други
достъпни медии. Александър Алберо отчита, че работата на тези художници е почти преминала в езика на рекламата.
Чрез своите акции и фотографии Луиз Лоулър дава критически поглед
върху създаването на изкуство, приемането му и контекстуализирането му,
като разсейва мита, че художникът е един автономен създател на смисъл и
че стойността на изкуството е вътрешно присъща на творбата. Нейните фотографски постановки показват комплексните социални ситуации, в които
се намира изкуството и самият художник. Лоулър прави серия документални фотографии „Подредба на изображения“, с които показва подредбата на
изкуство в различни корпоративни, частни и музейни колекции. Например в
частните колекции изкуството е представено като един от многото предмети в
дъното на интериора в унисон с цвета на дивана. Фотографията „Кът от хола,
аранжиран от господин и госпожа Тремейн, Сиракуза, Ню Йорк, 1984“ показва интериорна подредба на диван и телевизор пред картина на Робер Делоне
и скулптура на Лихтенщайн – глава на жена като нощна лампа. Лоулър също
така обръща особено внимание на табелите на художествените произведения
в институциите, тъй като те съдържат информация за историята на придобиване на художествената творба. Художничката акцентира на символния капитал, който институцията придава върху творбата и как в обратен ред творбата
се разпознава и възприема само чрез името на художника, придобило фамозна слава благодарение на институцията. Тази проблематика се засяга и в работата на групи художници като: „Коалиция на работниците на изкуството“,
групата „Партизанско изкуство в акция“, „Такуман арде“ (от исп. „Такуман
гори“) и по-късно в проектите на „Партизански момичета“.
От 60-те години обаче институциите са претърпели необратими трансформации в своята йерархична социална организация. По същото време
на Запад се появява друга мощна структура, движена от частния интерес
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и разрастващата се геополитическа мощ на корпорациите. Тяхната мисия
стои често извън обществения интерес и контрол.
През 80-те и 90-те години се появява цяло ново поколение художници, което поставя под въпрос всички аспекти в процеса на институционализиране на
изкуството. Това са Кристиан-Филип Мюлер, Фарийд Армали, Рене Грийн,
Марк Дион, Мария Айнхорн и Нилс Норман. Практиката на тези художници
се свързва с демократични борби срещу различни форми на подчинение.
Прочутото есе на Андреа Фрейзър „От критика на институциите към институция на критиката“ от 2005 г. коментира важни начини, чрез които институционалната критика е повлияла на устройството на институциите за
изкуство. Пишейки за институционалната критика 30 години по-късно след
първите си изяви, тя отчита, че има преход към институционализиране на
жанра от самите институции. Например Даниел Бюрен, смятан за един от
първите, които работят с контекста на институциите, използвайки архитектурните им дадености, днес вече е художникът символ на Франция, финансиран от най-големите музеи по света. Очевидно институционалната критика е вече припозната като легитимна художествена практика от същите тези
институции, които някога са били обект на критика и са били в позицията
да санкционират проекти с критично към институцията съдържание. Андреа
Фрейзър отчита институционализирането на жанра „институционална критика“, но също и факта, че самите практики винаги са мислени в контекста на
институциите. Тя пише: „Не е въпросът в това да бъдем срещу институцията,
въпросът е каква институция сме, какви стойности институционализираме,
какви практики овъзмездяваме и към какво се стремим“2. Художничката Хито
Щейрел отбелязва, че в ранните години на институционалната критика целта
на художниците е била радикално да се отрече институцията или да се организира паралелна културна структура, или в крайна сметка да се включат
художниците във водеща културна институция. В резултат на това много от
институциите се отварят към изключени до момента социални групи. В контраст с предшестващите тактики, последната вълна институционална критика създава още по-разнообразни практики, но тази критика вече е интегрирана в структурите на институцията и изглежда като институция, допускаща и
одомашняваща критиката, което за много автори поставя под въпрос ефективността и смисъла от подобна критика.
В последните десет години се появяват нови художници, чиито практики
използват същите критични нагласи на ранните практики, с тази разлика, че
те не споделят идеята изкуството да съществува успешно извън институцията и също нямат търпението да очакват институцията да се промени.
“®™ ark”, “RepoHistory”, “TheYes Man”, “subRosa”, “Raqs Media Collective”и
“Electronic disturbance Theater” използват тактически медии, за да се намесват успешно в различни обществени сфери, извън тези на изкуството. Тези практики са
2
Fraser, A. From the Critique of Institutions to an Institution of Critique. – Artforum 44, September
2005, N 1, pр. 278-283.
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изключително разнообразни и варират от идеологическа критика до биологично
инженерство, от хвърляне на памфлети на демонстрации до електронно неподчинение. Институционалната критика като цяло намира начин да излезе от рамката на изкуството, избягвайки официалните среди на изкуството, и разработва
стратегии, които оперират извън музея или пазара на изкуство. От друга страна,
проектите на тези групи имат сходни стратегии с тези на Situationist International3
през 50-те, 60-те и 70-те години, осъзнавайки огромното значение на медиите за
съвременното общество. Подобни практики използват “Critical art ensamble”и парижката група “Bureau d’Etude”. В днешно време една от най-виталните форми
на институционална критика може да се счита т.нар. тактическа медия (от англ.
tactical media), която се използва от групи като “Yes men”, “Critical art ensemble”,
„Институт за приложна автономия“ и артисти като Натали Буклин и Жаклин Стивънс, Тревор Палин, Стив Ламберт и др. Техният принцип на работа се различава
от този на предшественците им. Те окупират предимно частни институции, но
адресират своята критика срещу обществени.
За повече от вече 40 години история на институционална критика може
да се каже, че художниците, работили в тази проблематика, са създали набор от стратегии, чиито вариации срещаме и днес. Тези практики са припознати от повечето международни музеи и художествени институции като
част от съвременните художествени феномени. За критици на съвременните
практики на институционалната критика като Хито Щейрел болшинството
проекти, приемащи формата на институционалната критика, са всъщност
поредният художествен продукт, експлоатиран от културните индустрии на
неолибералната икономика.
Това не прави институционалната критика непременно практика с изчерпан потенциал, а по-скоро е мотивация да вникнем отвъд привидната
проблематичност и критичност на определена критикуваща инстанция и да
се вгледаме в реалния ефект, който тя предизвиква или търси.

The Situationist International (SI) е международна организация, създадена от интелектуалци,
теоретици и авангардни художници, която се развива между 1957 до 1972 г. Интелектуалните
основи на The Situationist International произтичат от антиавторитарния марксизъм и авангардните движения на ранния ХХ в., в частност от дада и сюрреализма. Ситуационистката
теория представлява опит да се синтезират различни полета на теоретични дисциплини в
модерна и разбираема критика на напредналия капитализъм от ХХ в. Когато групата е основана, е имала предимно артистични намерения, но с времето интересите им се пренасят
към политическата теория. Съществено за ситуационистката теория е концепцията за спектакъла. Ситуационистите наблягат върху наблюдениято, че в зрелия капитализъм социалните взаимоотношения са основани на посредничеството и консумацията на стоки, което е
довело до пасивно отчуждаване между индивидите в обществото. Situationist International
достигат върха на своята кретивност и влияние през 1967–1968 г., когато публикуват два особено важни текста за движението: „Обществото на спектакъла“ на Ги Дебор и „Революция
на всекидневието“ на Раул Ванихен. Политическите теории, изразени в двата текста, заедно с
други публикации на ситуационистите, имат силно влияние върху участниците в парижките
протести през май 1968 г. Техни фрази, текстове и публикации са цитирани широко, както и
са издигани в слогани и графити.

3

157

CRITICISM AS ART
AND ART AS CRITICISM
Viara Mlechevska
Institute of Art Studies, BAS

The paper outlines the development of art strategies seeking to criticize the
principles of functioning of art institutions in the face of the condition of their
democratism and transparency. ‘Institutional criticism’ means an art strategy
emerging in the 1960s and developing until now, taking on an ever widening variety of forms of art practices such as activism, performance, site-specific as well
as expressing itself in texts. This article gives the timeline of the development, the
philosophical grounds as well as representatives of the movement. The sources
used are texts by widely quoted researchers into the phenomenon and texts by the
artists themselves.

158

МОДЕЛИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО
МНЕНИЕ В КУЛТУРНИТЕ НОРМИ ЧРЕЗ
„НОВАТА РЕЛИГИЯ“ В ТВОРЧЕСТВОТО НА
ДЕЙМИЪН ХЪРСТ
Сандра Л. Блажева

Национална художествена академия
sandra_lb@abv.bg
Резюме: Статията запознава с творческия мироглед на художника Деймиън Хърст.
Разглеждайки детайлно неговия творчески път, изследването представя основните
проблеми, стоящи пред реализацията на художника. Фактологичният подбор проследява ключови събития и проблеми в израстването на Хърст като творец. Текстът е
опит да се проследи, от една страна, ролята на PR в изкуството, довел до безспорния
успех на художника, и от друга – неговата креативност. Анализът е изграден на базата
на личния принос на Деймиън Хърст като пиар на собственото си изкуство. Хърст
влияе върху публиката чрез арогантното си провокативно поведение. Той радикално
променя разбиранията за изкуството, базирайки се върху минимализма, попизкуството и Франсис Бейкън. Стилът, почеркът, имиджът и начинът на поведение на твореца
играят съществена роля в реализацията на художника като форма на PR технология, която в случая самият творец изгражда. Предмет на анализ е последователното
изграждане на личността на Деймиън Хърст, идеологията на твореца, неговото утвърждаване и превръщане в символ на най-успелия съвременен художник, както и
подчертаната роля на PR, който сам си създава.
Ключови думи: диамант, череп, живопис, скулптура, изкуство, галерия, акула, телец

Деймиън Хърст е най-скандалният от групата „Млади британски артисти“, която взривява световната арт сцена със свежи хрумвания и шокиращи
проекти. Някои критици го определят като безвкусен, други виждат в работите му отражението на една култура, вманиачена в живота и имиджа на
знаменитостите. Най-емблематичната творба на художника е „За Божията
любов“ (For the Love of God). На част от публиката творбата се привижда
като брутален комерсиален акт. Изводът е, че Хърст е оригинален творец,
когото някои се опитват да превърнат в плагиат. След Джаспър Джоунс през
80-те години на ХХ век (когото някои критици определят като неодадаист)
и Уилем де Кунинг в началото на 90-те (от течението абстрактен експресиСандра Л. Блажева е докторант, специалност „Изкуствознание и изобразителни изкуства“ към катедра
„Живопис“, Факултет „Изящни изкуства“ – НХА. Дисертационният труд, върху който работи, е на тема
„Преобладаващи живописни техники през модернизма и техните отражения в постмодернизма.“ Изнасяла е доклади и има научни публикации в областта на съвременната живопис. Била е водеща на телевизионното предаване за изкуство и култура по БНТ „БунтАрт“. Автор на три самостоятелни изложби:
2014 г., юни – „Стълбата“, Музей „Борис Христов“; 2012 г., април – „Балет, любов моя“, самостоятелна
изложба „Балетна школа Маша Илиева“; 2012 г., януари – „Отражения“, самостоятелна изложба – галерия „Сезони“ и редица колективни изложби. Ръководител на VI Международна лятна академия и симпозиум – Ахтопол 2014, секция „Живопис“.
Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016
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онизъм), Деймиън Хърст е най-скъпо продаваният жив художник. Според
списание „Тайм“ Хърст е най-богатият творец в историята на изкуството
със състояние от близо 1 милиард долара. Най-популярното му произведение e „За Божията любов“. Той взривява световната културна общественост
с успеха си. „Отговор на този успех дават до голяма степен радикалните
движения в областта на културата през последните 25 години: „неудържимият прогрес на изкуството като стока и на успешния артист като „твореца –
търговска марка“; поколението „Млади британски артисти“ (YBA‘s), които
безапелационно наложиха „шок арта“ паралелно с възхода на арт дилъри
като Джей Джоплин в Лондон и Лари Гагосян в Ню Йорк; зараждането на
нов вид култура на галериите, в която касовият успех и правилата за мърчандайзинг са печелившата стратегия“ – пише критикът Шон О’ Хейгън1.
Списъкът с клиенти на Хърст изглежда като каталог на най-влиятелните
и богати хора в света, руски олигарси, корейски търговски магнати, медийни
предприемачи и мениджъри на хедж фондове2. Негови картини и инсталации
са изложени в световноизвестни музеи като MОMA, British Council Collection,
Tate Modern, в Лондон, десетки галерии в САЩ, Германия, Япония и др.
Хърст радикално променя разбиранията за изкуството, базирайки се на
минимализма, попизкуството и Франсис Бейкън. Стилът, почеркът, имиджът и начинът на поведение на твореца играят съществена роля в реализацията на художника като форма на PR технология, която в случая самият
творец изгражда.
Той използва класическо създаване на емоционални нагласи като модел
за практикуване на РR. За него е характерен типът „пъблисити“3, а в маркетинга – „моделът за систематично подредено планиране“4. Хърст успешно
овладява и използва всички канали на съвременната масова комуникация.
Отзвукът от неговите творби сред ценителите на изобразителното изкуство, колекционери, телевизионни зрители, бизнесмени и пр. е доказателство за възможностите му като пиар професионалист.
Идеологията, която изповядва Хърст, е тази на бунтаря авангардист:
„Това, което правя, e да променя курса на изкуството“5 – казва той. Идеологията „Нова религия“ (New Religion) предлага на публиката творби, които
провокират страстни реакции.
В „Нова религия“ художникът засяга теми, които присъстват в цялата му
творческа практика, като същевременно прозира един различен начин на работа. Произведенията му съставят отворен списък с въпроси, поставени от хуO’hagan, S. Damien Hirst: ‘I still believe art is more powerful than money’. – The Observer,
http://obzserver.co.uk/ 11.3.2012.
2
Хедж фондът (от английски: hedge fund) е инвестиционен фонд, който може да гарантира
по-широк обхват от инвестиционни и тръжни дейности, отколкото други фондове, но е
отворен за ограничен кръг инвеститори, който е определен от регулатори.
3
Публичност.
4
Христов, Ч. Убеждаване и влияние. С., 2008.
5
The Damien Hirst exhibition at London’s Tate Modern runs from 4 April to 9 Sept 2012.
1
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дожника по темата за науката и ролята ѝ на „Нова религия“. „Мислех си, че в
живота има четири важни неща: религията, любовта, изкуството и науката...6
Измежду всички тях, изглежда, сега науката е правилното нещо. Също като
религията тя ни дава искрица надежда, че може би всичко ще бъде наред.
Научните изследвания в изкуството са точно толкова сериозни и отговорни,
колкото във фармацевтиката и в живота. Изкуството не претендира да има
всички отговори за разлика от фармацевтичните компании...“7 Оттук идват
и заглавията на работите му – „Формалдехид“, „Метионин“, „Фенформин“.
Шокиращата акула във формалдехид „Физическата невъзможност да мислиш за смъртта, когато си жив“ (The Physical Impossibility of Death in the
Mind of Someone Living, 1991 г.) го прави известен.
Хърст избира първосигналната реакция на фокус, която да възбуди и
провокира съзнанието на зрителя. Изразните му средства много често стигат до вулгарност. Той успява да внуши на публиката проблемите на разпад
в моралната и духовна цялост на социума чрез чувствата на отрицателните
емоции: отвращение, ужас, страх, но същевременно поставя ясно необходимостта от оценка на креативния продукт, който създава. Типичен пример е:
„Естествената история“ (акули, крави, телета, агнета).
Многократно подчертава за себе си, че е продукт на едно консумативно
общество и като такъв, той е лимитиран в правилата на това общество. Философията на Хърст се крие в прагматичността на реализирания продукт.
Произведението му „Златният телец“ е огледало на подобен тип мислене.
Кое е онова, за което всички хора всеки ден мислят? Което определя начина ни на живот от раждането до смъртта? Занимават го „вечните теми за
човешкото съществуване“ –живот, истина, безсмъртие, изкуство, смърт. Божествен принцип? За Божията любов (For the Love of God). Фразата “Love
of God” се среща на няколко места в Библията.
С „Нова религия“ Хърст предлага на публиката възможността да се докосне до работата на един художник, чиито творби продължават да провокират страстни реакции.
Легендарната скулптура „За Божията любов“ е покрита с диамантен
прах, отливка от череп на 35-годишен мъж, живял през ХVІІІ век, покрита с
8601 диаманта. Черепът препраща към класическия израз “Memento Mori“
(„Помни, че си смъртен“), черпейки вдъхновение от скулптурните изображения на човешки черепи при ацтеките и мексиканската традиция към пищни декорации на мъртъвците.
Победа над смъртта „За Божията любов“. Ето я загадката, пред нас е:
сияйно видение, искрящ образ на смъртта, тайнствена мощехранителница,
маска на воин от света на научната фантастика – съвършена и зловеща зад
хладното стъкло.
Това е платинено копие на човешки череп, изцяло покрито с диаманти
6
7

Smith, R. Swagger and Sideburns: Bad Boys in Galleries. – The New YorkTimes, 11.02. 2010.
Hirst, D. For love of the God. The making of the diamond skull. Other Criteria, 2007, p. 5.
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– хиляди диаманти, чийто блясък трудно може да бъде описан. Дори дупките на мястото на носа и очните кухини са покрити с диаманти. Гледката е крайно смущаваща. Диамантеният череп излъчва светлина, но е сляп.
Разкошната украса върху челото привлича погледа – голям розов диамант с
крушовидна форма, ограден от по-малки камъни със същата форма.
Орнаментът блести като звезда и поражда асоциация за някакъв мистериозен култ или секта. Белите зъби са взети от истинския череп. Впечатлението, което създават, е изключително. Диамантеният череп сякаш се присмива на наблюдателя. Присмех, в който се долавят зловещи нотки: В името
на Божията любов – Погледни ме! Виж величието ми, непостижимо за твоя
ум! Виж собствената си смърт!
Този загадъчен обект сякаш представлява кълбо от фантастична, наситена, ослепителна светлина, противно на традиционния начин на изобразяване на смъртта, чийто образ в изкуството обикновено е мрачен, съпроводен
с угасваща светлина и сенки. Творецът не просто ни показва тази ритуална
строгост, а ни я разкрива тържествено, сякаш ни посвещава в нея. Виждаме блясъка, страховитото великолепие ни привлича, наблюдаваме черепа в
мълчание. Неумолимо и властно той ни напомня, че сме смъртни.
В иконографията на изкуството черепът винаги е бил обект, който поражда размисъл. В Британския музей например може да бъде видян един
древен ацтекски череп от искрящ прозрачен кварц. При все това произходът
на смайващата суровост на творбата на Хърст не може да бъде проследен
с помощта на някакво условно родословно дърво, свързано с присъствието
на черепите в изкуството. Диамантеният череп се оказва обект на неговата
работа, след приключването на която започва съществуването му – сякаш
по силата на някаква абсолютно неоспорима логика това съществуване е
замислено във вечността.
Връщайки се към „Физическата невъзможност да мислиш за смъртта,
когато си жив“, можем да кажем, че този неизличим образ е бил нещо като
далечен предвестник на диамантения череп.
Изкуството на Деймиън Хърст е свързано с любовта и страха, със смъртта, страданието, физическото разложение, медицинските практики и фармацевтичната илюзия. Въпреки непреодолимото им въздействие, все пак не
може да се каже, че творбите му са злокобни. Неизбежната близост на смъртта е най-реалното нещо в живота на човека. Диамантеният череп е произведение на едно необикновено до лудост изкуство. И изкуството има силата
да превърне едно нещо в друго и по този начин е в състояние да унищожава
емоциите, за да може от тях да се породят други емоции.
За мен черепът на Хърст е велика, категорична победа над смъртта или
поне над нейния най-грозен аспект – физическото разложение. По един чудесен начин творбата изразява гордостта на въображението, която прогонва
далече меланхолията.
Черепът „За любовта към Бога“ е продаден за 100 милиона долара. Това
е най-скъпото произведение на Деймиън Хърст до момента.
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1. „За Божията любов“ –
диамантеният череп.

2. Деймиън Хърст със скулптурата „За Божията любов“.

Независимо от коментарите творбата на Деймиън Хърст го определя
като най-високо оценения жив художник.
Хърст използва евристично поведение. Поведение, което се основава
върху опростени схеми. Той въздейства на публиката с класическото създаване на емоционални нагласи. Деймиън Хърст използва в повечето си
произведения негативното отношение към обекта. Творбите му създават
асоциативни връзки между несъвместими неща, в случая неприемливи
от гледна точка на възприетите културни норми. Пример са инсталации в
огромни формати комбинации от образи и обекти с провокативен или направо шокиращ характер, заемки и фрагменти от живата реалност. Създава
творби с усещане за апокалиптични чувства. В изкуството си е освен авангарден художник и радикален. Сред най-шокиращите творения на Хърст са
гигантска тигрова акула, потопена във формалдехид, теле с копита, рога и
златен диск от 18-каратово злато. Емблематични за изкуството на Деймиън
Хърст са сериите от картини и графики, популярни като “Spot paintings” и
“Spin paintings”. Пеперудите като символ на жизнения цикъл присъстват в
изобилие в творчеството на британеца. Във внушителния брой произведения, които създава, Деймиън Хърст засяга темата за несигурността и преходността на човешкия живот и биологичното съществуване изобщо. По
повод творението си Хърст споделя: „В момента на творчески акт правя
някои неща, които хората ще гледат и след това ще казват: Изключено! Това
е ужасяващо“8.
Жизнената култура на съвременния свят предлага цялостна идентичност
и по този начин предоставя решение на най-важните въпроси на израстването – кой съм аз, какво представлявам, какъв човек искам да бъда? При Хърст
външната среда го вълнува най-вече в комерсиален план.
Имиджът на Хърст се крие в неговата скандална личност. Различен, шо8

Ibid., p. 7.
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киращ, арогантен, динамичен и винаги създаващ около себе си скандализираща атмосфера, която го държи на фокус в медийния свят. Той успява с
провокативното си изкуство да изгради собствен стереотип.
Стратегическата цел на Хърст е създаване на финансова империя чрез
средствата на изкуството, което твори. След продажбата на диамантения
череп за Хърст се говори като за най-богатия жив артист в света. Работите
на Хърст се създават от негов екип подбрани талантливи и компетентни
професионалисти.
На всеки комуникатор е ясно, че за да бъде успешен в посланията, отправени към дадена публика, той трябва да я познава по възможно най-задълбочен начин. Със сигурност Хърст познава много добре тази публика. Той
използва линейната логика на изучаваната структура9. При PR стратегията
на Деймиън Хърст са използвани широка гама от PR услуги. Чрез този си
образ Хърст постига висока мотивация в публиката, а именно като предизвиква лична заинтересованост.
Имиджът се опира предимно на сетивни усещания. Тук е много сложно да
се направи анализ на личността, защото тази сетивност, която е определяща
за имиджа, се свързва конкретно с художествените произведения на Хърст.
Ценностната ориентация на художника, преклонението му към божественото и победата над смъртта, развитието на науката и от друга страна,
ролята на парите определят един нов социокултурен модел на поведение в
културното пространство. Неговото утвърждаване като творческа личност в
социума го определя като модел за подражание.
Деймиън Хърст е създал образ на бунтар в изкуството, което сътворява.
Той е формирал тази нагласа в публиката за себе си. Изкуството на твореца
е консервативно по отношение на неговия творчески мироглед. Той остава
верен на темите, които го вълнуват, както и по отношение на финансовата
реализация на изкуството си. Тук става въпрос за изградени авангардно мислещи кръгове, които да са трайно свързани с развитието на тенденциите на
съвременното изкуство.
Популярността се дължи на четвъртата власт, медиите, чийто най-голям
подиум е телевизионният екран. Медиите, като основен източник на информация, успяват да разкрият облика на художника и като меркантилно успяваща фигура. Функционирането на медиите е „заредено“ и с различни дисфункционални ефекти. И тук възниква въпросът: къде Хърст открива новите
си нестандартни идеи и как успява да завладее аудиторията си от почитатели?
Креативността не е умение да създаваш изумителна идея от нищото – това
няма как да се случи. Всеки проект на Хърст е плод на дългогодишно планиране. Зад успеха му се крие добрата му комуникация с публиката.
Той е повлиян от комерсиализацията в изкуството, но не спира дотук –
творбите му достигат мултимилионни цени. „За мен няма граници. В човешкия живот и в света, в който живеем, е позволено абсолютно всичко“ – казва
9
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Хърст10. Днес той приема спокойно факта, че негови прочути картини, серии
и инсталации са изложени в най-големите музеи и частни колекции в света,
но и че те го превръщат в най-богатия творец в историята на изкуството.
Творчеството на Деймиън Хърст винаги е било предизвикателство.
Може би точно това е в основата на невероятно добрите финансови аспекти
на продукта му. „Винаги съм се борел за моето изкуството... Чарлз Саачи ме
накара да мисля мащабно.“ Ако попитате Хърст кои са първите хора, оказали влияние върху творчеството му, това няма да са художници. Вероятно
ще започне с Чарлз Саачи, гуру на рекламата и колекционер, собственик на
една от най-големите галерии в Лондон. „Никога не бях виждал галерия с
такива размери! Великобритания винаги е била малка. Така че просто започнах да мисля неща, които да са съизмерими“ – спомня си художникът11. С
„Нова религия“ Хърст предлага на публиката възможността да се докосне
до работата на един художник, чиито творби продължават да провокират
страстни реакции.

SHAPING PUBLIC OPINION IN CULTURAL
NORMS THROUGH NEW RELIGION IN DAMIEN
HIRST’S OEUVRE
Sandra L. Blazheva
National Academy of Art

The article expands on artist Damien Hirst’s views of art. Looking in detail
into his creative career, the study gives the major challenges facing the artist’s
accomplishment. The factual selection traces key events and problems in Hirst’s
artistic development. This paper is an attempt at following, on the one hand, the
role of PR in art that brought about his undoubted popularity, and his creativity, on
the other hand. The analysis is based on Damien Hirst’s personal contribution as
a PR promoter of his own work. Hirst challenged audiences through his arrogant
behaviour. He radically changed the views of art, using basically Minimalism,
Pop Art and Francis Bacon. His style, manner, image, and behaviour played a
major role in the artist’s career as PR techniques, developed by Hirst himself in
this particular case. The analysis deals with the consistent building of Damien
Hirst’s personality, his ideology, gaining popularity and establishing him as a an
emblem of one of the best known artists in contemporary world, underscoring the
role of the PR campaign he himself carried out.
10
11

Hirst, D. Op. cit., p. 63.
Ibid., p. 71.
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ИЗКУСТВОТО НА ОПАКОВКАТА
КАТО ПРОВОКАЦИЯ
Румяна Стефанова
Нов български университет
rstefanova@nbu.bg

Графичният дизайн е пресечната точка между изкуството и комуникацията

Филип Апелоа

Резюме: Изследването е посветено на една от формите за визуална комуникация –
опаковането на продукти и стоки, което посредством новите технологии постепенно
се превръща в изкуство. В епохата на масово потребление на стоки и услуги, и на забързани в ежедневието хора, се налага необходимостта от абстрактни и нестандартни
решения за предлагане на стоките, което да привлече вниманието на потребителите
и да ги изкуши да ги купят. Бързото развитие на технологиите и средствата, стиловете и методите в дизайнерските решения налагат своя резултат върху разнообразните
форми, модели и средства при опаковането на продуктите. Опаковките стават все
по-красиви, но и функционални, умни, забавни и впечатляващи. Естетиката им радва
окото ни, изкушава ни (красотата винаги поразява), което засилва стремежа ни към
често ненужно потребление. Понякога купуваме стоки само заради красивото им излъчване, за да им се наслаждаваме, което вече ги е превърнало в изкуство.
Ключови думи: изкуство, опаковки, визуална комуникация, потребление, естетика,
графични послания

Графичните знаци, рекламните материали, печатните издания и посланията, идващи от тях, са навсякъде около нас. Най-често улавяме подсъзнателно влиянието им върху себе си, дължащо се на ежедневното ни обсипване
с огромна доза информация под формата на различни и многообразни графични форми: символни знаци от реклами в различните медийни средства,
фирмени марки, икони от компютърния екран в разнообразните софтуерни приложения, емотикони, символи и знаци от смартфоните и останалите
средства за мобилна комуникация и т.н. Всеки от нас се намира на фона на
постоянно присъстваща визуална среда. Много често отправяните графични послания са кодирани символно, и то с изобретателност и остроумие, за
да привлекат вниманието на потребителя в това море от знаци.
Изследването е посветено на една от формите за визуална комуникация – опаковането, и съхранението на продукти и стоки, което посредством новите технологии и творческата креативност на дизайнерите
постепенно се превръща в изкуство. Опаковката на стоките съчетава в
Румяна Стефанова e доктор по изобразително изкуство (Семиотика в графичния дизайн) и главен асистент по мултимедия и компютърен графичен дизайн в Нов български университет, магистър-инженер,
магистър по приложна математика и информатика. Публикувала е статии и доклади от национални и международни конференции в областта на семиотиката, информационните технологии, мултимедийното презентиране, графичния дизайн, образованието и управлението на проекти. Редовен член е на Българско семиотично дружество и Международната асоциация за семиотични изследвания IASS/AIS, БАУП и IPMA.
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Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016

единна цялост достиженията в науката, развитието на технологиите и
авангардността в изкуството.
I. Определяне на функциите и семиотични аспекти на опаковката
Съвременните дигитални средства и приложни програми допълнително
разгръщат творческите заложби на дизайнерите, а интернет технологиите
доближават възможностите им. Приложният графичен дизайн получава силен тласък в развитието си посредством мощното нахлуване и налагане на
компютърните технологии в ежедневието ни. Духът на новите технологии се наблюдава най-вече в преход от глобален обмен на стоки към
глобален обмен на информация и послания. Цифровизацията и улесненото потребление на софтуерни приложни програми води до уеднаквяване
и стилистично остаряване на дизайнерските решения. За да не се стига до
резистентност и визуална умора, безразличие и обратен ефект у потребителите, пред графичните дизайнери се изправят сериозни и неотложни задачи
– за творческа оригиналност и проектиране на открояващи се и завладяващи графични знаци, продукти и стоки. Необходимо е визуалният образ да
провокира мисълта, да предизвиква желания, както и естетическа наслада.
Интернет комуникациите създават условия за сътрудничество между дизайнерските общности в целия свят. Развитието на графичния дизайн е и
ще остане неразривно свързано с технологичните инструменти, които дават възможност на дизайнерите да бъдат все по-продуктивни и ефективни в
творческата си дейност1.
Какви са общите съвременни тенденции в графичното изкуство. Според
мои предишни наблюдения2 те са:
• размиване на границите между отделните дисциплини;
• смислово значение на съдържанието;
• силно въздействие на технологиите;
• желание за емоционална обвързаност;
• наложени ограничения от комерсиалния софтуер;
• нарастващо количество и сложност на информацията;
• нужда от опростяване(!);
• необходимост от етичност в общественото му приложение.
Постепенно постмодернизмът (характерен за графичните дизайнери от
90-те години на ХХ век) се преобразува днес като резултат от новите тенденции. Съвременните дизайнери от късния модернизъм осъзнават, че стилът и съдържанието са еднакво важни за добрите дизайнерски решения. Съвременното глобално общество изисква по-голям плурализъм в графичните
решения, породен от все по-голямото културно многообразие и като израз
на стремежа на дизайнерите за създаване и развитие на собствен стил. Предизвикателствата им са огромни, особено по отношение на съвременното
Вж Fiell, C., and P. Fiell. Graphic Design for the 21st Century. Koln: TASCHEN GmbH, 2005.
Вж. Стефанова, Р. Графичният дизайн – фактор за възприемане на днешния свят. – В:
Сборник научни доклади. С., 2013.
1
2
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схващане за красота. Идеите са провокативни, от една страна, а от друга –
изчистени и опростени. Характерно за дизайнерските решения са продукти,
получени като резултат от влиянието на различни медии и преплетеното им
въздействие.
И обобщавайки, като тенденция се развива схващането за опростяване
на визията, което е най-лесният и добър начин за отсяване на полезната информация в информационния океан от послания. В този смисъл може да се
окаже, че графичните дизайнери могат и са архитекти на информацията,
които създават изразни средства, за да помогнат на потребителя да намери
верния път, докато се носи по теченията на дигиталната ера3.
Функции и семиотични аспекти на опаковката
• Информативна функция на опаковката – отнася се до вида, категорията, предназначението, цената и др. особености на продукта. Необходимо е конкретната опаковка да представя или съдържа като
информация (включително текста) всички качества, характеристики,
особености и ползи от продукта. Всичко това отразява в семиотичен
план синтактичните аспекти на опаковката.
Синтактиката изучава връзката между знаците и техните комбинации.
В основата на това изследване стои понятието синтагма4 – минималната по
обем знакова свързаност за изграждане на текстове. Базисната опозиция се
основава на отношението синтагма/парадигма5, като чрез синтагмата разбираме смисъла, основан на различните връзки между знаците, а парадигмата
определя сбора на възможните значения – дефинира се начинът, по който
знаците се различават един от друг.
По отношение на опаковката посочените компоненти се проявяват относно различните принципи, правила и технологии за организиране на
структурното ѝ съдържание: относно текстовата информация и подреждането ѝ, конкретния шрифт и размера му, цялостния дизайн и оформление,
материалите и цветовете. Посланията са коренно различни от опаковки с
еднакво предназначение, но с различен дизайн и външно оформление. Тази
компонента е изключително важна за първоначалното одобрение и харесване на стоката.
• Функционалност и полезност на опаковката – тази функция се отнася до това колко е практична конкретната опаковка и дали е удобна,
Вж. Fiell, C. and P. Fiell. Op. cit.
Синтагма – линейна последователност от знакови единици (напр. комбинация от думи в
състава на изречението): вж. Сосюр, Ф. Курс по обща лингвистика. С., 1992; словосъчетание,
представляващо цялостна синтактична интонационно-смислова единица: вж. Касабов, И., К.
Симеонов. Универсален енциклопедичен речник. Т. II. С., 2003; минимална или сравнително
малка по обем свързаност на думи или други знаци, благодарение на които се изграждат
текстовете: вж. Кафтанджиев, Х. ABSOLUT SEMIOTICS. С., 2001.
5
Парадигма – строго научна теория, въплътена в система от (няколко изразими едно чрез
друго) основни понятия, изразяващи най-съществените характеристики на обекта: вж.
Касабов, И, К. Симеонов. Цит. съч.; подреденият сбор на знаците, които образуват някакво
множество: вж. Кафтанджиев, Х. Цит. съч.
3
4

168

многофункционална и полезна. Тези качества много често са определящи при избора на продукт от потребителите. Напоследък все повече компании разработват опаковките на продуктите си екологично
чисти и разграждащи се, което също е предпочитано от потребителите. В семиотичен план тази функция се свързва с прагматичните
аспекти на опаковката.
Прагматичните аспекти са най-важните в семиотично изражение, т.к. те
моделират и определят начините, по които да се развиват синтаксисът и семантиката6. Прагматиката изследва как използваме знаците в зависимост от
отношението ни към действителността, според компетенциите и комуникативните ни нужди.
Опаковките на стоките стават все по-многофункционални, което е предпочитано от клиентите. Естествено е да се цени удобството и бързината в
напрегнатото ни ежедневие. Практичните опаковки са не само удобни и полезни за обществото като цяло, особено ако са рециклиращи се, а и възпитаващи, защото развиват социалната интелигентност у потребителите, което е
изключително важно за подрастващото поколение.
• Естетическа функция на опаковката – отнася се до излъчването и
красотата на продукта като цяло, свързани с неговата опаковка. Отнася се до избора на подходящ съвременен материал за изработване
на опаковката, както и до качеството на цялостния графичен дизайн
върху нея – на избраните шрифтове, цветове, композиции от елементи, фон и т.н.
Хубавата опаковка прави продукта уникален, забележим и предпочитан независимо от цената. Тази функция засяга отчасти семантичните аспекти в семиотичния анализ на опаковката.
• Опаковката трябва да излъчва послания! Това е функцията, която разкрива при по-внимателен прочит скритата идея на автора. Дизайнът на опаковката като цяло обхваща и разгръща многопластово
насоките му за предназначението и целта за използване на предлагания продукт или стока. Този процес на осмисляне и интерпретация
се отнася и обхваща семантичните аспекти в семиотичния анализ
на опаковката на продукта, разкривайки денотативната7 и конотативната8 му стойност.
Вж. Codognet, P. Ancient Images and New Technologies: the Semiotics of the Web, Leonardo,
Vol. 35, N 1, Jan. 2002, MIT Press, 2002.
7
Денотат (от лат. denoto – означавам, посочвам) – термин, въведен от Ч. Морис, за назоваване
на реално съществуващ обект, съотносим с даден знак. Често се заменя с референт или обект
(предмет): вж. Добрев, Д., Е. Добрева. Теорията за знак: в лингвистиката и литературната наука.
С., 1988; проявата на точното или строго значение на знака: вж. Речник по семиотика. С., 2000.
Денотация (денотативен план) – отношението на знака към неговия денотат, в някои случаи
терминът се използва като синоним на референция: вж. Добрев, Д., Е. Добрева. Цит. съч.
8
Конотация (конотативен план) – вторично означаване, при което върху денотативните
стойности на знака се напластяват допълнителни значения. Класическият случай на
конотация се реализира при метафорите, алегориите и т.н.: вж. Добрев, Д., Е. Добрева. Цит.
6
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Семантиката изучава системата, структурата и начините, по които се развиват знаковите значения. Аспектите на семантиката се свързват със значението и смисъла, езика и речта, многозначността, означаваното и означаващото,
конотацията и денотацията, семантичните полета9, семантичният триъгълник
и четириъгълник, континуума10, тропите и др. Значението е връзката на знака
с това, което означава, а смисълът зависи от конкретната комуникативна ситуация и е проява на конкретното значение, което съответният знак получава
в нея. Многозначността (няколкото значения на един и същи знак) се дължи
или на културните различия, или на различните комуникативни ситуации.
Възможностите да се интерпретират значенията са безкрайни.
По отношение на опаковките, естетическата им стойност е строго обвързана с емоционалната интелигентност на конкретните потребители, което е
различно и ситуирано според географския район на потреблението на стоките. В по-изостаналите култури и общества е важна на първо място самата
стока с денотативните ѝ качества и свойства, а опаковката е излишен придатък към нея. Насищането със стоки в развитите общества изисква добавяне
на редица конотативни значения и смисли върху опаковките на стоките с
цел по-бързото им и качествено достигане до колкото се може повече потребители. Разнообразието от стоки на пазара изисква от дизайнерите да разработват все по-идейни проекти за опаковане и съхраняване на продуктите,
което би привлякло веднага вниманието на потребителите. Естетическите
параметри на опаковките правят стоките желани и продавани много често
независимо от качествата на продукта, което понякога обърква потребителите. Съчетанието от многофункционалност, естетика и положителни послания е най-сполучливата комбинация за опаковките, което развива интелигентността и културата в обществата.
II. Примери на завладяващи опаковки на продукти и стоки за бита,
чийто дизайн и функционалност ги превръщат в изкуство
Първият университет в света, който въвежда специалността инженерство по
опаковки, е Мичиганският в Съединените щати през 1952 г. Оттогава науката
за опаковане се развива и напредва много бързо, особено в края на ХХ век и
началото на новия ХХI век след бурното развитие на цифровите технологии.
Най-новите тенденции за рециклиране и ползване на екологични материали
при опаковане на продукти следват традицията, възникнала още в края на 80-те
години на миналия век, за рециклиране на алуминиеви и хартиени материали.
В исторически план най-старата регистрирана употреба на опаковка е от
1035 г., когато персийски пътешественик разказва, че е посетил пазарите на
Кайро и е забелязал, че при продажба зеленчуците, подправките и различните видове железария се увиват в хартия.
съч.; проява на вторичното или извлечено значение на знака: вж. Речник по семиотика...
9
Семантично поле – съвкупност на всички знаци, с които изразяваме дадено понятие: вж.
Кафтанджиев, Х. Цит. съч.
10
Континуум – пространство, чрез което изразяваме различни състояния на даден знак
(синоними, антоними).
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1, 2. Дървени прибори и ароматни салфетки.

Днес опаковките имат не само функционалност – за съхранение и опаковане на продукти, а съчетават в себе си редица качества, свързани с общата
логистика, необходима за предлагането и продажбата на конкретен продукт
– съхранение, транспорт на стоките, реклама (съотнесена към конкретна целева група), естетика и цена.
И най-безличните стоки за дома могат да се предлагат по забавен начин, интересно и привлекателно. Пример за това са продуктите на Scanwood
– най-големият датски производител на дървени кухненски прибори11. Те
предлагат прибори от изцяло естествени материали, като за да демонстрират това, разработват красиви дизайнерски опаковки (ил. 1)12. В съседство
(ил. 2) показвам опаковки на трислойни ароматни салфетки Kleenex, произведени в Съединените американски щати (Kimberley-Clark Corporation, Лос
Анджелис, дизайнер Хироко Сандърс) и спечелили най-престижната – диа-

3, 4. Опаковки за чай.
11
12

Вж. http://scanwood.dk/, посетен на 21.04.2015.
Вж. Дизайн: Goodmorning Technology, Дания, http://gmtn.dk/, посетен на 28.04.2015.
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5, 6. Опаковки на масло и паста за зъби.

мантената награда, в световния конкурс за опаковъчен дизайн Pentawards за
2009 г. Наречени са Slice of Summer („Парче от лятото“)13.
На следващите илюстрации 3 и 4 са показани оригинални опаковки за
чай, визуализиращи рибки14 и акула15, която след инфузия16 проявява суровия си характер... Дизайнер е Пабло Матеода от Аржентина17.
Следват два примера на опаковки за максимална практичност и
функционалност (ил. 5 и 6). Дизайнер на опаковките за масло е Йеон-

7. Опаковки на водка Smirnoff Caipiroska.

Вж. http://www.pentawards.org/winners/?cat=39, посетен на 21.04.2015.
Вж. https://plus.google.com/+MayFongRobinson/posts/ayrnus3o1MA [посетен на 24.04.2015].
15
Вж. http://www.feeldesain.com/sharky-tea-infuser.html [посетен на 24.04.2015].
16
Инфузия – процес на извличане на определени свойства от чаени листа, билки или плодове
след накисване в течност, докато тя стане наситена.
17
Вж.http://pablomatteoda.blogspot.com/2009/03/sharky-tea-infuser-3th-prize-beyond.html
[посетен на 24.04.2015].
13
14
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кеон Джеонг 18. Капакът на кутийката
е и нож за мазане. Тубата на пастата
за зъби се отваря и от долната част за
максимална спестовност19. Този модел
на туба би могъл да се използва за всякакви подобни продукти. Дизайнер е
Гуо Лили.
Новите ароматни вкусове на водка
Smirnoff Caipiroska се представят по оригинален и цветен начин (ил. 7)20.
На следващата илюстрация 8 е показана оригинална опаковка за шампанско
Cava Blossom Brut от 2014 година, произ8. Опаковка на шампанско.
ведено в Хелзинки от PACKLAB за Stella
Wines, Solera Beverage Group, носител на
редица награди. Това е чудесен подарък за дама, съчетаващ 2 в 1: цветя и
вино, придружено с усмивки и добро настроение21.
Kohberg е датска фирма и най-големият хлебопроизводител в страната
си. Фирмата е и най-големият спонсор на Датското общество за борба с рака
на гърдата. Envision разработва подходящ дизайн на опаковки за хлебчета22,
като в резултат Kohberg дарява част от печалбата си за тази кампания. Идеята на фирмата е била чрез опаковката да привлече повече внимание към
идеята на кампанията (ил. 9).
Украинската рекламна агенция МЕХ разработва опаковка за пълнозърнести хлебчета Fit Buns (ил. 10). Идеята е обединена реклама на
местна хлебопекарна и фитнес зали. Във всяка опаковка хлебчета има
безплатен купон за посещение на фитнеса от веригата Fitness Academy.
Резулатът е 2996 пакета продадени още през първия месец, 658 души
се възползват от купоните, 217 си купуват членски карти. Така фитнес
центровете увеличават клиентите си с 25%. А Fit Buns бележат 115%
възвръщаемост на инвестицията 23.
III. Заключение и изводи
Бързото развитие на технологиите и средствата, стиловете и методите в
дизайнерските решения налагат своя резултат върху разнообразните форми,
модели и средства при опаковането на продуктите. Опаковките стават все
по-красиви, но и функционални, умни, забавни и впечатляващи.
Вж. https://www.behance.net/gallery/3805531/Butter-Better [посетен на 21.04.2015].
Вж. http://doublemesh.com/creative-packaging-design-will-blow-your-mind [посетен на
21.04.2015].
20
Вж. http://www.happy-pixels.com/2011/10/25/kohberg/ [посетен на 28.04.2015].
21
Вж. http://cargocollective.com/marlonzanatti/Smirnoff-Caipiroska [посетен на 28.04.2015].
22
Вж. http://www.designhoover.com/award-winning-packaging-cava-blossom-brut-packlab/
[посетен на 21.04.2015].
23
Вж. http://adsoftheworld.com/media/dm/fit_buns_high_protein_bread [посетен на 21.04.2015].
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9, 10. Опаковки на хляб.

Дизайнерите със своята изобретателност и талант посредством творенията си би трябвало да работят за разрешаване на екологичните и социални
проблеми. Силата на дизайна да убеждава може да промени схващанията на
милиони потребители от целия свят да мислят за проблемите на бъдещето,
което е лесно постижимо посредством дигиталните технологии и интернет.
Графичните послания на стоки и продукти трябва да излъчват актуално, но
атрактивно и запомнящо се съдържание, като целта им е не да са насочени
главно към продажбите на стоките, а по-скоро към естетическото им въздействие върху потребителите. Това е новата духовност, която започва да се
проявява като тенденция, проява на екзистенциалността днес. Редица учени
семиотици като Аугусто Понцио и Сузан Петрили от Италия се опитват да
създадат специална теория на семиоетиката. Важна задача за семиотиката
днес е да се грижи за живота в цялото му разнообразие, особено сега в ерата
на глобализацията. Всичко това трябва да доведе до повишаване на етичните отговорности.
Естетиката на съвременните опаковки радва окото ни, изкушава ни,
защото красотата винаги поразява, което засилва стремежа ни към често
ненужно потребление. Понякога купуваме редица стоки и продукти само
заради красивото им излъчване, за да им се наслаждаваме, което вече ги е
превърнало в изкуство.
Съвременните опаковки съчетават в себе си редица преимущества, функционалности и естетическа стойност, така че за голяма част от тях спокойно
можем да кажем, че са произведения на изкуството.
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THE ART OF PACKAGING AS A CHALLENGE
Rumjana Stefanova
New Bulgarian University

The study deals with a form of visual communication, packaging of goods
and services, which is gradually becoming an art in its own right by dint of new
technologies.
In an era of mass consumption of goods and services and of hurrying busily people, abstract and ingenious solutions are required for the supply of goods
that would attract the attention of consumers luring them into buying. The rapid
development of technologies and media, styles and methods of design solutions
make impact on the various forms, models and devices of packaging products
rendering them more beautiful, but also functional, smart, funny and striking.
Their aesthetics please the eye, tempting buyers for beauty is always arresting,
occasionally boosting unnecessary consumption. One feels like buying goods just
for the fun of marvelling their look, just to enjoy them, which has already turned
them into artworks.
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АКТУАЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ В МОДЕЛА НА
ИНДУСТРИАЛНИЯ ДИЗАЙН У НАС
Димитър Добревски

Национална художествена академия
did_design@abv.bg
Резюме: Дизайнът е форма на изразяване, а продуктите и дори проектите са валута за
обмен. Качествените проекти, също като валутата, генерират приходи. Възприемането
на дизайна в рамките на бизнеса се е развило и сега става ключ в корпоративната сфера,
когато фирмите открият, че инвестициите в дизайна се връщат обратно като печалба,
а внимателно проектираната и реализирана продукция може да създаде нов образен
статус на компанията или дизайнера. Днес комуникацията между основните субекти е
организирана от един водещ посредник – дизайн мениджър, който има възможност да
намери най-преките допирателни между раздалечените гледни точки и интереси. Характерна тенденция на този процес е свързана с неимоверното разрастване на дизайна и
бурното навлизане в процеса на съвременни информационни технологии на всички негови етапи. Жизненото пространство на дизайна в съвременната индустрия значително
се различава от това, което беше само преди 10 години. Традиционно болшинството
професионални дизайнери винаги са възприемали своята професия като нещо изолирано от големия бизнес, свързан с тънки счетоводни сметки, валута и годишни финансови
отчети. За съжаление, именно трудността да се помисли по такъв начин днес пречи на
дизайнера да се превърне в този иновационен лост, който може да го превърне в търсен
консултант по изменения и иновации. Основни фактори, влияещи върху процеса на
навлизане на нови дизайн модели, са икономическата база (нови материали и технологии), въздействието на пазарните отношения и социалните и културни отношения в
обществото, както и някои независещи от човека парадигми (като потенциалното изчерпване на запасите от невъзобновяеми източници).
Ключови думи: класически модел на дизайна, 3D прототипиране, дизайн мениджмънт, творчески клъстер

Дизайнът е една от най-разпространените форми на изобразително изкуство, до която имат контакт на практика всички членове на обществото. Той
изгражда нашето непосредствено материално обкръжение и бит, като едновременно е продукт и инструмент на културата на всяка нация и фактор,
формиращ национални и интернационални цивилизационни белези. Пряко
е свързан и обусловен от развитието на обществените потребности, начина
на производство и водещите специфики на цялостната художествена дейДоц. Димитър Иванов Добревски (София, 1954) е индустриален дизайнер, преподавател по Методика
на дизайнерското проектиране и Теория на композицията и формообразуването в Катедра „Индустриален дизайн“ – НХА и гост-преподавател в НБУ (1997–2014), ЛТУ (2011–) и СУ (2006–2010). Магистър
по индустриален дизайн в НХА (1979), доцент (2010). През 1979–1999 г. работи като преподавател по
дизайн на играчки в Национална гимназия за приложни изкуства – София. Книги: Композиция на фотоизображението (2009), Методическо ръководство за дизайн проектиране за хора с увреждания (2009).
Член на СБХ и КБД (Камара на българските дизайнери), секретар на секция „Дизайн“ (2000–2008),
председател на асоциация „Група Цвят–България“ (2004–2015) и член на орг. комитет на I и II Биенале
на българския дизайн.
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ност. Това го превръща в своеобразно лице на културата за дадена епоха.
Днес живеем във все по-глобализиращо се общество. Глобализацията наред
с ескалиращата световна икономическа криза и смяната на политическите системи в редица страни доведоха до свиването на много индустриални
производства, които създаваха постоянна работа за поколения дизайнери.
Това е комбинирано с появата на ново поколение дизайнери, които са свързани естествено с дигиталните технологии, навлезли масово и в процеса на
дизайнерското проектиране и прототипиране1. Тези и други фактори налагат
теорията на дизайна да бъде преосмислена съобразно новите икономически,
политически, технологични и социални дадености. Подобен процес на смяна и преосмисляне не е нещо ново за дизайна. Средата на ХIХ век Готфрид
Земпер определя основните елементи на нещо, известно днес като „класически модел“ на дизайна. През 60-те години на ХХ век този модел вече е
изменен. Информация за това намираме в книгата „История на дизайна“ на
Незабравка Иванова: „… от края на Втората световна война до днес ще видим, че „класическият модел“ на дизайна е видоизменен до неузнаваемост.
Вместо формоизграждане на отделен предмет се срещаме с разгърната фирмена политика, където всяко изделие се родее с подобните нему, където то
е част от фамилия, комплект. Вече съществуват цялостни и последователно
внедрявани производствени програми, а дизайнерът от формообразуването
„на парче“ преминава към създаването на програми, към прогнозиране на
бъдещите фамилии изделия и асортиментни групи. Дизайнерът все повече
се свързва със звената за планиране и прогнозиране, с асортиментната политика на фирмите… Претърпяват коренна промяна и оценъчните дейности.
В тях все по-активна роля играят потребителите… Промени има и в подготовката и усъвършенстването на дизайнерските кадри. Самото творчество
претърпя преобразования. Тенденцията към работа в колектив от различни
по образование, но равностойни специалисти все повече се засилва.“2 Към
това бихме прибавили и постепенното отпадане на изискването архитектониката на изделието да подсказва материала и технологията на изработване
на продуктите. Това развитие е базирано основно на философията на консумативното общество и стремежа за непрекъснато позитивно еволюиране,
което до голяма степен е по-скоро утопия. Двадесет години по-късно новите
елементи, заложени в модела, са продиктувани от цял комплекс фактори,
но основно това са процесите на глобализация на производството и пазара,
както и на навлизането на нови иновативни технологии. В съществуващите днес многонационални компании имаме не само смесен капитал, но и
често е много трудно да се определи кой е производител, защото във всеки
продукт са мултиплицирани усилията на много подизпълнители и масово
се използва ноу-хау на водещите в отделните браншове. Югоизточна Азия
1
Под прототипиране се разбира изработване на работещ първи модел (прототип) на изделието, като често след това могат да се нанесат допълнения и корекции.
2
Иванова, Н. История на дизайна. С., 1984, с. 12.
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(Китай, Тайван, Индонезия) са производители на 90% от електрониката, но
водещите патенти и технологии са приоритет на САЩ и Великобритания.
Аз самият съм проектирал дизайн за българско-американска компания, която произвежда продукта в Китай и го продава основно в Южна Америка.
Въвеждането на нови технологии за прототипиране (3D принтери и пр.)
доведе до възможността редица продукти да се реализират в малки серии
и дори поединично, което най-често задоволява потребностите на ексклузивния дизайн, насочен към задоволяването дори и на най-малките „капризи“ на по-богатите потребители. Днес технологията се развива постоянно,
независимо от ключовите социополитически фактори. Бакминстър Фулър
отбелязва, че изобретенията сякаш се стопяват приблизително на всеки 25
години, след което изходните материали се трансформират в нови и по-ефективни приложения. Техническите иновации са един от отдавна известните
мотиватори и помощници в сферата на индустрията. Основните области на
промяна и внимание са били винаги насочени към разработването на нови
материали, елементи, приложения и информационни ресурси. Развитието
на материалите предлага множество възможности за избор на специални
свойства и кои свойства на материала са от първостепенно значение. Технологичното развитие на продуктовите компоненти е довело до намаляване на размера. Чипът, микропроцесорите и нанотехнологиите направиха
функцията по-свързана с компонентите в продукта и по-малко забележима
в окончателния дизайн, което позволява на дизайнера повече свобода в конфигурацията на продукта. Развитието на технологиите влияе върху потока
от информация и чрез различните аспекти на търсене–предлагане и дава
възможност на автора да се доближи до крайния потребител.
Високотехнологичните продукти, предлагали допълнителни аспекти на
използване в течение на определено време, днес се купуват повече като портативни устройства от когато и да било. Продукти „хамелеони“ имат скрита
функция, която е далеч от погледа, когато не се използват, или при промяна
преминават от едно приложение към друго, създавайки нееднозначен ефект.
Има още и други продукти, нагледно демонстриращи тази допълнителна
функционалност. Двойната функционалност или многофункционалността
се налага от урбанистичния начин на живот, когато пространството е малко. Статичните форми, които някога обслужваха една-единствена функция,
сега са се трансформирали и създават двойна функционалност или многофункционалност. От една страна, масата може да стане табла за сервиране,
а от друга, съоръжение за съхранение и дори ваза. В същото време, когато технологичните продукти приемат съвременна простота, декоративните
продукти разкриват едно възраждане на богато украсени декоративни предмети с произход от природата или синтетичната среда3.
Редица продукти се произвеждат с предварително заложен кратък периNorman, D. Emotional Design (Why love (or hate) every things). NY: Basic Books, 2002; Norman, D. The Design of Everyday Things. NY: Basic Books, 1986.
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од на експлоатация. В продукти с краткотрайна и ефимерна природа има
кратък цикъл на живот поради такива фактори като мода и технологично
остаряване. Износването е ключът за тази специфична за продукта техническа концепция. Има два основни вида износване: физическо и морално.
Моралното износване се предизвиква от културни фактори, които определят
ценност и желаемост; физическото износване се отнася до усещането за изхабяване и стареене на материалите и прекия или косвен отказ от конкретен
процес или употреба. Проучванията на жизнения цикъл са част от бизнес
методите и стратегиите за дълго време.
Въвеждането и приложението на компютърни технологии също измени
до неузнаваемост формите на визуализация на идеите и дизайнерските проекти. В съвременния дизайн за придаване на визуална форма на обектите
най-често се използва компютърът и различни готови софтуерни програми
за дизайн като 3D StudioМах или Photoshop. 3D Studio е само еднa от многото програми за моделиране, която ускори целия процес на проектиране. Тя
позволява на дизайнерите бързо да трансформират в 3D образ идеята, което
им дава възможност бързо да разберат дали тази идея може да работи визуално, без да се минава през бавния процес на моделиране на ръка. Подобни
приложения отвориха света на дизайна за всеки с идеи, но без технически
възможности на изразяване. Творческата работа на дизайнера се ускори от
използването на системите САD за автоматизирано проектиране. Сега дизайнерът може да генерира по-голям брой идеи в рамките на по-кратки срокове. Доколкото процесът на подобрения продължава, може ли клиентите да
очакват от дизайнерите много повече? Ще продължи ли дизайнът действително да се интегрира допълнително в производството, или ще се „размие“
в него? Това вече се случва в процеса на проектирането и производството
чрез интелигентните съвременни методи за бързо прототипиране. По време
на всички етапи от процеса на проектиране и развитие има инструменти,
които спомагат за производството на качествени продукти4.
Инструменталните средства, които се използват дълго в рамките на всеки етап, могат да остареят, докато следващият нов продукт се усъвършенства чрез предлагането. Това преминаване от традиционна занаятчийска
към нова, „механизирана“ естетика на дизайна ускорява производствения
процес. Тази промяна на машини и инструменти в дизайнерския труд ускорява процеса на производство и премахва необходимостта от голям екип от
майстори. Но при всички плюсове не загубваме ли човешката мяра в предметите около нас и ръчно постигнатото качество? Бързото прототипиране
дава възможност за отчитане на сложностите на проектирането, тъй като
този процес изгражда в материал и в 3D версия първоначалната идея. Това
е тънко наслояване, което дава възможност да се отчете всяка сложност, и
всеки слой е толкова тънък, че кривината и пластичността на пластиката
се превръща в по-сложен продукт. Този процес е бил изобретен в средата
4

Dormer, P. The Meanings of Modern Design. NY: Thames and Hudson, 1990.
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на 80-те и оттогава все повече се прилага от дизайнерите в моделите, както
дори и при партиди серийно производство на продукти. Ползите от бързото създаване на прототипи са видни както в свободата да се създават нови
форми, намаляването на времето и разходите чрез по-голяма ефективност
на изработване на модела, така и в намаляване на производствените разходи. Също така при бързото производство ние имаме възможност да избягаме далеч от масовото производство поради възможността да се предлагат
по-малки партиди по индивидуална поръчка и еднократни производствени
единици за особени случаи. За прилагане на бързо създаване на прототипи
и производствени методи се изискват специални умения и навици, включително способности да се използва 3D софтуер и да се трансформират скиците в точни модели. А познаването на тези програми позволява на потребителя да формира прецизни математически структури. Не е задължително
дизайнерът да познава в подробности този процес, тъй като тази част от
процеса на моделиране може да бъде възложена на подизпълнители специалисти в разработването на образци и модели. А той може да предостави на
тези специалисти скици или чертежи на хартия, които след това да се синтезират в напълно оформени продукти. Понастоящем много често се губи време за създаване на визуални модели с CAD системи, преди да се пристъпи
към създаването на прототипи, които трябва внимателно да се анализират
в големи подробности, за да се стигне до получаването на окончателния
подходящ продукт. Броят на създадените прототипи варира значително в зависимост от мащаба и бюджета на проекта – от единични бройки до хиляди!
Нивото на тънкостите във формата, състава, материалите и производствените методи – от идейни до крайния модел – се отразяват на броя на произведените прототипи. Прототипите са помощно средство за визуализация,
водещо до диалог и облекчаващо финото разработване на формата, с цел да
се хармонизират характеристиките на продукта и да се открият потенциални проблеми в рамките на производствения процес.
Днес комуникацията между основните субекти е организирана от един
водещ посредник – дизайн мениджър, който има възможност да намери найпреките допирателни между раздалечените гледни точки и интереси. Характерна тенденция на този процес е свързана с неимоверното разрастване
на дизайна и бурното навлизане в процеса на съвременни информационни
технологии на всички негови етапи. Най-силно проявление на творческата
икономика са творческите клъстери, които вече завоюват свой специфичен
дял в икономиката на редица страни, включително и България. У нас засега
най-бързо развитие има в областта на производството на мебели и елементи
на интериорния дизайн5.
През новия XXI век световната икономическа криза след 2007 г. и мрачните прогнози на футуролозите за близка екологична катастрофа принудиха в модела на дизайна да се обърне особено внимание на природата като
5

Бушева, Ж. и др. Артмениджмънт. С., 2014; Маркова, М. Дизайн мениджмънт. С., 2010.
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фактор, което доведе до появата на т.нар. зелен дизайн, или екологично
ориентиран дизайн, щадящ максимално природата и природните ресурси.
Завършва един голям етап от бурно икономическо и индустриално развитие,
базиран върху експлоатацията на невъзообновяеми източници на енергия
и полезни изкопаеми. Всички ние сме в началния етап на осъзнаване, че
начинът, по който изкарваме прехраната и създаваме продуктите и инструментите, едновременно замърсява природата и не задоволява основните ни
човешки нужди. Изчерпването на световните ресурси и обезценяването на
стойностите подкопават нашето здраве и икономическо добруване. Изходът
е промяна в обществото, а оттам и в индустриалния дизайн, сравнима по
мащаб единствено със земеделската революция от късния неолит и с индустриалната революция от средата на ХVIII век. В известна степен този
процес на осъзнаване на необходимостта от преосмисляне на цялостното
ни отношение към природата и природните ресурси вече е стартиран. На
21 януари 2013 г. под № ECI(2013)000002 в Европейската комисия беше
регистрирана Европейска гражданска инициатива „Край на унищожаване
на природата в Европа: гражданска инициатива за права на Земята“. „Настоящата директива определя дефиницията за „Унищожаване на природата“
като нанасяне на големи щети, унищожаване или загуба на екосистемата
(ите) на дадена територия, независимо дали от човешка дейност, или по
други причини... Настоящата директива определя дефиницията за „Риск от
унищожаване на природата“ като потенциална последица от каквато и да е
дейност, при която големи щети, унищожаване или загуба на екосистемата
(ите) на дадена територия, независимо дали от човешката дейностq или от
други причини.“6 Тези промени са наложени от факти, които обществото
не може да пренебрегне и отмине, защото заплашват с катастрофални последици, ако не се съобразим адекватно с тях. Всичко това допринася за
появата на т.нар. зелен, или екологичен дизайн, насочен към опазване на
природата и минимизиране замърсяването на околната среда и разхода на
суровини и енергия. Вниманието на дизайнерите е необходимо да се насочи
към изграждане на устойчиви тенденции за проектиране на взаимосвързани продукти, които още в процеса на проектиране се анализират от гледна
точка на възможността вложените материали да могат да се употребят след
изчерпване на ползването на продукта в нови бъдещи продукти.

6

<http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/786> [10.10.2014 г.]
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ACTUAL DIMENSIONS TO THE MODEL FOR
INDUSTRIAL DESIGN IN BULGARIA
Dimiter Dobrevski
National Academy of Art

Design is a form of expression, while products and even blueprints are the
currency for exchange. Quality products very much like currency generate
returns. Perception of design within business has evolved to become a passport
to the corporate sector now when companies find out that investment in design
does pay and the company or the designer could achieve a new status through
their carefully designed and sold products. Now a leading third party, i.e. the
design manager, who has the opportunity to find the most direct common tangents
between distant viewpoints and interests, maintains the communication between
the main subjects. A typical trend in this process is related to the incredible growth
in design and the rapid involvement of state-of-the-art information technologies
in the process in all its stages. The living space of design in contemporary industry
radically differs from that of just a decade ago. Traditionally, the majority of
professional designers have deemed their trade as isolated from the big business
associated with over-particular accounts; currencies and annual financial reports.
Unfortunately, it is this difficulty to think in that way that now prevents designers
from becoming the innovative leverage that could make them highly demanded
consultants on changes and innovation. The major factors influencing the process
of introduction of new design models are the economic basis (new materials
and technologies), the influence of market relations and the social and cultural
relations within the society as well as some paradigms beyond human control
such as the potential depletion of non-renewable resources.
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ТРУДНОСТИ ПРИ АРХИТЕКТУРНОТО
ИЗРАЗЯВАНЕ НА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
Анета Трифонова

Институт за изследване на изкуствата, БАН
anny1599@abv.bg
Резюме: Изследването на влиянието на новите технологии върху архитектурното
изразяване показва, че технологичният всеобхватен напредък при засилваща се конкуренция провокира, но и затруднява, като отваря нови неизследвани територии за
архитектурата. Взаимодействията между наука, техника и архитектура, произлизащи
от необходимостта на флуидната модерност да се обновява, подсилват архитектурната изразност, която обхваща дори характеристиките на физическото пространство и
увеличава естетическия ѝ потенциал. Тя търси превъплъщенията си в духа на новата
епоха, но се затруднява да интегрира и осмисли в дълбочина новите пространствени
модели и характеристики.
Ключови думи: архитектура, технология, критерии, характеристики, пространство,
материалност, флуидност, вълни, поле, резонанс

Изследвайки влиянието на новите технологии върху начините на изразяване в изкуството и архитектурата, се натъкваме на редица парадокси. Това
поставя необходимостта да изясним смисъла на термина „технология“ –
дали е по-близо до гръцкото понятие τέχνη: „майсторство“, „изкуство“; или
до материалното разбиране на Франсис Бейкън в „Нов органон“. В настоящия текст поставяме за доказване тезата, че колкото повече се увеличават
технологичните възможности, толкова по-трудно се формира архитектурният език, както и реалните критерии за неговата оценка.
Когато една практика (била тя изкуство или наука) изразходва идейната
си платформа, тя се променя в новите условия. Ренесансовата епоха намира
новия език на изкуството и архитектурата, вдъхновена от античните идеи
за красота. Нейните всестранно развити творци са мислители, художници,
скулптори и архитекти, които осъвременяват класическия ордер на основата
на геометрично чистата форма, олицетворяваща дръзновението на човека и
желанието му да опознае законите на математиката и природата. СледващаАнета Трифонова (Враца, 1957) е докторант в сектор „Архитектура“ на Института за изследване на изкуствата, БАН. Темата на дисертационния ѝ труд е „Оценка на архитектурата в контекста на флуидната
модерност: Интердисциплинарен поглед към новите проявления на архитектурното пространство“. Изнасяла е доклади и има научни публикации, свързани с архитектурата на постиндустриалното общество,
проявленията на физическото и архитектурното пространство, интердисциплинарен анализ, нови тенденции и др. на XII–XIV Архитектурно биенале, Венеция, международни форуми и събития. Главен редактор на списания АМС „Аспекти“ и The Building (2009–) с публикации и в сп. „Архитектура“, Abitare,
„Наш дом“, „Още за къщата“. Професионална реализация като архитект в Софпроект (1981–1988) и на
свободна практика.
Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016
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та революционна стъпка прави модерната архитектура на ХХ век изразител
на индустриалното производство – чрез бялата плоскост, правия ъгъл, липсата на детайл, целящи да изградят универсално пространство. Техническите новости и особено техниката на онагледяване стават критични фактори в
дизайна – пресечната точка между материално и виртуално.
Времето на постмодерната флуидна икономика се характеризира с несигурност, променливост и дори безотговорност на върха на обществената пирамида. Имплицитните и експлицитните взаимодействия между наука, техника и архитектура, произлизащи от необходимостта на флуидната
модерност да се обновява, се усложняват и засилват проявите си. Така се
подсилва архитектурната изразност, обхващаща все повече от характеристиките на физическото пространство. Едновременно с това се увеличава естетическият ѝ потенциал по силата на допълнителността на материалното и
естетическото, отнесени към нейната природа.
Технологичното въздействие върху триизмерната архитектура се изразява в увеличаване на възможностите ѝ за развитие в три посоки: усложнени
инженерни форми и нови строителни материали, които позволяват радикално преосмисляне на формата и пространството; дигитализация, която
повлиява на продукта във всичките му фази – проектиране, производство,
управление на системите, създаване на интелигентен дизайн, засягащ все
повече елементи на сградите.
Архитектурното пространство става все по-наситено с информация, елементите на средата реагират, информират, съветват, дори вземат решения.
Особено важно е въвеждането на инженерната мисъл в същността на архитектурното проектиране и тектоника, постигната по законите на математическото моделиране. Подобно на своя родител, сегашният модернизъм-2
трябва да разкрие същността си, обогатена този път от науката и високите
технологии. Един век по-късно трудността е изместена в друга плоскост –
лесно изграждане на обемите, колкото и да са сложни, за които не се знае
пресечната точка с нашите възприятия. Тези огромни възможности се отразяват на архитектурния език, като променят постулатите на модернизма в
много посоки. Равнината се огъва, правият ъгъл изчезва, функционалните
схеми се миксират и разполагат в лупингите на лентата на Мьобиус, формата на сградата отчита вълни, различни вихри, тороси – като естествени
прояви на физическото пространство. Дори най-трудно пресъздаващото се
свойство – полевата характеристика, се проявява в архитектурата чрез медийноинформационни прояви и завихрени форми.
Архитектурнитe проявления на свойствата на физическото пространство
– материалност, квантовост, флуидност, резонанс, вълни, поле, непрекъснатост – са анализирани по-долу:
● Материалност. В архитектурата тя се изразява чрез подчертаване на
масата в подходяща геометрия: от природни форми, кристали, праистория,
до технология. Например: морфологична планинска структура или плътен
отломък, паднал от небето – Исторически музей „Нингбо“, Уан Шу; Музей
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1. Future Systems, Arup. Lord’s Media Centre,
London, England.

2. MAD, Музей „Ордос“, Китай.

3. Тойо, И. Тайчун Метрополитън опера, Тайван.

4. Пешеходен мост „Хендерсън“, Сингапур.

5. Hening Larsen. Wave Veile, Дания.

6. UNstudio, MUMUTH, UNstudio, Грац.

Ордос, MAD (ил. 1). Налага се тенденцията сградите да се заоблят, огъват,
да търсят минималната повърхност, сякаш реагират на факта, че пространството се огъва навътре, защото материята е положителна. Такива са коментаторската кабина на Lord’s Media Centre (ил. 2) и холандският павилион
Living Tomorrow. Едновременно с това се експериментира и с вътрешната
организация на сградите.
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Обратната тенденция – дематериализация/обезплътяване не е самоцелна. Според Шигеру Бан, емблематичния архитект на епохата Фрай Ото
„не спираше да мисли как да обгърне въздуха и пространството с минимум
материал и енергия. Неговите постижения не бяха само негови „творби“, а
се превърнаха в „граматика“ на конструктивния дизайн, която архитектите
ползват и сега“1. Стремежът към минимална маса в “Architecture as air: study
for chateau la cost” на Джуния Ишигами получава „Златен лъв“ на 12-то Биенале, Венеция. Инсталацията се състои от почти невидими супертънки
греди и незабележими крепежни елементи, с които проучва минималната
критична маса, необходима за изграждането на архитектурно пространство,
и създава невиждан дотогава свят2.
Обезплътяване се постига и чрез появата на нов елемент – облак
в архитектурната среда, в концептуалната инсталация Cloudscapes на
Транссолар и Тецуо Кондо, включваща нов сетивен прочит на пространството със сложно огъната рампа, обгърната от водна пара3; изграждане на сграда изцяло от дигитални водни завеси; поява на воден
облак в интериора; постигане на призрачна атмосфера; дори цяла концертна зала, която виси като облак в Конгресния център EUR в Рим.
Томас Сарацено успява да създаде своето модерно изкуство чрез инсталацията Cloud Cities, вдъхновен от сапунени мехури, паяжини и
леки конструкции – Фулеров купол и Тенсегрити на Педрети. Накрая,
руският павилион i-city, който e 100% медийно пространство, чиста
нематериална информация.
Новата материалност изисква отношението на Питър Цумтор, който съобразява архитектурната хореография на материалите с емоциите, които те
пораждат. Тадао Андо използва само уникално жив гладък бетон, стъкло
и вода, а Шигеру Бан – всички възможни материали: картон, плат, найлон,
дърво, метал, но внимателно подбрани за всеки обект.
● Флуидност. Заха Хадид се стреми да създава „архитектура на флуидност,
напластяване и ефирност... по начин, който осигурява четивност и ориентация чрез нов архитектурен език, вдъхновен от природните системи. Този нов
език процъфтява, благодарение на новите инструменти за дигитално моделиране, които подпомагат дизайнерския процес с непрекъснато променящи се
техники“4. Флуидността на Фрай Ото е „вдъхновяваща колкото дълбоката му
изобретателност, убедителен манифест на логиката и единството с природата“5.

Ban, S. The Pritzker Architecture Prize Laureate 2015, Tributes to Frei Otto. Достъпен на: www.
pritzkerprize.com [посетен 06.2015].
2
Ishigami, J. Architecture as Air: Study for Chateau la Coste. – Biennale Architettura 2010.
3
Transsolar and Tatsuo Kondo. Cloudscapes. – Biennale Architettura 2010, Fondazione di Biennale.
4
Хадид, З. Вече няма прости формули. – Капитал, 2007, с. 11, с. 14.
5
Hadid, Z. The Pritzker Architecture Prize Laureate 2015, Tributes to Frei Otto. Достъпен на:
www.pritzkerprize.com [посетен 05.2105].
1
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Примерите за флуидност започват с плавно огънати повърхности на пода,
тавана и стените – учебен център “Rolex”, Лозана; Metropol Parasol, Севиля;
център „Беко“, Белград. Непрекъснатата повърхност с безупречна обтекаемост е постигната в Тайчун Метрополитън дпера, Тайван (ил. 3), създадена от
архитекта новатор Тойо Ито и инженера Сесил Балмонд. Те изграждат невиждано досега пространство чрез мрежа от елементи, всеки от които прелива в
другия, като заедно оформят богата система от кухини6. Unstudio съчетава
сложната непрекъсната повърхност с вътрешна организация по лентата на
Мьобиус и триизмерния ѝ еквивалент – бутилката на Клайн, които нямат
определено вътре/вън, ориентация и посока. Те са вградени във формата и
подпомагат изявата на всички аспекти на живота, форми и материали.
Сложната повърхност на библиотека „Астана“ на BIG дори отразява няколко принципа на вътрешна организация и конструктивна логика по формулата: Ротонда + Диск + Арка + Юрта = Лента на Мьобиус7.
● Вълнова същност. Тя се проявява чрез вълните, които се разпростират в пространството във всички посоки – светлинни, звукови, във вода,
по земя. Като формообразуващ фактор, вълната е много популярна и се изпробва първоначално от изкуството в малък мащаб: със скулптури и модулни елементи, каквито са известната „Шперплатова скулптура“ на Чарлз и
Рей Иймс, 1943, „Портали от извито дърво“ на Хо Ганг, „Модулната стена
Уейв“8. Австралия, практичен фон на събития. Вълната прескача красиво в
мостовата изразност като мост „Хендерсън“ (ил. 4), където е точно на мястото си, защото всеки мост е част от вълна с голяма дължина. Монументалното ѝ въздействие се появява в сградите и техните фасади: в покривната
линия на жилищната структура на бюро „Ларсен“ „Вълната от Вейле“ (ил.
5) или се включва в конструктивната схема, за да отвежда плавно силите в
земята – „Воден център“, Лондон, Заха Хадид.
● Полева същност. Физическото пространство е арена, на която се развиват всички физически явления и процеси, така както в архитектурното пространство протича животът ни. Полевите процеси биват вълнови (регистрирани като електромагнитни вълни, в частност светлина) и вихрови – затворени
или отворени, в зависимост от размерите на средата. Проявите на вихри и
усуквания са различни по сложност. Могат да бъдат оформени като самостоятелни торнадоподобни форми или като част от бароковата пищност на сградата – например стъклен вихър в края на BMW Welt, Мюнхен или фрагменти от
усукана бетонна структура като централен мотив на общите пространства в
MUMUTH, Грац на UNstudio (ил. 6). Елементът се получава след разтегляне,
компресиране и огъване навътре на еластична повърхност9.
Ito, T. Taichung opera. – Biennale Architettura 2012, Fondazione Biennale, 2012.
BIG. Аstana National Library. Достъпен на: www.architectour.net [посетен 05.2015].
8
От англ. wave – вълна.
9
UNstudio. MUMUTH, Грац. Достъпен на: www.architectour.net и www.unstudio.com/projects/
recent/1/279 [посетени 05.2015].
6
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Сесил Балмонд предлага много сложно огъване чрез трасираща линия,
която оформя схемата на конструктивните трансформации в пространството
на трите различни по характер нива на Arnhem Centraal, както и „усукването
около хоризонтална ос на Twist, Лондон, за да събира енергия и повдига
структурата над земята без вътрешни колони, като движението продължава
по гладка траектория“10.
● Квантова същност. Тя ни подсказва каква е възможността тези нови
характеристики да са хармонични проявления на новия език на архитектурата, въпреки многопосочността на явленията и невъзможността да се
разчита само на художествена интуиция. Квантовата същност на пространството го разкрива като свят на неопределеност и предполагаема реалност,
към който частично принадлежи и архитектурното пространство. Най-важното последствие от квантовата неопределеност е, че пространството едновременно съвместява смятани за невъзможни свойства на принципа на
допълнителността: всички неща, които са били „или/или“, сега стават „и/и“.
Размива се границата между вътре/вън; обществено/лично и други твърди
до момента понятия. Още по-важна е допълнителността на материя и дух,
на наука и религия, на рационално и ирационално, на материя и естетика.
Екологичното мислене е обосновано от процесуалната философия и свързаността на всички процеси и нива на материята (очаква се да бъде създадена обща теория за четирите взаимодействия – слаби, силни, електромагнитни и гравитационни). В макросвета всичко е детерминирано следствие от
причинно-следствени връзки и с него свързваме обикновено съществуването на архитектурата. Но тя принадлежи и на микросвета, защото е изградена
от микрочастици/вълни и за нея важи и квантовата физика. Остава открит
въпросът – къде е границата на микро- и макросвета? Един от сигурните
пътища е да се търсят и докажат хармоничните константи на пространството, които са открити в простите геометрични фигури още през древността
или Ренесанса (числото p и златно сечение). Разнородните им прояви днес
се доказват чрез резонансните свойства на пространството, характерните за
живата природа фрактали и редици числа, атрактора на Лоренц и др.
● Резонансен характер. Пространството трепти (разширява се и се свива)
около средна стойност. Ние свързваме термина хармонично с естетическите възприятия, които може би отразяват неговия резонансен характер като
фундаментално свойство на пространството. Възприетото в изкуството и
архитектурата хармонично отношение между големината на елементите,
най-важното от които е златното сечение, се прилага активно или се забравя. Оказва се, че когато минималната и максималната стойност на трептенията са в златно сечение, то границите на цялото и възможните размери
на елементите са в хармонични отношения – което доказва синхронизирането на физическите константи, които са в основата на материята въобще,
10
Balmond, C. Twist, Arnhem Centraal. Достъпен на: www.balmondstudio.com/work/informal
[посетен 06.2015].
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включително на биологичните системи. Затова златното сечение въздейства
толкова силно на възприятията на човека и е необходимо за архитектурното
формообразуване.
Еволюцията на съвременното архитектурно пространство се извършва
на основата на научните постижения. То преодолява закона за противоречието на Аристотел и принципа на изключеното трето. Въвежда и концепцията за гъвкавост, свързана с разбирането за включване и многократен избор,
т.е. структурата може да съдържа и други структури, функцията – и други
функции, изграждат се категории с по няколко подкатегории. Елементът
може да съдържа общи родови белези, а проектът да е инвариантен при
определен вид трансформации, особено по отношение на хомеоморфизма11.
Технологичният всеобхватен напредък в средата на засилваща се конкуренция провокира, но и затруднява, като отваря нови неизследвани територии за архитектурата, които тя може да обходи по пътя на интердисциплинарността и синергията с науката и социалните информационни системи.
Тя търси своите превъплъщения в духа на новата епоха, затруднява се да
интегрира и осмисли в дълбочина новите пространствени модели и характеристики. Подобно на физиката, която търси своята обща обединяваща теория за всички взаимодействия, системата на архитектурата има нужда от
нова теория, която да отговори на волята на епохата.
Век след възникването на модернизма, за да изрази духа на епохата, на
архитектурата се налага да промени своята парадигма и да се възприеме
не само като нещо уникално, както досега, а като универсално, за да усвои
истинските технологични възможности. Сериозните теоретични и практически изследвания по теорията на физическото пространство и единството
на физическите му константи, могат да бъдат основа за преосмислянето на
новите проявления в архитектурата. В условията на противоречивите изисквания за висока технологична компетентност в духа на новото време архитектурата търси своя път. Има опасност тя да попадне в капана на своята
дихотомия, както определя Фелисити Скот: „... да се присъедини несъзнателно към доминантната технология или да абдикира в своята формална
професионална изразност“12. Но има и трети път – да развие начините за
изразяване по-близо до качествата на физическото пространство, както и да
се обвърже с екологичната и социална отговорност.
Ван Шу, лауреат на наградата „Прицкър“, обобщава в обръщението си
към Фрай Ото: „Днес има три вида архитекти. Първите извършват проучвания в областта на изкуството и културата и ги изразяват чрез архитектурния
език. Вторите, и най-често срещани, са тези, които работят по изграждането
на сградите. Третите, и най-малобройни, са като Фрай Ото – проучват и раз-

Capanna, A. Limited, Unlimited, Uncompleted, Towards the Space of 4-D. – Aplimat – Journal
of Applied Mathematics, Vol. 4 (2011), рр. 62-65.
12
Scott, F. Involuntary Prisoners of Architecture. – October, 2003, N 106, р. 77.
11
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работват новите технологии“13. В съвременната архитектура, където доминират сградите, носещи печалба, присъждането на „Прицкър“ 2015 именно
на него дава знак, че архитектурата трябва да се върне към своя източник.
Природата е тази изходна точка, от която вече се тръгва по нов начин, за да
се открият новите граници на архитектурата. Според Джозеф Пит творецът
може дори да излезе извън съществуващите ограничения с цел да бъде
по-съзидателен и без да забравя хуманните си стремежи14. Времето налага
да се преоцени отново, от позицията на ХХІ век, тезата на Мийс Ван дер Рое
за „радикалната архитектурна концепция, която приема научните и технологични движещи сили на епохата. Тя си служи с технологичните средства,
но не е ангажирана само с предназначението, а също и със смисъла; както
не е свързана само с функцията, а и с изразителността. Тя е консервативна,
защото е основана на вечните закони на архитектурата: ред, пространство,
пропорции.“15

PROBLEMS WITH ARCHITECTURAL
EXPRESSIVENESS OF NEW TECHNOLOGICAL
INNOVATIONS
Aneta Trifonova

Institute of Art Studies, BAS

A study of the influence of new technologies on architectural expressiveness
shows that the comprehensive technological progress in conditions of everincreasing competition poses a challenge, but is also a hindrance by opening
entirely new unexplored areas of architecture. The collaborations between science,
technologies and architecture stemming form the necessity of liquid modernity
to renovate, enhance architectural expressiveness, which ranges even over the
characteristics of the physical space and increases its aesthetical potential. The
expressiveness searches its transformations in the vein of the new era, but finds
it difficult to integrate into and thoroughly comprehend the new spatial models
and characteristics.

13
Shu, W. The Pritzker Arcitecture Prize Laureate 2015, Tributes to Frei Otto. Достъпно на: www.
pritzkerprize.com [посетен на 24.03.2015].
14
Pitt, J. Successful Design in Engineering and Architecture. – In: Pitt, J. Doing Philosophy of
Technology. Philosophy of Engineering and Technology Vol. 3, 2011, р. 140.
15
Zukowsky, J. Mies Reconsidered: His Career, Legacy and Desciples, Rizzoli, 1986, р. 23.
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LE TEMPS MORT КАТО ЕЛЕМЕНТ
НА СЪВРЕМЕННИЯ КИНОЕЗИК
Ингеборг Братоева-Даракчиева
Институт за изследване на изкуствата, БАН
ingeborgbratoeva@gmail.com

Резюме: Текстът изследва характеристиките, употребата и значението на le temps
mort (мъртвото време) като елемент на съвременния киноезик. Основен референт на
теоретичните разсъждения върху този термин са възгледите на Жил Дельoз за образа-време в киното. Като илюстративен материал за различни употреби на мъртвото
време са анализирани филмите на Нури Билге Дейлан „Имало едно време в Анадола“ (2011) и „Зимен сън“ (2014), Михаел Хенеке „Любов“ (2012), Лисандро Алонсо
„Хауха“ (2014) и „Потъването на Созопол“ (2014) на българския режидьор Костадин Бонев. Всички разгледани филми сочат към една основна цел при употребата
на мъртво време в съвременното кино – разкриване на метафизичните измерения на
битието. Мъртвото време се оказва един от най-сериозните инструменти на киното за
пресъздаване на духовни съдържания, елемент на киноезика, чрез който киното доказва спсобността си да бъде техен медиатор, и то като ги кодира в самата структура
на филма.
Ключови думи: Le temps mort (мъртво време), образ-време, Жил Дельоз, киноезик,
арткино, „Имало едно време в Анадола“, „Зимен сън“, „Любов“ (Ханеке), „Хауха“,
„Потъването на Созопол“

Le temps mort (мъртво време) e термин, въведен от френския философ
Жил Дельоз, който лансира идеята, че от появата на неореализма, т.е. от 40те години на ХХ век насам, киното все повече се развива по посока на това
„образът движение“ да бъде изместен от „образа време“1. Доминацията на
усещането за време и място над континуитета на действието е свързана преди всичко с естетиката на артфилма и е една от най-съществените му отлики
от конвенционалното кино. Според Дельоз историческото развитие на киното недвусмислено сочи, че седмото изкуство се е развило преди всичко като

1

Deleuze, G. Das Zeit-Bild. Kino 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1997.

Проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева е изследовател на съвременното кино, със специален интерес към естетиката на арткиното. Професор е в сектор „Екранни изкуства“ на Института за изследване
на изкуствата и гост-преподавател в СУ (2006–), НАТФИЗ (2007–2014) и НБУ (1999–2003). Специализирала е в Немския филмов институт, Франкфурт (М.), 1993 и в Университета на Рочестър, Рочестър,
Ню Йорк, САЩ, 1999, като стипендиант на фондацията „Пол Гети“. Книги: Българско игрално кино – от
„Калин Орелът“ до „Мисия „Лондон“ (2013) и Европейско кино – глобално и локално (2013). Автор е
на многобройни статии в областта на киното. Член е на международната организация на филмовите
критици FIPRESCI, Съюза на българските филмови дейци и е председател на дружество „Филмови журналисти“ при Съюза на българските журналисти.
Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016
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наративно кино, отхвърляйки всички останали възможности2. Мъртвото
време от своя страна е основен структурообразуващ елемент на филмовите
наративи, изградени върху мозаечното наслагване на епизоди без явна причинно-следствена връзка. Имено заради това основната цел на този текст е да
се установи дали le temps mort е просто и само екстравагантен похват в арткиното, насочен към най-елитарните му ценители, или е елемент на киноезика,
който има универсално значение за развитието му, като специфичен естетически израз на особените отношения между киното и действителността. Le
temps mort (мъртвото време) e времето, в което на екрана не се случва нищо,
когато действието на филма зацикля, не се придвижва напред и всякаква развръзка изглежда невъзможна. Наративът не се подчинява на действието, а се
основава върху мозаечно наслагване на епизоди без явна причинно-следствена връзка. Разказът поема най-различни посоки или се върти в кръг.
Случва се този ход да бъде онагледен от буквално движение на героите
в кръг, например във филма на Нури Билге Джейлан „Имало едно време в
Анадола“ (2011). Сто и петдесет минутната лента е изградена основно върху le temps mort (мъртво време). Подчертано бавният ритъм на филмовия
разказ и използването на естествената светлина в целия ѝ възможен диапазон потапят публиката в алтернативна реалност. Целта – провокация към
зрителя той да се отправи навътре в душата си, към нещата, които сам не
иска да знае за себе си. Джейлан развива драматургията на мъртвото време
още по-категорично в следващия си филм с красноречивото заглавие „Зимен
сън“ (2014), увенчан със „Златна палма“ на МФФ в Кан. Лентата е с продължителност 196 мин., в които се проследяват всички нюанси в отношенията
на тримата членове на едно семейство и техните съседи в затрупаната от
снега Кападокия. Редом с Ебру и Нури Билге Джейлан като съсценарист на
филма провокативно фигурира и Антон Чехов. Което е напомняне, че драматургия, основана върху мъртвото време, съществува няколко десетилетия
преди киното да бъде осъзнато като изкуство. Това, което през 80-те години
на ХХ век Дельоз ще нарече мъртво време, вече е определено от коментаторите на драматургията на Чехов като безвремие. Впрочем Чехов започва да
пише „Чайка“ през същата 1895 г., през която братя Люмиер усъвършенстват
камерата си до степен да осъществят първата публична кинопрожекция.
Драматургията на безвремието (мъртвото време) и киното са връстници.
На киното са нужни около две десетилетия, за да започне да усвоява художествено le temps mort чрез авангардистките опити на Луис Бунюел и Салвадор Дали през 20-те години на ХХ век – несвързани истории, в които действието и бездействието са еднакво важни. На тази особена кинодраматургия
съответства оригинален визуален стил – много дълги, панорамни кадри, които преливат един в друг почти без монтажни преходи. Джефри Науъл-Смит
смята, че откривателите на филмовия наратив, в който стабилната вътрешнокадрова атмосфера доминира над действието, са Миклош Янчу и Тео Анге2

Ibid., р. 41.
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1. „Имало едно време в Анадола“, 2011, реж. Нури Билге Джейлан.

2. „Зимен сън“, 2014, реж. Нури Билге Джейлан.

193

лопулос3. Статичните кадри, потопени в тишина или комбинирани с оскъден
диалог, предизвикват усещане за протяжността, а оттук – и за тежестта на
времето. Потапянето на изкушения зрител в мъртвото време e особен вид
естетическо преживяване, което цели да провокира интензивна рефлексия.
Преди Ангелопулос и Янчу, които определено разчитат на метафориката, Антониони и Озу са осмислили мъртвото време в традицията на Чехов – обвързали са го с потока на ежедневието. Коментирайки отсъствието
на интрига във филмите на Озу, Дельоз пише: „... очевидно е, че този метод по начало работи чрез мъртви времена, които се натрупват все повече с
разгръщането на филма. Наистина, колкото повече се развива действието,
толкова повече можем да си мислим, че тези мъртви времена не са сами

3. Жан-Луи Трентинян (Жорж) в „Любов“, 2012, реж. Михаел Ханеке.

за себе си, а получават значението си от нещо друго: като че ли отделното
състояние и отделната реплика продължават като дълго мълчание или като
празнота.“4 В този контекст е особено важно откритието на Дельоз, базирано върху текстовете на Базен за неореализма, за променения характер
на връзките на киното с реалността: „Реалното вече не се репрезентира и
репродуцира, а се „мисли“. Вместо да се представя една вече дешифрирана реалност, неореализмът има предвид една двусмислена реалност, която
предстои да бъде разгадана. По тази причина последователността на пла3
Nowell-Smith, G. Art Cinema. – In: Nowell-Smith, G. (ed.) The Oxford History of World Cinema.
Oxford, UK: 1996, р. 569.
4
Deleuze, G. Op. cit., p. 17.
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новете все повече измества монтажа на репрезентации.“5
Драматургията на конвенционалното кино оперира с фабули, основани върху постъпките на героите. Филмовият разказ, основан върху
мъртво време, от своя страна изследва вътрешните драми на героите и
дълбочината на характерите им. Оттук – фокусът върху детайлите вместо върху събитията, пестеливото движение на камерата и проникването
в дълбочината на необичайно дългите кадри. Разчита се на бавно движение на камерата, на иновативен монтаж, на двусмислието на сюжета,
на липсата на ясен изход от претоварените с драматизъм подмолни противоречия между героите. „Любов“ (2012) на Михаел Ханеке, награден
със „Златна палма“ в Кан, награда „Феликс“ на Европейската филмова
академия за най-добър филм и „Оскар“ на Американската академия за
филмово изкуство и наука, е фокусиран върху дълбочината на характерите и вътрешните драми на героите (вместо върху динамиката на
действието), предлага интроспективен поглед (вместо разгръщане на
сюжет) и рисува субективните пейзажи на героите (вместо рефлексия
към обществото). Създавайки субективна реалност, вместо да разисква
социални проблеми, режисьорът капсулира двамата си герои Ан (Еманюел Рива) и Жорж (Жан-Луи Трентинян) в пространството на един
апартамент. Рефлексивното движение на камерата (оператор Дариуш
Конджи) следи всеки жест в затвореното пространство, където се разиграва ежедневната трагедия на възрастните съпрузи. В този филм
мъртвото време е употребено и метафорично – като време, през което
героите бавно умират. Жорж не издържа това ежедневие, потопено в
съсипващи грижи за губещата своя ментален и физически интегритет
Ан, и в крайна сметка предизвиква трагичната развръзка – удушава Ан
и напуска апартамента през прозореца на високия етаж.
Основателно може да се каже, че фестивалът в Кан е един от форумите, които последователно лансират филми, изградени върху мъртво
време. Ярки доказателства за това от последните години са „Златните
палми“ от 2012 за „Любов“ на Михаел Ханеке и от 2014 за „Зимен сън“
на Нури Билге Джейлан, както и филмът на Лисандро Алонсо „Хауха“,
селектиран в програмата „Особен поглед“ през 2014. Филмът на аржентинския режисьор е пример за мистично осмисляне на мъртвото време
като спряло време, което прелива във вечността. Събитията в „Хауха“
се случват сякаш отвъд времето, зареждайки зрителя с усещане за извънвременност, за вечност. Ако наричаме „време“ нашето човешко усещане за континуитета на преходните събития, то спирането на времето
чрез средствата на киното е покана да навлезем в други измерения, да
възприемем света от гледна точка на вечността или поне чрез вечното в
изменчивостта, да го видим като непознато място, чиито скрити закони
са различни от онова, което приемаме за реалност. „Пейзаж извън вре5

Ibid., р. 11.
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4. „Хауха“, 2014, реж. Лисандро Алонсо.

5. Виго Мортенсен (Гунар Динесен) в „Хауха“, 2014, реж. Лисандро Алонсо.
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мето“ – така определи този филм на страниците на „Ню Йорк Таймс“
Антъни О. Скот 6.
Филмът разказва за трудното пътешествие на датския изследовател, инженер и картограф Гунар Динесен (Виго Мортенсен). Той се лута в някаква
условна епоха, стилизирана като края на ХІХ век (кадрите са почти квадратни, каквито са фотографиите от това време и филмите от зората на киното),
някъде по пустите брегове на Патагония, в търсене на изчезналата си петнадесетгодишна дъщеря Ингеборг (Вийлбьорк Малин Агер). Предполага се,
че девойката е избягала с любимия си по посока на митичния град Хауха.
Динесен, цивилизован и благороден европеец, се сблъсква в пустошта с тоталната липса на цивилизованост у хората, които го заобикалят – не само
у местното население, но и у войниците, които го охраняват. Ситуацията е
аналогична със ситуациите в „Имало едно време в Анадола“ и „Зимен сън“
на Джейлан. В „Зимен сън“ главният герой Айдън (Халюк Билгинер), който
подобно на Динесен е леко снобеещ европеец, открояващ се на фона на „туземни примитиви“, също обикаля из пустотата. За Лисандро Алонсо и Нури
Билге Джейлан Патагония, Анадола и Кападокия не са географски реалности, а метафори на спрялото време. В арткиното мъртвото място предпоставя мъртвото време и vice versa. Героите на аржентинския „Хауха“ предприемат изпълнени с трудности пътешествия през враждебен терен, също
както героите на турския „Имало едно време в Анадола“. Формално ситуиран в Дивия Запад, „Хауха“ е заявен жанрово като уестърн. „Имало едно
време в Анадола“, както личи от заглавието му, макар да разказва анадолска
история, от своя страна също е конструиран по модела на уестърна „Имало
едно време на Запад“ (1968) на Серджо Леоне. На пресконференцията си в
София през 2012 Джейлан призна, че филмът му наистина е вдъхновен от
лентата на италианския режисьор. Интересно е, че двама артрежисьори, каквито са Джейлан и Алонсо, работят с мъртво време в жанра уестърн (поне
формално). Всъщност и двамата усвояват този типичен за конвенционалното кино жанр като нова територия на арткиното, разкривайки потенциала
му да представя духовни мистерии. На нивото на драматургията това става
преди всичко чрез употребата на мъртво време. Уестърн сюжетите по принцип разказват за овладяването на неизследвани земи, за картографирането
им (неслучайно Денисен е картограф), за сблъсъка на цивилизования човек
с дивото и непознатото. Тези сюжетни елементи предпоставят моменти на
лутане и напразни усилия на героите да овладеят ситуацията, т.е. мигове на
мъртво време – отлична възможност за режисьора по своя воля да ги разтегли
до безкрайност и да разпростре мъртвото време върху целия филм. Оттук
и нестандартната продължителност на последните два филма на Джейлан –
„Имало едно време в Анадола“ е 157 мин., а „Зимен сън“ – 196 мин. „Хауха“
на Алонсо от своя страна се усеща като по-дълъг от реалните си 109 минути.
6
Scott, А.О. Desparately tracking a daughter in a landscape beyond time. – International New York
Times, March 25, 2015, p. 11.
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6. Плакат на „Потъването на Созопол“, 2014, реж. Костадин Бонев, художник на плаката Христо Хаджитанев.

Извънмерното времетраене внушава преди всичко, че в тези филми съзнателно са нарушени връзките с реалността. „Хауха“ е построен като игра с
несъответствието между това, което зрителите виждат, онова, което очакват
да видят, и онова, което остава невидимо зад кадър. Двата споменати филма
на Джейлан имат аналогична структура. Същото важи и за българския „Потъването на Созопол“ (2014) на Костадин Бонев. Това са все атемпорални,
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ангажирани само с киното филми. Пейзажът в „Хауха“, „Имало едно време
в Анадола“ и „Зимен сън“ е просторен и празен, а пустошта се усеща като
пълна със загадъчни, неразбираеми значения и намерения, които могат да се
тълкуват като знаци на космическо и метафизично присъствие.
В „Потъването на Созопол“ такава роля играе пустият, потъващ, умиращ град Созопол, употребен в метафизичен, а не в географски смисъл, и
пустата къща, обсебена от сенките на миналото, в която основно протича
действието. „Потъването на Созопол“ (2014) е сложен и предизвикателно
херметичен – упражнение за изкушени от арткиното, изпълнено в стил „по
следите на изгубеното време“. Филмът работи преди всичко с метафората
за потъването на онзи повече или по-малко измислен свят на българското
битие от последните петдесет години и с просмукващото се от всеки кадър
чувство за вина и безизходица. Това е филм за изгубеното време на едно поколение или по-скоро за едно поколение, изгубено във времето. Коста Бонев
се опитва да събере парчета от минало и настояще в нещо, което той самият
нарича „интегрално време“, за да разтълкува живота в екзистенциален план.
Основният режисьорски стремеж в „Потъването на Созопол“ е публиката да бъде потопена под повърхността на действителността и заедно с това
да бъде извисена над видимостта на ежедневието. Тази авторска амбиция
е красиво защитена на всички нива на филма – от визуалното представяне
на Созопол като метафизично място; през метафориката на гмуркането към
дълбините; през избора на персонажите, живи и мъртви, вплетени в общо
битие; до драматургичната символика на финалния дъжд, освобождаващ от
зависимости и вини, пречистващ и напояващ новото начало. Метафизичната атмосфера на Созопол, предпоставена от едноименния роман на Ина
Вълчанова, която е и съсценарист на Бонев, е сътворена на екрана от оператора Константин Занков (познат като магьосник още от документалния
филм на Бонев „Европолис“) и подводната камера на Стефан Тодоров. Съществен нейн елемент е и омайващата като свещената будистка дума „ОМ“
музика на Николай Иванов. Ако трябва да определим с две думи стила на
„Потъването на Созопол“, те са магически реализъм. Основание за това е
не само неспирният дъжд, довеян в сюжета сякаш от Макондо на Маркес, а
преди всичко – режисьорският поглед, който извлича от действителността
проявите на духовното.
Режисьорът се стреми буквално да потопи зрителя в метафизичната реалност на своя филм и затова извежда метафората на потъването като визуален лайтмотив. Атмосферата на филма омагьосва зрителя и го предизвиква всеки път да открива във филма нови и нови дълбочини. Разказът е
конструиран сякаш без дъно, като че ли се образува от подвижни пясъци и
подводни водовъртежи, които увличат възприятието към все по-дълбокото,
към все по-дълбоки рефлексии. Главният герой Чаво (Деян Донков), подобно на героите на Джейлан и Алонсо, е неуверен в себе си интелигент, който
търси истината за своя живот. Всъщност зрителят е провокиран да потъне
в сънищата на героя, да се потопи в класическата зона на подсъзнанието.
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Това отправяне към безсъзнателното е подчертано и на драматургично ниво
от завръзката – решението на Чаво да изпие десет бутилки водка. Героят
вярва, че опиянението ще му даде отговор на въпроса дали си заслужава да
продължи да живее. Изходен момент на връщането в спомените е асоциацията с обратното броене при поставянето на пълна упойка. Чаво, като типичен герой на арткиното, гледа действителността сякаш под упойка, като
в дълбок сън, в който смътно се появяват парчета от миналото. На екрана
се пие почти непрекъснато и в големи количества. Пие Чаво, пият старите
му приятели, които се притичват да го спасяват от самоубийство, пие дори
мъртвата Джина. Пиянство е, така да се каже, художествено средство – за
потапяне, за потъване в спомените, но заедно с това и начин да се замъгли
паметта, да се потисне болката от чувството за вина.
Героят, изгубен във времето, се опитва да събере парчетата от миналото
си и да се пребори с усещането за празнота, с чувството, че му липсва идентичност. Мъчителното подреждане на този пъзъл предпоставя изключително сложното екранно време, което, както вече споменах, самият Коста Бонев
нарича „интегрално време“. В крайна сметка усложненото взаимодействие
между времевите пластове обърква зрителя, за да му внуши едно метафизично настояще. Тук трябва да се отдаде заслуженото и на режисьора по
монтажа Тома Вашаров, който с рядко чувство за ритъм и пропорция успява
да изведе визуалните и смисловите ориентири на зрителското възприятие.
Действието преминава от времеви пласт към времеви пласт без никаква условност или предупреждение, сякаш самото море донася или отмива спомените на героите, както това става и във филмите на Тео Ангелопулос. Сюжетът на филма е разположен в многобройни, сложно преплетени времеви
нива или по-скоро се носи върху различни времеви вълни, върху талазите на
морските приливи и отливи. Впрочем талас е гръцката дума за море, а със
структурата на лентата си Бонев възкресява познатото от филмите на Тео
Ангелопулос съжителство на различни времеви измерения в един и същи
кадър. За вселената на Ангелопулос напомнят и изборът на малкия крайморски град като топос на действието, и странстването на героя в дирене
на идентичност, и пътуването му по вода в търсене на бряг. В „Потъването
на Созопол“ пътуването с лодка и удавянето на малкия брат принадлежат
на спомена; потопената на морското дъно стая пък е спомен в спомена, или
по-скоро сън за спомена. Осезаемото настояще на героите също е свързано
с морето – с къпането в часа на изгрева на лятното слънцестоене, в магическата утрин на Еньовден. Това е денят от годината, в който според фолклора
се срещат светът на живите и светът на мъртвите, а на екрана Созопол е
мистичното място на тази среща. Както казва Джина (Светлана Янчева):
„В Созопол логиката не съществува“. В този филм границата между двата
свята е представена като дифузна, пропусклива. Както е осмислена и паметта на живите, в която продължават да живеят важните за тях мъртъвци.
На финала, след като е потопил зрителя заедно с главния герой до дъното
на бунта, конфликта и вината, Бонев малко неочаквано го превежда през
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пречистването към горната земя, към лъчезарното присъствие на любовта,
която дава сила за живот.
Метафизичните измерения са целта, към която мъртвото време води
зрителите във всички разгледани филми. Функцията му е да накара публиката да осмисли на духовно равнище живота, който само на пръв поглед
протича линейно. Мъртвото време винаги е метафизично и е един от найсериозните инструменти на киното за пресъздаване на духовни съдържания. Чрез него киноизкуството доказва способността си да бъде медиатор
на тези съдържания, и то не само като ги представя на нивото на сюжета, а
като ги кодира в самата структура на филма. Имено в това се състои големият смисъл на естетическото интегриране на мъртвото време като елемент
на киноезика.

LE TEMPS MORT AS AN ELEMENT OF
CONTEMPORARY FILM LANGUAGE
Ingeborg Bratoeva-Daraktchieva
Institute of Art Studies, BAS

The paper explores the characteristics, the use, and the significance of le
temps mort (dead time) as an element of contemporary film language. A major reference to the theoretical reasoning on this term is Gilles Deleuze’s views
of image-time (l'image-temps) in film. Nuri Bilge Ceylan’s Once Upon A Time
in Anatolia (2011) and Winter Sleep (2014); Michael Heneke’s Amour (2012);
Lisandro Alonso’ Jauja (2014) and The Sinking of Sozopol (2014) by Bulgarian
director Kostadin Bonev provide case studies of different uses of dead time. All
works under consideration suggest a single main goal in the use of dead time in
contemporary film: revealing the metaphysical dimensions to existence. Le temps
mort proves to be a major cinematic tool used to generate spiritual contents, elements of the film language through which film provides evidence of its ability to
be their mediator and by coding them into the very structure of the film too.
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АЗИАТСКОТО КИНО В БЪЛГАРИЯ:
ПОКОЛЕНЧЕСКИ ВИЗИИ, МАСОВИ
СТЕРЕОТИПИ И ТРАНСФОРМАЦИИ (ОТ
„ШОГУН“ И ХОН ГИЛ ДОН ДО ОТАКУ И
ХАЛЛЮ)
Андроника Мартонова

Институт за изследване на изкуствата, БАН
andronika.martonova@gmail.com
Резюме: Съвременната масова представата за Изтока и азиатския кинематограф е
сложен продукт, в чийто компендиум се наслояват множество аспектуални линии.
Не малка роля в рецепцията изиграват и мнемоничните общности – т.е. общности, в
които паметта има своята водеща роля за ре-възпроизвеждането на шаблонизирания
в поколенията образ. Той може да бъде предаван нататък, но може и да бъде изместен
от по-силни културни артефакти и феномени, които са витални, актуални и адекватни
на съвременността. Настоящият текст се фокусира върху кинообразци от Япония и
Корея, които силно са повлияли на зрителското поколение от късния социализъм (80те години на ХХ в.). Проследява се как тези представи са трансформирани и дори заменени от съвременните явления на субкултурите и глобалните културни феномени.
Ключови думи: социализъм, кино на Източна Азия, Япония, Корея, съвременност,
български екран

Киното е най-силният медиум, особено що се отнася до съвременността.
Чрез екрана Изтокът и културната памет за него до голяма степен биват
подложени на ремедиация – ерго представят образа на Азия и комуникират
с аудиториите по един опосреден и интерпретиран начин. Екранът генерира иконографското несъзнавано на екзотичната далечност и така поражда и
различни образи и прочити. Те могат да бъдат както оригинални, да бъдат
консервативни носители на традиционността, но и също така клиширани.
Към екранния се напластяват и останалите медийни продукти, които активно кореспондират с кинозрителя и донатоварват със своята простота устойчивите параметри на вече създадения стереотип. Тоест до една определена
точка процесът върви към опростяване на представата за Азия, много повече отколкото към усложняване. Отделен въпрос е, че потребителят (зритеДоц. д-р Андроника Мартонова (1974) е специалист по „Азиатско кино“. Завършила е НАТФИЗ
„Кръстьо Сарафов“ – магистър по кинознание (2001) и СУ „Св. Климент Охридски“ – магистър по източноазиатски култури (2007). Докторат на тема „Киното на Далечния Изток: жанрово-повествователни
структури и културно-естетически взаимодействия (края на ХХ и началото на ХХІ век)“ защитава през
2006 в ИИИзк. Доцент (2012) към сектор „Екранни изкуства“. Автор на множество научни публикации.
Монография: Йероглифът на киното (2007). Носител на няколко приза за високи научни постижения.
Хоноруван преподавател в НАТФИЗ и СУ – Център за източни езици и култури. Член на FIPRESCI –
Международната асоциация на филмовите критици, NETPAC – Международната асоциация за промотиране на азиатското кино, СБФД – гилдия „Критика“ и СБЖ – секция „Кино“.
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лят) може да се оттласне от шаблона и да бъде провокиран да търси другите
измерения, специфики, характеристики на азиатските култури в един много
по-задълбочен и най-вече разбиращ прочит, обвързан с разнообразието на
контекстуалните полета.
Представата за Изтока днес също така е продукт и на мнемонични
общности – т.е. общности, в които паметта има своята водеща роля за ревъзпроизвеждането на шаблонизирания в поколенията образ. Той може да
бъде предаван нататък, но може и да бъде изместен от по-силни артефакти
и феномени, които са витални, актуални и адекватни на съвременността.
Масовите стереотипи1, заложени в съвременната ни култура, обикновено свързват артефактите от азиатското кино с конкретни шаблонни образи,
генерирани основно от десетилетията на социализма до наши дни. В конкретния текст ще разгледаме шаблоните, насложени в масовото съзнание и
идващи от Япония и Корея.
Япония (нейната култура и кино) като че ли доминира в първосигналната
представа при споменаването на думата Изток. И това е донякъде обусловено от активното културно промотиране на азиатската страна през последните 30 години. Няма да е пресилено
да подчертаем, че интересът на българите към японската култура винаги е
бил доста голям.
Безспорен принос в активното артикулиране и рецепцията на Япония
у нас чрез силата на малкия екран
има сериалът „Шогун“ (1980, САЩ
– Япония, реж. Джери Лондон, по
романа на Джеймс Клавел). Телевизионна копродукция се излъчва по
Българска телевизия през лятото на
1984 г. и бързо става абсолютен зрителски хит. Филмът и досега е изключително ярко запечатан в съзнанието
на онези зрители, които тогава са го
следили. Навремето впечатлява както
възрастните (родители), така и младото поколение, включително и децата
(които сега са вече зрели хора). Много любопитни коментари по темата
1. Плакат на телевизионните серии „Шомогат да се намерят в сайта „Нашето
гун“ по романа на Джеймс Клавел. Ричърд
Чембърлейн в главната роля.
детство“2:
1
Стереотип е термин, въведен от Уолтър Липман през 1922 г., и по дефиниция е опосредена
представа, която даден човешки колектив има за друг.
2
Сайтът Нашето детство е некомерсиален проект, посветен на детството на хората от 60-те
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„Помня, че го чаках едновременно с интерес и ужас. Беше ме много
страх от тия японци. Но католиците не си спомням. Навън играехме на Шогун. Ние момичетата изнасяхме микадото и домашните пеньоари на майките ни и се правехме на Марико... Помня, че това лято забравихме истинското
предназначение на микадото. Правехме си кок и забождахме пръчките в косите си. Имитирахме походката на японските жени и се чудехме как могат
да носят чорапи с джапанки. Тренирахме и поклоните с ръце в ръкавите и
най-вече това особено ставане и сядане едновременно с двете колена.“
„Спомням си филма много добре – улиците на София се изпразваха през
вечерите, когато го даваха.“
„Да не говорим, че понятията „нинджа“ и „самурай“ май съм ги схващал
като едно и също нещо, защото „Шогун“ за мен си беше филм за нинджи.“
Доста по-късни филмови произведения обвързват Япония чрез Киану
Рийвз и историята на 47 ронина, разказана в едноименната американска
продукция от 2013 г. на реж. Карл Ринш и възприемана като фантастичен
сюжет, но не и идващ от историческите японски хроники, от реално случили се събития през март 1701 г.3. Друг американски актьор – Том Круз, също
има принос в опосредяването, най-вече заради участието си в „Последният
самурай“ (2003) на реж. Едуард Зуик. Други „класически стереотипни“ образи са тези на гейшите (да си припомним „Мемоарите на една гейша“,
2005, на Роб Маршъл), нинджите, карате, суши, саке, цъфнали вишни, сумо
(естествено – в лицето на Калоян Махлянов), хайку, оригами, икебана, дзен,
калиграфия, чайна церемония, японските марки коли и техника...4
Най-младото поколение категорично открива и припознава Япония чрез
J-pop5 – обединяваща популярната музика, телевизионните сериали, киното (в конкретни тесни жанрове и аудиторни таргети) – и разбира се, всички
въвлечени в шоубизнеса. Все по-значително място заема и косплеят6 като
– 90-те години. Коментарите са взети съответно от http://detstvoto.net/index.php?newsid=4796
(06.03.2015); http://detstvoto.net/index.php?newsid=4321 [посетен на 06.03.2015].
3
Всъщност съдбата на 47-те ронина, които отмъщават за несправедливото обвинение в
измяна и предизвиканото ритуално самоубийство (харакири) на владетеля си, е един от найекранизираните (и впоследствие многократно реализирани) сюжети в японското кино.
4
Тук дори шеговито можем да си припомни песента „Брак в чужбина“ на Клуб НЛО, в която
се припяваше: „Мъничка японка ще си взема – всичко в моя дом ще е “Hitachi“, ще натрупам
много, много йени – повечко работят там обаче“.
5
Като термин навлиза в началото на 90-те години на ХХ в. Повече по темата вж. Влаева, И.
Музика по пътя на коприната. С., 2009, 285-290; Bourdaghs, M.K. Sayonara Amerika, Sayonara
Nippon: A Geopolitical Prehistory of J-Pop. Columbia, Columbia University Press, 2012; Craig, T.J.
(еd.) Japan Pop!: Inside the World of Japanese Popular Culture. New York, An East Gate Book, 2000.
6
Cosplay – яп. kosupure: неологизмът (от англ. costume и play) идва от най-горещите фенове
на мангата. Косплеят обозначава много характерна аниме/манга карнавализация. Свързано
е с гримирането, костюмирането, атрибутирането и въобще пълното превъплъщение, за да се
влезе абсолютно точно, до най-дребния детайл, в образа на любим манга/аниме персонаж. Като
копирането (тотално copy/paste) трябва да е сто процента – тук интерпретациите и импровизациите
са категорично забранени! Обикновено се прави на събития (анивенчър и аниплей), в които се
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2. Сервитьорки в отаку кафене, облечени в типичен манга стил, приканват клиенти.

есенциална кулминация на субкултурата, подчинена на „искам да бъда досущ
като...“ или т.нар. wanna-be subculture. Както и отаку7. С термина се обозначава свръхинтересът, стигащ дори до обсесивност, към анимето и мангата.
Етимологията на понятието е свързано с уважителната форма „ти“ (отаку) в
йерархизираните стилове на японския език. Но в контекста на аниме и манга
се видоизменя семантичната му натовареност към ексцентричен тип, готин
маниак, който е далеч от социалния мейнстрийм и уверено заявява своята индивидуалност в колективния дух на японското общество. В популярната култура отаку навлиза след публикация на Акиа Накамори в сп. „Манга Бурикко“ (което излиза до 1985 и по същество е лоликон хентай манга издание) през
1983 г., в която се излага, анализира и коментира промяната в социалните и
субкултурни пространства на Япония. Феноменът отаку предизвиква сложен
публичен дискурс, който е активно артикулиран и от академичната общност.
Смята се, че средище на отаку е кварталът Акихабара (наричан още светещия
град, заради множеството неонови реклами и надписи) в Токио.
разиграват сцени от популярни комикс- и анимационни творби. Косплеят е също международен
културен феномен, който има своите ярки и живописни последователи и в България.
7
Яп. Otaku. Повече вж. в: Ito, M., D. Okabe, I. Tsuji. Fandom Unbound: Otaku Culture in a
Connected World. Yale, Yale University Press, 2012; Azuma, H. Otaku: Japan’s Database Animals.
Minnesota, University Of Minnesota Press, 2009; Nakamori, Akio. This City is Full of Otaku.
http://neojaponisme.com/2008/04/02/what-kind-of-otaku-are-you/ [посетен на 10.12.2014]
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Доста дълго време кинематографията на Корея се свързва с устойчивия
образ на вездесъщия Хон Гил Дон (Hong Gil Dong, в севернокорейски вариант Hong Kil Dong) и едноименната продукция на севернокорейския филм.
Сюжетът е базиран върху „Сказание за Хон Гил-дон“ на Хо Гюн (ХVІ–ХVІІ
в., Чосонска династия) и разказва историята на един от най-популярните
фолклорни герои, често наричан и „корейския Робин Худ“ 8.
Всъщност казусът със севернокорейския филм е особено интересен. Ето
защо той винаги бива отбелязван от малкото на брой изследователи на филмовата култура в най-затворената източноазиатска страна. Трябва да поясним, че
средата на 70-те до края на 80-те години
на ХХ в. са години на реформи в управлението на Ким Ил-сон9, както и в социалистическите страни. В средата на 70-те
севернокорейският лидер се стреми да
изгради по-модерен държавен апарат,
въвеждайки чучхе сасанг, което се тълкува като исторически, мисловен субект, а
също така и програмна линия. Философ3. Популярният комикс персонаж Наруската доктрина чучхе е израз на единто от едноименната манга на Масаши
ственото правилно, мъдро управление
Кишимото.
на социалното севернокорейско тяло. В
него е заложен основният принцип: самоподдържане в икономическо, културно и военно отношение, силна вътрешна
политика, пълна външна независимост.
Всеизвестно е, че Ким Ил-сон/Ким
Ир-сен е страстен почитател на киното,
като освен че притежава богата филмова колекция той е и автор на две книги:
„За киноизкуството“ (1973) и „Кино и
режисура“ (1987). Затова не е случаен
и фактът, че през 80-те години севернокорейският лидер прави и опит за реформи във филмовата индустрия, които
да отворят екрана както към локалната
аудитория, така и към конкретни международни зрители. Освен ленти, пропа4. Косплей вариант на Наруто.
гандиращи социалистическия реализъм
Историята е емблематична за културата на цяла Корея – и Северна, и Южна. Затова не
е учудващо, че има множество интерпретации в изкуствата, в това число сериал, манхуа
(корейски комикс) и електронна игра.
9
Това е правилната транслитерация на името на Ким Ир Сен.
8
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или пък интерпретиращи близкото минало – най-вече чрез партизанските
военни драми и задължителната дидактичност на анти-империализма, Ким
залага и на сюжети, идващи от историята и литературното средновековно
наследство, какъвто е този за Хон Гил Дон. За да е обаче „по-близко до народа“, трябва да се подмени идеологическата платформа. Така, незнайно
защо, вероятно за разграничаване с Южна Корея, във филма преобладава
доктрината на даоизма, а не на конфуцианството, което е емблематично за
Страната на утринната свежест. Също така Хон Гил Дон основно се сражава
с главния злодей, който е... японски нинджа10. В стилистично отношение
севернокорейската лента демонстративно и максимално съзнателно копира
хонконгските уся филми на братя Шоу от 60-те и 70-те г. на ХХ. За да се постигне атрактивната визия, изпълнена с майсторски хореографирани и пленителни във визуално отношение бойни сцени, трябват специалисти, които
да ги поставят на снимачната площадка и да положат началото на екшън
жанра на бойните изкуства11 в кинокултурата на Северна Корея. За целта
върху филма работи проверен екип на „Шин филм продакшън“ (Shin Film
production): с продуцент Шин Сан-ок (Shin Sang-ok), сценарист Ким Се-рюн
и режисьорът Ким Кил-ин, доказали своите качества в кинематографията с
други успешни творби и търсени експерти от хонконгското кино.
„Хон Гил Дон“ е абсолютен хит не само в КНРД под управлението на
Ким Ил-сон12, но успява да получи и безпрецедентно международно разпространение в някои страни от тогавашния Източен блок. Сред тях са СССР. И
България. Изследователите Йоханес Шьонхер, както и Сук-йон Ким подчертават в разработките си, че филмът е бил особено популярен в страна ни13.
Ето и български мнения, извадени от форумите:
„Вярно, едно време даже по селата имаше кина... Помня мощния звук
на най-доброто кино в нашия град. Имаше и долби съраунд, което тогава,
разбира се, не знаех какво е. Помните сигурно, че нерядко нямаше места в
кината. Например на Хон Гил Дон.“14
„Гледах този филм за първи път през лятото на 1987 в лятното кино в

Апропо японското влияние е заложено и в плаката на севернокорейския филм, предназначен
за Финландия, където също е имал разпространение през 80-те. Под името на Хон Гил Дон
е изписано като подзаглавие „самурай нинджа“. Тук отново сме свидетели на едно грубо
сливане на понятията, които обаче се оказват най-четивни и припознаващи Източна Азия за
европейския зрител. Самураите и нинджите не принадлежат онтологично на Корея.
11
Корейският термин е мухьоп йонхуа /무협영화 – martial art films.
12
Популярността на филма е толкова голяма, че дори саундтракът от Хон Гил Дон става хит
за озвучаване на сватбени церемонии и банкети в Северна Корея. (Schönherr, J. North Korean
Cinema: A History. Jefferson, North Carolina & London, McFarland&Company Inc. Publishers,
2012, р. 194.)
13
Вж. Schönherr, J. Op. cit., р. 101; Kim, S.-Y. Illusive Utopia. Theatre, Film and Everyday
performance in North Korea. Michigan, USA, The University of Michigan Press & Ann Arbor,
2010, р. 62.
14
http://detstvoto.net/index.php?newsid=2994
10
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Монтана. Това беше и първият филм, който съм гледал, а оттам тръгна и
увлечението ми към азиатските филми. Вчера го гледах и пак ми хареса.“15
Актьорът, който играе главната роля на Хон Гил Дон, става първата кинозвезда на страната и до днес е знаменитост в КНДР. Зрителите го определят като харизматичен боец с нежна емоционалност, с уникално, красиво и
знаково присъствие, топло излъчване, пресъздаващ съвсем различен образ
на фона на останалите севернокорейски кинотворби16.
Младото поколение български зрители не познават този Хон Гил Дон. Те
свързват корейския фолклорен герой с превъплъщението на Кан Джи-хуан,
който изпълнява главната роля в сериала „Мълниеносният мечоносец Хон
Гил Дон“ (2008, Република Корея – канал KBS2, 24 епизода). Определено
и прочитът на образа на Хон Гил Дон е тотално различен от севернокорейския му легендарен събрат. „Мълниеносният мечоносец“ е лишен от онази
героична патетичност и патриотична дидактика. Корейският „Робин Худ“ е
симпатичен и забавен със своя по-земен образ, лесен е за идентификация,
елегантно „неглижиран“, без да се взима на сериозно. Всичко това придава
лекота на екранното послание, гарантирайки универсалност, комуникативност и безпрепятствено транспониране в различни географски и културни
телевизионни ареали.
Популярен пълнометражен филм е и „Потомците на Хон Гил Дон“
(2009, Република Корея) на режисьора Чонг Йонг-ги с И Бом-су. Сюжетът
обаче не е исторически, а съвременен, като е проследена генеалогичната
връзка на семейството на Хон Гил Дон. Неговите родственици се изправят
срещу корумпирания бизнес бос.
Представата за Корея днес, трансформирана посредством киното и сериалите, е доминирана от Корейската нова вълна, или т.нар Халлю (Hallyu /
夏日寒流. Буквално означава „силен, студен повей на вятъра, който раздира
изневиделица маранята“). До голяма степен глобалната поява на понятието
съвпада и с първите големи успехи на корейското кино по международните
фестивали и пазари.
Почитателите на съвременната и популярна култура на Корея у нас са
доста повече, отколкото можем да си представим, особено що се отнася до
по-младата аудитория. Високите постижения на филмовата артпродукция
на страната невинаги и задължително са във фокуса на техния интерес. Найзначителен дял заемат филмите с по-лек, романтичен сюжет. А най-силно
влияние, дори в световни измерения, имат телевизионните сериали. В европейски план те са абсолютният конкурент на турските и латиноамериканските сериали. А и са доста по-добри. Е, и при корейците може да се види
огромно разнообразие, в което се намират продукции, които са с по-високо
или съответно по-ниско качество.
Всъщност Халлю е изключително умна, стратегическа, измислена, ме15
16

http://www.easternspirit.org/forum/index.php?showtopic=873
Schönherr, J. Op. cit., р. 194.
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5. Кадър от емблематичния севернокорейски филм „Хон Гил Дон“, особено популярен и в България
през 80-те години на ХХ в.

6. Плакат на „Мълниеносният мечоносец Хон
Гил Дон“ (2008, Република Корея – канал KBS2,
24 епизода).

нажирана, рекламирана и адекватно-функционираща културна
политика на Република Корея. Защото Халлю се самообновява непрестанно и също така е политаргетирана – за всеки вкус, възраст,
пол, профил има по нещо. Неслучайно и американската филмова
индустрия започна да изкупува
сценарните права на игралните
им филми и сериали. Да обобщим: в Халлю продуктовото позициониране е само и единствено
едно: Корея!
Халлю успешно формира и
самоорганизира разрастващи се
общности на национално ниво,
които започват да функционират
и да взимат активно участие и в
контекстите на междукултурния
диалог. Корейската нова вълна хибридизира културите. Феноменът
е толкова мащабен и устойчив на
транснационално ниво, че никак
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не е случайно, че в академичното културологично, кино- и медиазнание се
дискутира обстойно.
Краят на ХХ и началото ХХІ век са белязани от все по-яркото съжителство на глобализацията и регионализма, макар че двете явления често
са в конкурентна позиция. Въпреки че вълната на глобализацията е силна,
нейните мощности биват укротявани и от така нужния регионализъм. Неведнъж е доказвано, че глобализацията може да успее, само ако е стъпила
на основите на здравата регионализация. Деконструкцията и трансформиращото пренареждане на регионализма са видими по отношение на парадигмите Източен блок – Източна Европа – Балкани, както и по отношение
на азиатския свят. Това неминуемо оказва влияние и върху контактните зони
между българския екран и източното филмово изкуство, които стават все
по-интензивни и вливащи се в общите глобални течения на културния диалог.

ASIAN FILM IN BULGARIA: GENERATIONAL
VISIONS, MASS STEREOTYPES AND
TRANSFORMATIONS (FROM SHOGUN AND
HONG KIL DONG TO OTAKU AND HALLYU)
Andronika Martonova
Institute of Art Studies, BAS

The contemporary popular idea of the East and the Asian film is a complex
product depositing in its compendium a number of aspectual lines. Mnemonic
communities, i.e. communities where memory plays a leading role in the
reproduction of the clichéd, over generations, image also weighed in on the
reception. This image may go down to posterity, but may also be replaced by
more powerful cultural artefacts and phenomena that are actual and adequate
to contemporaneity. This paper focuses on cinematic examples from Japan
and Korea that have strongly influenced the generation of viewers of the late
communist era, i.e. of the 1980s, tracing how these ideas have been transformed
or even replaced by contemporary phenomena of the subcultures and the global
cultural phenomena.
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„УДИГРУДИ“ – БРАЗИЛСКИЯТ ЪНДЪРГРАУНД
ОТ КРАЯ НА 60-ТЕ КАТО РАДИКАЛИЗАЦИЯ И
ОТХВЪРЛЯНЕ НА СИНЕМА НОВО
Боряна Матеева

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
Нов български университет
boryanamtv@yahoo.com
Резюме: Разгледан е историческият и политически генезис, тематичните характеристики и стилистични особености на т.нар. „удигруди“ или бразилския филмов ъндърграунд от края на 60-те години на XX век в сложните му взаимоотношения със
Синема ново. Като анализира няколко знакови филма, тяхната структура и визуални
внушения и запознава с програмни изказвания на някои от основните представители
на течението, статията проектира течението върху панорамата на бразилското кино от
60-те до началото на постмодерните времена.
Ключови думи: бразилски филмов ъндърграунд, маргинално кино, „кино на боклука“, „подземно“ кино, Синема ново, тропикализъм, бразилски модернизъм, Освалд де
Андраде, киноавангард, Марио Пейшото, Глаубер Роша, Озуалдо Кандейас, Андреа
Тонаци, Жулио Бресане, Андре Луис Оливейра

Историците на бразилското Синема ново го разделят за удобство на няколко фази. Началната трае условно от 1960 до 1964 – времето до военния преврат от 1 април 1964. В този период движението се консолидира и
формулира политическите си идеи и естетически принципи. Група млади
режисьори поглеждат към тъмните ъгли на бразилския живот – фавелите
и сертона, там, където социалните противоречия са най-остри. „Естетика
на глада“ – историческият манифест на Глаубер Роша, става теоретичната платформа на движението. Втората фаза се простира от 1964, годината
на първия преврат, до 1968, годината на втория преврат-в-преврата, когато
властта преминава в ръцете на по-реакционна фракция от армията, наложила авторитарно управление. Ако филмите от първата фаза са донякъде
оптимистични, тези от втората анализират провала на дивелопменталисткия модел и крушението на левите интелектуалци. Героите вече не са бедни
селяни или лумпен-пролетарии, а дребнобуржоазни интелектуалци, разколебани и объркани в своите индивидуални кризи. През първата фаза стилът
е главно реалистичен и декорът е селото; през втората интересът се насочва
към вътрешните терзания на индивида на урбанистичен фон. През втората
Боряна Матеева е родена в София през 1952. Завършила кинознание във ВИТИЗ. От 1976 до 2015
работи в Българска национална филмотека като редактор и програматор на филмотечното кино. Преподавател по „История на българската и световната анимация“ в Нов български университет и „История
на иберо-американското кино“ в НАТФИЗ. Редактор на 3 книги за кино. Автор на три сценария за документални филми. Награда за критика на СБФД за 1996–1997 и Наградата за оперативна критика на
Българската филмова академия, 2012.
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фаза режисьорите си дават ясна сметка, че филмите им, макар и правени
за народа, не привличат народа в залите и започват да мислят стратегии
за достигане до масовата аудитория, като търсят формите на популярното
кино – цвета, разбираемия сюжет, известните актьори. Третата фаза на Синема ново е позната като „тропикалистко-канибалистка“. Тя започва някъде
от 1968, след обнародването на страховития AI-5 (Пети институционален
декрет, наложил крайно репресивен период) и трае грубо до края на 1971.
Притиснати от цензурата, режисьорите се обръщат към алегорията и своеобразен „кодиран език на бунта“. Тропикализмът като течение, най-вече в
музиката и театъра, но и в киното, е „художествен отговор на политическата репресия“1. Според Роберто Шварц, бразилски интелектуалец, живял в
Париж, тропикализмът се появява от напрежението между повърхностната „модернизация“ на бразилската икономика и нейната архаична същност,
неотърсила се от колониалното минало. „Основната процедура – посочва
Шварц – се състои в излагането на анахронизмите (на пръв поглед гротескно, но в действителност неизбежно) под ярката светлина на ултрамодерното, представяйки резултата като алегория на Бразилия.“2
Необичайно интересен феномен, уникален за световното кино, е почти
паралелната с т.нар. трета фаза на Синема ново поява на едно течение, радикално различно като идейна платформа и естетика. То се налага към края на
60-те, когато Синема ново започва да се разпада и основните негови творци
се оттеглят, всеки поемайки към индивидуална кариера. Някои от основните му представители Глаубер Роша, Руи Гера и Карлос Диегес емигрират в
Европа. Отчаянието от политическата ситуация избива в едно направление,
наричано с различни имена, което трае приблизително 3 години и включва
тридесетина заглавия. Паоло Емилио Салес Гомес го дефинира като „кино
на боклука“3, критици и зрители го наричат още „маргинално“ и „подземно“, но най-ефектното име е „удигруди“ (udigrudi) – детински-иронично
изопачаване на английската дума „ъндърграунд“. В момент, когато Синема
ново се насочва към масовата публика и доброто качество – „удигруди“ – се
обръща към „мръсния екран“ и „естетиката на боклука“ в стремеж да радикализира „естетиката на глада“ на Роша. Освен че изобразяват маргиналния
живот на маргинализирани общности „удигруди“ филмите са и буквално
маргинализирани. Почти всички са с нелегален статут, донякъде като избор,
но и поради пречките, създавани от разпространители, собственици на салони и цензурата. Показвани са единствено на нелегални прожекции по киноклубове и филмотеки. Любопитно е да се знае, че повечето от режисьор-

1
Johnson, R.&R. Stam (ed.). Brazilian Cinema – Expanded. New York, Columbia University
Press, 1995, р. 38.
2
Schwarz, R. Remarques sur la Culture et la Politique au Brésil, 1964–1969. – In: Les Temps
Modernes, 1970, р. 52.
3
Salles Gomes, P.E. Cinema: A Trajectory within Underdevelopment (1973). – In: Johnson, R.&R.
Stam (ed.). Op. cit., p. 252.
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ите на това „кино на боклука“ са били възпитани от филмите и режисьорите
на Синема ново и към тях те имат сложно отношение на любов–омраза. Те
не продължават темите и стила на Синема ново, а използват езика на „деградацията, сарказма и жестокостта“4, за да изразят яростен анархистичен
бунт. Представят хора, лишени от морални ориентири, механично движещи
се сред престъпления, водени единствено от безизходен гняв. Салес Гомес
отбелязва, че това течение на кинематографичния бунт създава „уникална
човешка картина в националното кино“ и представлява нещо като диаграма на отчаянието на младежта. Ако обобщим – появило се след военния
преврат, то е болезнен спазъм, реакция на диктатурата, но без очаквания
катарзис. Героите му са „антигерои“ – неприспособими индивиди, самотни
и самоизолирали се, живеещи на ръба на обществото. Повечето са бандити,
мошеници, луди, проститутки. С безсмислените си действия те демонстрират крайното си разочарование от революционните идеи и неслучилите се
промени. „Удигруди“ се различава от Синема ново и като поколенчески възглед, и като филмов език. Режисьорите му са по-млади, съзряват в средата
на 60-те и тогава оформят мисленето си. Затова според Карлос Райшенбах
подменят „подривната дейност с престъплението“5, действат чрез грубо насилие и изповядват краен нихилизъм. В стилистиката си също се дистанцират от Синема ново, дори отиват по-далеч – иронизират и пародират теми,
похвати и герои...
Преди да разгледаме няколко знакови заглавия, ето кредото на Рожерио Сганзерла, най-емблематичния „удигруди“ режисьор: „Никога няма да
представя ясни идеи, изразителни речи или класически красиво изображение, докато се сблъсквам с боклук... – категоричен е той. – Вътре в кофата
за боклук трябва задължително да си радикален. Откъдето и моята любов
към бразилското кино такова, каквото е – бедно, претенциозно и без компенсиращи естетически илюзии. Смазани и експлоатирани, колонизираните могат само да измислят собственото си задушаване... Никой не може да
мисли ясно и естетски с празен стомах.“6 Сганзерла заявява, че прави „недоразвито, варварско, туземно, антикултуралистко кино“, и провъзгласява,
че така иска да превърне бразилското кино в „най-лошото в света“. После
се нахвърля върху критиците, симпатизиращи на Синема ново, които според него играят подла игра, като отхвърлят всичко маргинално и подкрепят
само официалните прояви на Синема ново с неговия „селски експресионизъм“. Според него това е стара школа, която фалшифицира реалността чрез
„посредствен академизъм и астрономически бюджети“. Накрая обяснява, че
филмите му са очевидно самокритични, но това интелектуалците никога не
биха могли разберат...7
4
5
6
7

Ibid., p. 252.
https://www.youtube.com/watch?v=h1l91LyR9_4 Carlos Reichenbach [ посетен на 22.11.2015]
Sganzerla, R. Everybody’s Woman. – In: Johnson, R.&R. Stam (ed.). Op. cit., p. 85.
Ibid.
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Като акт на културен „канибализъм“, филмите на Сганзерла и ъндърграунд
движението поглъщат световното кино, за да придобият силата му и след това
да го преработят в свой непочтителен стил. Най-общо те са пародийни и се
гаврят със знаците на официалната култура. В противовес на остро социалните и критични филми на „батковците“ следващото „Ново Синема ново“, както
понякога го наричат, развива агресивно поведение спрямо зрителя, фрагментира разказа и търси да провокира, да шокира чрез изображението.
Всъщност то не идва на празно място, а като продължение на дълга и
борческа традиция в бразилското кино. Още през 20-те години на ХХ век,
в апогея на прословутия бразилски литературен модернизъм, се явяват отделни авангардни филми. Известните са бразилски имитации на „Берлин –
симфонията на големия град“ на Рутман и „Само часовете“ на Кавалканти.
Така Адалберто Кемени и Родолфо Лустиг снимат „Сао Пауло: Симфония
на една метрополия“ (1929), a Умберто Мауро прави кратък „симфоничен“
филм за родния си град Катагуасес. Глаубер Роша, водачът теоретик на Синема ново, сочи Мауро като техен вдъхновител и предтеча, а ъндърграунд
режисьорът Рожерио Сганзерла открива в неговите „нескъпи, директни и
игрови филми“ предшественик на нискобюджетните авангардни филми от
края на 60-те8. Но повратната точка в историята на бразилския киноавангард е „Граница“ (Limite, 1930) на Марио Пейшото9. Видян от много малко
хора в своето време, той придобива митичен статут като най-ранния бразилски експериментален филм. Пейшото е повлиян от европейския авангард. В „Граница“ трима непознати, изгубени на лодка в морето, разказват
експресивно три истории под формата на интростпекции, а внушението е,
че „граници“ и затвор за духа са както работата, така и бракът и любовта.
Айзенщайн, видял „Граница“ в Лондон през 1932, го нарича „изключително
красив филм, на който човек би трябвало да се подчини докрай“ и възхвалява неговия „синтетичен и чист киноезик“10.
Синема ново от началото на 60-те също е експериментално в опита си да
смеси политическия и естетическия авангардизъм. То търси нови социални
и национални измерения и нови пътища за киноезика, като се противопоставя на Холивуд, но и на комерсиалното и развлекателно национално кино.
Вместо да експлоатира „шаншадата“ (chanchada) – типично бразилски развлекателен жанр с песни, танци и пикантни местни истории, то търси корените и националната специфика. Въпреки че се вдъхновява от неореализма
и продуцентските стратегии на френската Нова вълна, то е политически и
естетически далеч по-крайно. Но „удигруди“ прави следваща, много по-решителна крачка към радикалността.
Sganzerla, R. Ganga Bruta. O estado de São Paolo. (Suplemento Literério), 6 Feb. 1965.
https://www.youtube.com/watch?v=pC98lXsJrBQ – реставрирано копие от 2010 в
лабораторията “L’Immagine ritrovata” на филмотеката в Болоня [посетен на 8.11.2015].
10
Stam, R. On the Margins: Brazilian Avant-Garde Cinema. – In: Johnson, R.&R. Stam (ed.). Op.
cit., p. 307.
8
9
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Всичко започва, когато през 1967 Жозе Селсо Мартинес Корейра поставя
пиесата на модерниста Освалд де Андраде от 30-те години „Кралят на свещта“.
Предговорът манифест на тази пиесата зове към театър на „жестоката и тотална
провокация“, атакува „глупавата провинциална буржоазия“ на Сао Пауло, защитава лошия вкус и е идеален израз на „бразилския сюрреализъм“11. Тропикалистите се вдъхновяват от бохемския авангард от 20-те, от експерименталните
похвати и социалната непочтителност на Де Андраде. „Само канибализмът ни
обединява“ – прокламира той и иронично пита: “Tupi or not Tupi – това е въпросът“ (Tupi e името на бразилско индианско племе). С няколко филма („Макунаима“ и „Колко вкусен беше моят французин“) Синема ново възкресява канибалистката метафора. Но тези дръзки естетически опити не удовлетворяват
режисьорите на „удигруди“, които смятат, че Синема ново е станало „Богато
Синема ново“, и яростно му се противопоставят. Невиле Дуарте д’Алмейда
обвинява предшествениците си в буржоазен интелектуализъм и смята, че са
довели бразилското кино до „унизителното, сервилно и културно недоразвито
положение на субпродукт на цирка Холивуд – Чинечита – Ляв бряг“12.
И докато Синема ново се движи към относително високобюджетни филми с техническа изпипаност, прикривайки чрез „алибито“ на тропикализма
отстъпките пред по-комерсиалната естетика, „Новото Синема ново“ остава вярно на черно-бялото нискобюджетно кино. „Удигруди“ снимат евтини
филми в бърза последователност, презрително отхвърляйки „качественото“
кино. Според тях боклучавият стил е най-подходящ за страна от Третия свят.

1. „На ръба“, реж. Озуалдо Кандейас, 1967.

11
12

Ibid., р. 310.
Ibid., р. 312.
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Първият ъндърграунд филм е „На ръба“ (A Margem, 1967) на Озуалдо
Кандейас. Действието му се развива на бреговете на замърсената река Тиете
в Сао Пауло, където различни маргинали оцеляват с просия, проституция и
събиране на отпадъци. „На ръба“ разказва две покъртителни любовни истории. Първата е за декласиран буржоа и черна проститутка, която, разочарована от живота, обикаля фавелата в снежнобяла сватбена рокля. Втората е за
руса жена и кротък луд, който рови в бунището с чаплиновско достойнство.
Кандейас успява да извлече тъжната красота от мизерията, смятан е за основател на ъндърграунд киното в Бразилия, а критиката открива паралели с
„Аталанта“ на Виго13.
И понеже снима в района на най-бедния квартал на Сао Пауло, известен
като „Устата на боклука“, Кандейас увлича и други в правенето на „кино
на Устата на боклука“. Постепенно се оформя движение, включващо режисьори, които създават авторски филми с разходи единствено за лента, камера и лаборатория. Ето някои от най-знаковите заглавия: „Бандитът Червена
светлина“ (O Bandido da Luz Vermelha, 1968) на Рожерио Сганзерла, „Убих
семейството и отидох на кино“ (Matou a Família e Foi ao Cinema, 1970) и
„Роди се ангел“ (O Anjo Nasceu, 1969) на Жулио Бресане, „Оргия: или мъжът, който роди“ (Orgia: Ou o Homem Que Deu Cria, 1970) на Жоао Тревизан,
„Бла-бла-бла“ (Blá-Blá-Blá, 1968) и „Бум-бум“ (Bangue-Bangue, 1971) на Андреа Тонаци, „Метеоранго Кид: Междугалактическият герой“ (Meteorango
Kid: O Herói Intergalático, 1969) на Андре Луис Оливейра, „Военна градина“

2. „Убих семейството и отидох на кино“, реж. Жулио Бресане, 1970.

13

Ibid., р. 313.
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(Jardim de Guerra, 1970) на Невиле Дуарте д’Алмейда. Последният е забранен от цензурата, а на други са налагани тежки съкращения.
Възниквали като реакция на репресиите и мъченията, колкото и да са
разнопосочни и индивидуални като стил, „удигруди“ филмите имат някои
общи тематични характеристики: вглеждат се в маргиналията, а персонажите им, обладани от ярост и непочтителност към официалното статукво, са
крайно провокативни в действията си. Но може би най-фрапиращо е експонирането на безпричинно насилие. В „Убих семейството и отидох на кино“
на 5-та минута безименният герой напълно безстрастно прерязва гърлото на
баща си и майка си с бръснач и... отива на кино. Влиза да гледа „Изгубени
в любовта“ и оттам нататък зрителят съзнателно е объркан кой всъщност е
истинският филм и разказ. На финала двете героини от „Изгубени в любовта“ се застрелват една друга на фона на романтична музика. Но това не е
всичко. В последния кадър двете момичета, възкръснали, двусмислено се

3. „Бандитът Червена Светлина“, реж. Рожерио Сганзерла, 1968.

усмихват и дори леко намигат на зрителя... Във „Военна градина“ един маргинал е безмилостно измъчван от дясна организация под звуците на „Аве
Мария“ от Гуно. В „Асфалтови пирани“ (Piranhas do Asfalto) на Невиле Дуарте д’Алмейда един персонаж се кастрира. Главният герой в „Бандитът
Червена светлина“ се самоубива с електрически кабели, а после от токов
удар умира и преследващият го полицай. Заради множеството кадри с насилие и самоагресия някои критици не без основание наричат това кино
„самоубийствено“.
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Драматургичнат а
структурата на тези
филми също има някои
общи характеристики.
Конвенционалният линеен разказ е разрушен,
но по различни, често
противоположни начини. В „Бандитът Червена светлина“, който
може да се разглежда
като емблемата на бразилския
ъндърграунд
(филмът е прожектиран в кино „Дружба“ в
4. „Роди се ангел“, реж. Жулио Бресане, 1970.
края на 70-те в рамките
на първата Панорама на бразилското кино), разказът е децентриран и силно
фрагментиран и това се налага като типична черта на една от наративните стратегии на движението. Но все пак зрителят може да изгради смислен сюжет в
съзнанието си. Сганзерла е само на 23 години, когато прави „Бандитът...“, идва
в киното от престижен вестник в Сао Пауло и визията му е на критик и киноман. Той нарича филма си „уестърн за Третия свят“. Тук имаме запомнящ се
главен герой – Жоржи, градски мошеник, който напада богатите в домовете
им, а прозвището „Червена светлина“ печели заради романтичния си подход
при кражбите – винаги носи червен фенер. Режисурата се опиянява от безразборното сливане на жанрове – това е друг типичен похват на „удигруди“ стилистиката. Сганзерла говори за „филм сбор: уестърн, документален мюзикъл,
детективска история, комедия, шаншада, научна фантастика“14. Получил се е
колаж от несъвместими жанрове, компилация от пастиши, едно безкрайно препращане и цитиране. В списъка от образци обаче Сганзерла премълчава найглавния си референт – Годар. В известен смисъл „Бандитът Червена светлина“
е бразилският „До последен дъх“. Подобно на Годар, Сганзерла се вдъхновява
от филмите категория „В“, поведението на Пауло Виласа (Жоржи) и Белмондо
доста си прилича, той също обича големите неонови надписи, вестникарските
заглавия, надписите с пяна за бръснене, всевъзможните закачки. Един пример –
на гърба на една от жертвите си Жоржи изписва “Merci”, а субтитър превежда
думата на португалски... Тези похвати са демонстрация на кинематографична
култура – нещо, което не е очевидно при всички „удигруди“ режисьори. Но
най-оригинален и запомнящ се елемент от „Бандитът...“ е неговият саундтрак.
Задкадровият разказ има структурираща функция и носи най-важната информация за филма, а тя ни е поднесена в два разказа от три гласа, много често противоречащи си един на друг. Единият е изповедта на самия бандит, а другият е
14

Ibid., р. 316.
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на двама невидими радиоводещи, мъж и жена, които с метален тембър и приповдигнат тон коментират криминалните случки, като често говорят обратно
на онова, което се вижда на екрана. Зрителят съзнателно е дезориентиран, като
така се демаскира механизмът на създаването на митове от масмедиите. Често
три или четири пиеси са свирени едновременно. Петата симфония на Бетовен
се слива с бразилската фолклорна песен “Asa Branca”.

5. „Метеоранго Кид: Интергалактическият герой“, реж. Андре Луис Оливейра.

Монтажният стил на „удигруди“ също бяга далеч от академичните структури, но в различни посоки. Ако Сганзерла обича френетичното движение
и бързия монтаж, Жулио Бресане използва умопомрачително дълги и статични план-секвенции. Във финалния епизод на филма си „Роди се ангел“,
където двама бандити, чернокож и бял, пътуват с кола, крадат и убиват без
повод, безстрастно и без никакво покаяние той ни представя губеща се в
далечината магистрала, заснета възможно най-неизразително от една гледна точка. Колата с двамата бандити профучава и изчезва. Чуваме бразилска
народна песен, преминаваща в дразнеща додекафонична музика, и гледаме
празното шосе, водещо за никъде, цели 8 минути.
Много ъндърграунд филми използват самото кино като тема и се вдъхновяват от различни киногерои, като безпардонно преобръщат тяхното
значение. „Метеоранго Кид: Междугалактическият герой“ на Андре Луис
Оливейра например е директно вдъхновен според своя режисьор от „Бандита...“. Той разчита на кинонамигвания, има същата фрагментирана и несвързана аудио-визуална структура, която тук се върти около един ден от живота
на младеж бунтар на име Лула, включващ както негови външни действия
(марихуана, спорове за политика, среща с филмов продуцент, празнуване
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6. „Бум-бум“, реж. Андреа Тонаци, 1971.

на рождения си ден), така и вътрешните му видения. В началните кадри
го виждаме като Исус, разпънат на палмово дърво, после фантазира, че е
Тарзан, Батман и други попперсонажи. Робърт Стам определя филма като
„киносамба на контракултурата“15, говорещ есперантото на масмедиите.
„Бум-бум“ на Андреа Тонаци е още по-дързък в своята кинематографична разрушителност. Заглавието се заиграва иронично с идеята за стрелбите в
криминалните филми и уестърните, но авторът му го определя като „маоистка
детективска комедия“. Подобно на филмите на Бресане „Бум-бум“ постоянно
обещава някаква история, която никога не се случва, защото съзнателно е прекъсвана и пренасочвана. Филмът се състои от 15 сегмента, много от които съставени от еднопланови епизоди, и включва 5 герои: главен герой, който често
надява маймунска маска, преследван от трима гангстери, и магьосник, който
прави така, че героите се появяват и изчезват чрез стопкадри. Един от гангстерите е сляп и стреля безразборно, което дава изобилие от бум-буми. Преследването като структура е само претекст, около който се групират несвързани
действия без причинно-следствена обвързаност. Един от гангстерите, травестит, коментира ставащото: „Имало едно време трима лоши бандити. Казват, че
единият бил майка им, но никой не знае това със сигурност“. Действието рязко
се прекъсва от парче сметанов пай, идващо иззад камерата, хвърлено в лицето
на разказвача. Този жест издава присмехулното отношение към конвенционалния сюжет. Но нещата имат по-дълбоко измерение – според режисьора16 филмът му е частично вдъхновен от „Откритата творба“ на Умберто Еко.
Бразилското „удигруди“, припознаващо се като „кино на боклука“, съеди15
16

Ibid., р. 319.
Ibid., р. 324.
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нява безпроблемно парчета и жанрове от киноисторията, посяга с гротескова многозначителност към класическите образци и се реализира в един вид
„едипова враждебност“, директно заявена в заглавие като „Убих семейството
и отидох на кино“. Непочтителното, аморално поставяне на едно ниво на отцеубийство и майцеубийство с развлечението е достатъчно красноречиво. В
„Бандитът Червена светлина“ може би най-отчетливо е отразено двойственото отношение към Синема ново и пародията е формата, която най-добре
пасва на тази нагласа. Във филма има много заигравки и цитати, но може би
най-знаково е използването на мощната candomblé17 музика от „Земя в транс“
на Роша в епизод с чернокожи деца, танцуващи около горящи бунища в Сао
Пауло. Радикалният аудио-визуален монтаж може да се разчете като почит
критика – със своята алегоричност и стилизираност филмът на Роша и въобще Синема ново не казват истината за живота в Бразилия. „Удигруди“ е отказ
от високото изкуство и модифицира ерудитското разработване на бразилската
народна култура от Синема ново. И ако предишното поколение се е занимавало главно със селската и литературна култура, ъндърграундът се интересува
повече от градската популярна култура и масмедиите.
Няколко реплики и кадъра се запечатват като знакови за стилистиката на
„удигруди“. В „Роди се ангел“ двамата бандити, влезли в чужд дом, гледат по
телевизора репортаж от кацането на астронавти на луната. Чернокожият бандит
казва между другото: „Защо им е да ходят на Луната, когато аз съм там отдавна?“. В изолираното си битие бандитите живеят извън нормалността. Филмите
на бразилския „удигруди“ показват именно тази обратна страна на живота и
киното. А в „Бум-бум“ главният герой често надява маймунска маска и продължително се гледа в огледалото. Отчасти се вижда камерата или нейната сянка.
В своето изследване „Алегории за недоразвитостта“ големият бразилски
критик Исмаил Шавиер разглежда кризата на телеологията както във филми от късното Синема ново, така и в тези на ъндърграунда. В „Бандитът
Червена светлина“ той акцентира на алегорията и иронията, докато в „Роди
се ангел“, „Убих семейството...“ и „Бум-бум“ фокусът е върху алегорията и
деконструкцията. Тези филми са знакови за националния дебат, включващ
естетиката и политиката. Но използването на алегорията според Шавиер „не
може да се сведе до програмираното и скрито изобличаване на авторитарния
режим“18. При „маргиналното кино“ антителеологията е „интернализирана,
ставайки формален принцип... Тук деконструкцията добива политическо
значение, завършвайки трансформацията на алегоричния дискурс в бразилското кино от 1964 до 1970. Започнахме с алегория, произлизаща от религи17
Кандомблé е религия, официално практикувана в Бразилия от началото на ХІХ в. В нея
се смесват традиционните вярвания, пренесени от някогашните роби от Западна Африка, с
елементи от римокатолическия култ и местни индиански традиции. Практикувана е от близо
2 000 000 последователи и в други страни на Латинска Америка. https://en.wikipedia.org/wiki/
Candombl%C3%A9 [посетен на 8.11.2015].
18
Xavier, I. Allegories of Underdevelopment. Aesthetics and Politics in Modern Brazilian Cinema.
Minneapolis/London., University of Minnesota Press, 1997, р. 10.
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озната вяра, станала „национална“ във филмите на Роша; и чрез нарастващата ирония свършваме с алегория, произхождаща от съвременната версия
на философския скептицизъм“19 – обобщава Шавиер. Той отбелязва още, че
разглеждайки съединяването и раздалечаването между авангардните и националистичните идеи в бразилската култура, през 60-те наблюдаваме особено
пресичане, катализирано от политиката, което може да се разглежда като финалния етап на бразилския модернизъм, защото имаме момент на криза на две
телеологиии – на националните революционни идеали и авангардисткия проект. „На прага на „постмодерната ситуация“ в Бразилия културният процес
през 60-те създава зона на креативност, където модерното авторско кино все
още намира силна колективна изява, изразявайки опозиционната си природа
спрямо консервативната модернизация“ – заключава той20.
Не знаем дали Тарантино е гледал бразилския „удигруди“, това уникално явление в историята на цялото световно кино. Но със сигурност би му
допаднало агресивното отношение към зрителя, интертекстуалната връзка с
други филми и характерът му на метакино.

UDIGRUDI: THE BRAZILIAN UNDERGROUND
OF THE LATE 1960S AS A RADICALISATION AND
REJECTION OF CINEMA NOVO
Boryana Mateeva

National Academy for Theatre and Film Arts
New Bulgarian University

The paper deals with the historical and political origins, the thematic characteristics and stylistic specifics, etc., of Udigrudi or the Brazilian film Underground
of the late 1960s in its complex relations with Brazil’s Cinema Novo. Analysing
several significant films, their structure, and visual messages and providing some
of the keynote statements of major representatives of the movement, the study
projects the movement on to the panorama of Brazilian film between the 1960s
and the arrival of postmodernity.

19
20

Ibid., р. 19.
Ibid., р. 28.
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КРЕАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА
ИДЕИ В АРХИТЕКТУРАТА
Веселина Пеневска

Институт за изследване на изкуствата, БАН
veselina.penevska@consultant.bg
Резюме: Текстът прави опит да концептуализира понятието „креативност“ в контекста на архитектурата – да очертае подстъпите към създаването на теоретичен конструкт, който да обвърже системно елементите от двете сфери. Такъв концептуален
модел до момента не е създаден, независимо от широкия спектър изследвания и
публикации по проблемите на творчеството и иновациите. За целта е разработена
и приложена конкретна методика за търсене на възможни определения на термина
„креативна архитектура“. Предложен е и вариант за определение, насочено към найчесто съотнасяния с понятието „креативност“ компонент на архитектурната творба
– нейната форма.
Ключови думи: архитектура, креативност, иновации, генериране на идеи, креативни
техники, архитектурна творба, форма, функция, конструкция, креативна архитектура

Настоящата статия е продължение на предишна работа, която прави опит
да концептуализира креативността в архитектурата1. В нея беше обоснована тезата, че креативната архитектура оспорва вкоренените разбирания за
начина, по който трябва да изглежда една сграда – т.е. тя отрича общоприетите за времето стереотипи на архитектурното проектиране. Предложената
там дефиниция за креативна архитектура – „архитектура, която не спазва
конвенциите“ – ще бъде използвана като отправна точка в настоящия текст.
Неговата цел е да очертае подходи и техники, с които съвременните архитекти разрушават установените проектантски конвенции по отношение на
архитектурната форма, за да създадат креативни творби.
Да се очертаят начини за стимулиране на творческото въображение на
архитекта има и академичен, и практически смисъл. Независимо от богатия поток изследвания и публикации в широкото поле на креативността,
сегментът „архитектура“ в него е скромен. Преглед на учебните програми
на архитектурните факултети в Европа разкрива, че нито една от тях не
включва курс, който целенасочено концептуализира иновативните техники
Пеневска, В. Креативност в архитектурата: понятийна динамика и параметри. – В: Изкуствоведски четения 2014. С., 2015, 44-53.

1

Изследователските интереси на доц. д-р арх. Веселина Пеневска са в граничните зони между архитектура и социални науки, както и в сферата на креативността и иновациите. Има множество участия в международни конференции и специализации в чужбина по архитектура, социология и мениджмънт (Oxford
University, Know-How Fund, Delaware University и др.) Ръководител и партньор на редица международни
изследователски проекти. Автор на монографията Пространството като част от човека и на няколко
учебника (Управление на креативността и иновациите, Изследователски методи и др.).
Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016
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и продукти в проектирането. В същото време да се насърчи и тренира креативността на студента, е сред приоритетите на обучението по архитектура2,
а умението да се създаде необичайна, впечатляваща, запомняща се сграда, е
критично за успеха на практикуващия архитект.
За да се изведат креативните техники, които архитектът използва (или би
могъл да използва) за генериране на идеи в процеса на проектиране, тук е
приложена методика, съставена специално за целта. В първата ѝ стъпка се
систематизират техниките за разкрепостяване на мисленето, познати на изследващите креативността дисциплини. Във втората стъпка онези техники, които имат отношение към архитектурата, се съотнасят с кръг от сгради,
смятани за креативни3. Третата стъпка експлицира и анализира техники,
за които може да се допусне, че са задали алгоритми за конфигуриране на
иновативен архитектурен продукт.
Дали съответната техника е приложена осъзнато и целенасочено, или
е продукт на феномена „черна кутия“4, няма как да бъде разкрито без потвърждение от автора или допълнително проучване. Изясняването на този
факт излиза извън целите на настоящата работа – тя изследва само принципите, които генерират креативна архитектура, но не и движещите сили зад
тях. При анализа по-долу обаче са отбелязани казусите, в които авторът е
декларирал, че използва конкретна креативна техника.
Креативни техники за генериране на идеи
Методите за създаване на нови концепции или решения, както подсказва и
наименованието им, помагат да се излезе от обичайния коловоз на мислене. В
зависимост от броя участници те могат да бъдат индивидуални или групови, но
при вторите се използват същите техники за генериране на идеи както при първите – новото е системата от регулативи, с които се намалява или неутрализира
конформното влияние на групата върху индивида. Сред най-популярните групови методи са мозъчна атака (brainstorming)5, синектика6, техника на номиналните
групи7, Делфи8 и др. Макар и ефективни за стимулиране на нестандартното мислене в група, те са извън обхвата на настоящото изследване, защото не експлицират персоналните мисловни трасета, водещи до креативна идея.
Sidawi, B. Rethinking Architectural Education: A Focus on Creativity. Proceedings of AAE International Conference of Architectural Education, 2013.
3
Кръгът от сгради е очертан чрез методика, представена в цит. изт. (1).
4
Вж. напр. Bunge, M. A General Black-box Theory. – Philosophy of Science, 1963, Vol. 30, N 4,
рр. 346-358; Friedenberg, J., G. Silverma. Mind as a Black Box: The Behaviorist Approach. – In:
Cognitive Science: An Introduction to the Study of Mind. Sage Publications, 2006, рр. 85-88.
5
Вж. напр. Cook, L. Brainstorming. Достъпен на: www.mindtools.com/brainstm.html [посетен
на 27.06.2015].
6
Вж. напр. Noland, V., C. Williams. Imagine that! Sinecticsworld Inc., 2010.
7
Вж. напр. Delbecq, A.L., A.H. Van de Ven and D.H Gustafson. Group Techniques for Program
Planning: A Guide to Nominal Group and Delphi Processes. Scott, Foresman &Company, 1975.
8
Вж. напр. Hsu, C., B. Sandford. The Delphi Technique: Making Sense Of Consensus. – Practical
Assessment. Research & Evaluation. Vol. 12, N 10, August 2007.
2
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В специализираната литература липсва класификация
на индивидуалните методи,
но за целите на тази работа
ги разделяме на два основни
подвида. В първия попадат
подходите, създаващи условия, които подпомагат индивида да излезе от обичайната рутина и да се освободи
от неефективните мисловни
модели – тук ще ги наричаме „стимулиращи“. Към
втория принадлежат техниките, които дават конкретни
указания какви стъпки да се
предприемат, за да се стигне
до ефективна идея или решение – наричаме ги тук „моделиращи“.
Целта на стимулиращите методи е да вдъхновяват
и разширяват индивидуалните хоризонти – посещения на необичайни места,
четене на разнородна литература, релаксиране и медитация, дори изпадане в
полусънно състояние. Стимулиращите методи, както
и груповите, също са извън
обхвата на настоящата работа, защото не дават конкретни инструкции как да се
създаде креативен продукт,
а разчитат на спонтанно
изплуващите от подсъзна1. Capital Gate Tower, Абу Даби, 2011.
нието идеи или решения.
Христоматиен пример е
прозрението на пребиваващия в (стимулиращата) вана Архимед, ознаменувано с надживялата столетия реплика „Еврика!“.
Моделиращите техники – които са и обект на изследването, представено
тук, – играят ролята на гид или инструктор за търсещия решение творец. Те
дават на архитекта точни указания какво да се направи, за да се генерира кре-
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2. Франк Гери, Дюселдорф, 1993.

ативна идея. Водеща е не творческата интуиция на автора (както е при стимулиращите техники), а умението да се следва предзададен алгоритъм от стъпки.
Идеята, породена от моделиращите техники, не е задължително практически приложима. Тяхната функция е да натрупат множество възможни по
принцип варианти – колкото повече и по-нестандартни, толкова по-добре –
от които след това да се изберат най-подходящите за ситуацията и целта на
задачата. Хора с вроден креативен потенциал обикновено генерират такива
идеи и без помощта на моделираща техника – но тя би могла да е от полза
и за тях, защото систематизира търсенето и намалява вероятността да се
пропусне възможно решение.
Моделиращите техники водят мисленето както на по-общо абстрактно
ниво, така и в съответната конкретна практическа плоскост. На по-високото
ниво те помагат на индивида да промени нагласата и подхода си към обекта на
работа – затова и инструкциите, които дават, са от типа „погледнете от друга
гледна точка“ или „сменете перспективата“9, „оспорете предпоставките“10,
9
Вж. напр. Silverstein, S. Changing Perspective: A New Look At Old Problems. – Smashing
Magazine, 3.09.2012.
10
Вж. напр. Centre for Excellence in Learning and Teaching, ISU. Assumption Busting. Достъпен
на: http://www.celt.iastate.edu/teaching-resources/classroom-practice/teaching-techniques-strategies/creativity/techniques-creative-teaching/ [посетен на 7.06.2015].
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3. Сантяго Калатрава, Швеция, 2003.

„опишете по нов начин“ или „дайте
различна формулировка“11, „сложете
в нова рамка“12. Тези общи препоръки
биват конкретизирани на по-ниското
ниво чрез буквални указания какво да се
направи – какви манипулации с обекта
на работа могат да се извършат, за да се
достигне до креативно решение. В този
случай указанията са от типа „променете атрибутите на обекта“, „разделете го
на части“, „преместете го“, „разместете
елементите“, „копирайте/комбинирайте“, „тръгнете от обратното“13.
Генериране на формообразуващи
идеи в архитектурата
При тази втора стъпка на настоящото
изследване анализираме дали и как познатите моделиращи техники генерират
иновативна форма. Съотнесени с избраните иновативни сгради, те открояват
серия подходи за търсене и конфигуриране на формообразуващи идеи. Всеки
подход съдържа различен набор от креативни техники. Тъй като броят на сградите от целевата група е значителен, тук
са представени – с илюстративна цел –
само два от очерталите се подхода заедно с включените в тях техники.
Първия подход наричаме манипулации с обекта, защото е насочен към
трансформиране на обема на сградата,
възприеман като стандартен. Техниките, включени в него, подсказват конкретни начини, по които да се извърши
трансформацията. Получените архитектурни решения варират от такива,
които попадат в графата „куриози“, до

11
Вж. напр. Volkema, R. Problem Formulation in Planning and Design. – Management Science,
1983, Vol. 29, Issue 6, рр. 639-652.
12
THNK. The Art of Thinking Differently. Достъпен на: http://reframe.thnk.org/ [посетен на
24.06.2015].
13
Вж. напр. MindTools. Creativity tools. Достъпен на: http://www.mindtools.com/pages/main /
newMN_CT.htm [посетен на 17.05.2015]; Pinterest. Creativity techniques. Достъпен на: https://
www.pinterest.com/daneenmcd/creativity-techniques/ [посетен на 17.05.2015].
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други, признати за безспорни постижения на архитектурния гений.
Няколко от техниките – „наклони обекта“, „завърти го“, „обърни с главата надолу“ – променят положението на архитектурния обем в пространството. Те извеждат мисленето извън стандартното разбиране, че сградите са
и трябва да бъдат вертикални. Вертикалността е исторически наложена от
конструктивни съображения, но носи и психологически смисъл – наклонените обеми изглеждат нестабилни и се тълкуват като опасни. Съвременните
конструкции обаче позволяват да се издигне наклонена сграда, която едновременно с това е стабилна и нормално изпълняваща функциите си. Наклонените сгради като че ли стават и психологически по-приемливи в сегашното време на икономическа несигурност и ускорена социална динамика.
Изходно вдъхновение за използващите тази техника съвременни архитекти може би е известната кула в Пиза, но макар и нейният наклон да не е
продукт на целенасочено архитектурно решение, тя все пак е рефлексия на
моделиращата техника „наклони“. Най-високата наклонена сграда (175 м),
е кулата на Олимпийския стадион в Монреал (1987). За сграда с най-голям
наклон – 18%14, е обявена Capital Gate Tower в Абу Даби от 2011 (фиг. 115).
Най-популярни в архитектурния свят обаче са двете кули, наречени „Портата на Европа“ (Gate of Europe) в Мадрид на Сантяго Калатрава (1996).
Практиката изобилства с крайния вариант от провеждането на техниката
– „наклони до 180°“ – сгради с покрива надолу в целия спектър от куриоз
и закачка16 до конструктивна и естетическа иновация. Такива са например
множеството обърнати пирамиди, флагманът на които е канадският павилион на Експо 1967 в Монреал, последвана от други по целия свят17 – САЩ,
Австралия (офис сграда, Виктория, 1979), Словакия (Словашко радио, Братислава, 1985), Саудитска Арабия (Министерство на вътрешните работи,
Риад, 1990), Япония (Конферентна сграда, Токио, 1996), Виетнам (музей на
Ханой, 2010) и др. Сградата на Националното радио в София е наша местна
персонификация на този принцип.
Друга група техники – „нагъни“ „навий“, „усучи“, „намачкай“ – трансформират обема на сградата. Те не нарушават целостта му, но променят
първоначалната му конфигурация, за да стигнат до нетрадиционен – и дори
шокиращ за нетренираното око – облик. Техниката „пробий“ също променя
обекта, но вече чрез нарушаване на структурната му монолитност.
„Нагъни“ и „намачкай“ са сред често употребяваните от Франк Гери техники. Продукт от прилагането на първата е например офисната сграда Der
Guiness Book of Records, 2012.
Източник на снимката: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e5/Capital_Gate.jpg [посетен 04.2015].
16
Вж. напр. Taylor, A. Upside down houses. The Atlantic. 1 May 2014. Достъпен на http://www.
theatlantic.com/photo/2014/05/upside-down-houses/100726/ [посетен на 30.06.2015].
17
Вж. напр. Miclos, V. These upside down buildings seem to defy gravity. iо9, 5.01.2014. Достъпен на: http://io9.com/these-upside-down-pyramid-buildings-seem-to-defy-gravit-1570254716
[посетен на 30.06.2015].
14
15
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neue Zollhof в Дюселдорф от 1999 (фиг. 218), а на втората – Lou Ruvo Center
в Лас Вегас (2010). „Усучи“ е приложена за първи път (поне в публично известна сграда) в придобилия незабавна известност небостъргач на Сантяго
Калатрава в Малмьо, Швеция, от 2005 (фиг. 319) – неслучайно наречен Turning
Torso (завъртащият или обръщащият се торс). Прилагането на креативна техника тук е целенасочено – самият автор популяризира свои ескизи, илюстриращи как кинетиката на мъжкото тяло е въплътена във визията на сградата20.
„Навий“ е използвана в Al Hamra Tower в Кувейт (2004). За да стане прилагането ѝ възможно, тя трябва да бъде предшествана от техника от по-високото йерархично ниво, чрез която се избира такова описание на изходния
обект, което позволява той да бъде навит. В случая „навий“ е възможно само
ако решим да разглеждаме абстракцията „сграда“ като плоскостна, листова
структура с много малка дебелина – защото обемен куб или паралелепипед
няма как да бъдат навити.
Същото последователно прилагане на две техники от различни йерархични нива намираме и при останалите сгради, получени от подхода „манипулации с обекта“. За да се приложи конкретна креативна техника, преди

18
Източник на снимката: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BCsseldorf_
Medienhafen_Gehry-Bauten_2006.jpg
19
Източник на снимката: http://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/
Malmos-stadsmiljo/Arkitektur-i-Malmo/Alla-byggnader/Turning-Torso.html [посетен 04.2015].
20
Вж. напр. Valabrega, B. Santiago Calatrava. Culture of Design, 3 May 2010. Достъпен на:
https://cultureofdesign.wordpress.com/2010/05/03/santiago-calatrava-by-benedetta-valabrega/
[посетен на 12.05.2015].
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това е необходимо да се даде ново определение на обекта, който трансформираме – т.е. всеки път да се пре-дефинира неговата същност. Само по себе
си това е значим креативен акт.
Втория подход за генериране на креативни идеи наричаме тук заимстване на решения, защото разкрива подсказки извън полето на архитектурата.
Техниките в него насочват към търсене на аналогии, симбиоза с други същности или „опрашване“ с чужди идеи. В изследваните тук сгради най-често
се прилагат три техники, които наричаме съответно „копирай“, „наподоби“
и „асоциирай“. Те градират три начина да се заимства и адаптира външен
прототип – от простото му „преписване“, през артистичната му интерпретация, до творческото преформатиране на заложената в него идея.
„Копирай“, както подсказва и наименованието, е използвана при сгради,
които възпроизвеждат буквално конкретен обект от всекидневието. В тях
прототипът е незабавно разпознаваем, защото са пресъздадени почти буквално специфичните му атрибути и детайли. Множеството рубрики за забавна или странна архитектура в интернет21 изобилстват с примери – сгради
във формата на плодове, животни, хора, музикални инструменти, предмети
от бита и облеклото. Архитектурната им стойност е спорна, но тяхната ценност е в друго – те показват, че е възможно да се излезе от проектантските
стереотипи във формообразуването, с което разкрепостяват мисленето и отварят врата за нови креативни експерпименти.
Wikipedia. Novelty Architecture. Достъпен на: https://en.wikipedia.org/wiki/Novelty_
architecture [посетен на 19.05.2015].

21
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6. Coop Himmelblau, Китай, 2012.

Техниката „наподоби“ е по-артистично изкушен вариант на „копирай“.
Границата между двете не е отчетлива – за някои сгради е въпрос на тълкуване към коя от тях ще бъдат причислени. При „наподоби“ също се заимстват готови модели, но те биват творчески третирани, за да се кодира
и естетизира посланието. За прилагането ѝ е необходимо професионално
умение, което е в състояние да надскочи буквализма и да създаде сложни
индиректни внушения, чието разпознаване и декодиране доставя интелектуално и емоционално удоволствие на зрителя. Резултатът вече не е куриоз, а добра архитектура (разбирана в контекста на властващите парадигми).
Независимо от известността и признанието, които тези сгради получават,
интерпретативният им подход често се оспорва като неприемлив за високата архитектура.
Сградите от тази категория са своеобразни архитектурни идиоми на познати модели – така креативността влиза в симбиоза с изкуството. Арката
„Тет дефанс“ (Tête defense, 1989) е целенасочен контрапункт на прототипа
си – Триумфалната арка (1836), огледално разположена на историческата ос
на Париж. Нюйоркското летище JFK на Ееро Сааринен (1962) е в изящно
абстрактния, но разпознаваем образ на птица, който символично маркира и
функцията на сградата (фиг. 422). Отчетливо биоморфни сгради са и Лотосовият храм в Ню Делхи (Lotus Temple, 1986) и наподобяващите мидени черупки оранжерии в крайбрежния парк на Сингапур (2012). Хотел Бурж ал Араб
(Burj Al Arab, 1999) в залива на Абу Даби романтично проиграва темата за устремена в морската шир платноходка. Алюзия с кристал предизвиква новото
крило на Кралския музей на Онтарио (2007) на Даниел Либескинд.
Техниката „асоциирай“ създава творби, оценявани често като визионер22
Източник на снимката: http://john-f-kennedy-international-airport-new-york-usa/ [посетен
04.2015].
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ски. Новаторството им навлиза в неизследваните бели полета на формообразуването – те обличат в архитектура същности, за които няма материален
прототип. И ни предоставят свободата да създаваме хипотези за естеството на
тези същности – или сами да ги конструираме мисловно. Въвлечени в многовалентната игра на тълкуване и конструиране, освободена от предзададени
ориентири, зрителите биват интелектуално и емоционално стимулирани.
Операта в Сидни на Йорн Утзон (1973) провокира въображението с потенциалната си генетична свързаност с широк спектър обекти – корабни
платна, черупки на яйце, вълни, костенурки – но продължава да се изплъзва
от окончателно дефиниране. Динамичната пластичност на формата дава на
офис сградата на Франк Гери в Прага (1996) прякора „Танцуващата къща“
– но и закачливото „Джинджър и Фред“, експлициращо играта между мъжката и женската идея в обемно-пространствената композиция. Липсата на
прототипи по земното кълбо пораждат асоциации с извънземни същности
в опита да се осмисли и вербализира непознатото в Дома на изкуствата
(Kunsthousе) в Грац на Кук и Фурние от 2003 (фиг. 523) или в Международния конферентен център в Далиан, Китай, на Coop Himmelb(l)au от 2012
(фиг. 6 24).
Изведените и анализирани до момента в тази статия два креативни подхода – „манипулации с обекта“ и „заимстване на решение“ – илюстрират
малък сегмент от целия спектър възможни по принцип и реално прилагани
в проектантската практика техники за генериране на иновативни решения.
Изследователската работа, която предстои, ще доразгърне потенциала на избраната методика в две основни посоки – първо, ще обогати кръга от методи
за генериране на идеи в архитектурата и, второ, ще очертае и анализира
спецификата на продуктите от тяхното действие.

Източник на снимката: https://en.wikipedia.org/wiki/Kunsthaus_Graz [посетен 04.2015].
Източник на снимката: http://simbiosisgroup.net/29759/dalian-international-conference-centercoop-himmelblau-china [посетен 04.2015].
23
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CREATIVE TECHNIQUES FOR GENERATING
IDEAS IN ARCHITECTURE
Veselina Penevska
Institute of Art Studies, BAS

The paper attempts to conceptualise the term ‘creativity’ in the context of
architecture, to give the broad outlines of the approaches to formulating a theoretical construct, which would systematically bind together the elements of both
areas. Such a conceptual model has not been developed so far regardless of the
wide range of studies on the issues of creativity and innovations. Concrete methodology has been developed and applied for the purpose allowing for seeking
possible definitions of the term ‘creative architecture’. A version is also offered
of a definition oriented towards that component of an architectural work, which
more often than not is associated with the term ‘creativity’: its form.
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МЕДИЙНА МУЗИКА,
ХИБРИДНОСТ И АВТЕНТИЗЪМ
Венцислав Димов

Институт за изследване на изкуствата, БАН
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
v.d.dimov@gmail.com
Резюме: Медийната музика (с особена валидност това се отнася до музикалната ремикс-култура на дигиталните медии) е хибридна. Текстът, част от по-голямо изследване на фолклорната и фолклоризирана музика в българските медии, търси дискурсите на хибридност и автентизъм в телевизионни рекламни видеоклипове, съдържащи
българска и балканска етномузика (фолклор, етнопоп, уърлд мюзик). Пропити със
значителни символни стойности, аудио-визуалните образи на локалната традиция се
включват в конструирането на една въобразена групова идентичност, в която музикалните съставки имат важна роля. Изследването може да осветли процесите на стереотипизиране и автостереотипизиране на българско и балканско като част на един
активиращ се маркетинг на етничности и идентичности. Хипотезата е, че национализмите и балканизмите в/чрез музика не са само резултат от търсено идеологическо
конструиране и политическо въздействие в съдържателен план, а са предпоставени
от същността на медийната култура като средство. Новите медии с присъщите на тяхната технологична, медийноиндустриална и маркетингова природа черти на синтетичност, еклектика, хибридност, комодификация и сублиминално въздействие могат
да променят както своите потребители, така и продуктите си. Музиката в рекламните клипове е нещо повече от обикновен саундтрак и градиво на телевизионната,
развлекателната и рекламната индустрия. Медийната музика осигурява съществена
връзка между продукта, производителите (на продукта и на медиите като продукт и
комуникатор) и потребителите с психологическите, културни и социални ресурси,
които носи.
Ключови думи: медийна музика, хибридизация, автентизъм, реклама, етничност,
идентичност

В теоретичните маршрути между хибридност и автентизъм
Този текст търси някои от треакториите на музикалния шпагат между
автентично и хибридно в локална фолклорна и етномузика от България, използвана в реклами в електронни и дигитални медии.
Теоретичните подстъпи към темата включват хибридността на музиката
като културно явление, като функциониране в социални, антропологически,

Доц. д-р Венцислав Димов (1963) ръководи изследователска група „Етномузикология“ при Институт за
изследване на изкуствата, БАН. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ по медийна музика и антропология на музиката. Автор и водещ на седмичното радиопредаване „Фолк етно магазин“ (от 1993) по националното Дарик радио. Доктор (1999), доцент по етномузикология (2004), доцент по журналистика (2010).
Научните му интереси са в сферите на етномузикология, културна антропология, фолклористика, изследване на медиите, културна история. Книги: Етнопопбумът (2001), Зурнаджийската традиция в Югозападна
България (2002, съавтор), Добруджа: памет и песни (2012) и др. Член на: Съюз на българските композитори
– секция „Музиковеди“ (2001–), ICTM – Международен съвет за традицонна музика при ЮНЕСКО (2006–).
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икономически контексти. Хибридността е откроима, когато музиката участва в процесите на медийна комуникация – медийната музика е хибридна1;
още повече музиката в епохата на новите медии, дигиталната цивилизация
и мрежовото общество2.
Хибридизацията на медиите като средство е друг фактор в комплексната
картина на музикалномедийната хибридност. Конвергенцията на медиите3 е актуален процес на взаимодействие между отделни медийни платформи и между
медиите и социалните актьори. Той променя начините на медийно функциониране, производство и потребление и има различни аспекти: технологични,
икономически, културални. През последните години се търсят нови медийни
феномени в хибридизационните процеси – след конвергенцията, свързвана с
новите дигитални медии и технологии, се заговори за ремикс култура4.
Концепцията за автентичност, пропита със значителна символна стойност,
е сред централните в дискурсите за популярната музика. Автентичността се
асоциира с качества на твореца и артиста (сериозност, креативност, оригиналност, искреност) или с контекста и употребата на музиката („живата“ и
по-малко комерсиалната музика са по-автентични). В треакториите на модернизираната фолклорна музика от България автентичността се интерпретира
като идеологически конструкт, свързван с властови позиции и нормативност5.
Автентичност и хибридност не са противопоставени, а са преплетени и взаимосвързани в конструктите на популярната музика, което дава основание „хибридността“ да бъде представяна като „новата автентичност“6. Концепцията за
хибридност като вид автентичност е формулирана за пръв път от Саймън Фрит,
който критикува идеологическите дискурси на уърлд мюзик като комерсиален
аргумент и етикет, използван от световните музикални компании7.
Рекламата като точка на пресичане на медийно, музикално и етническо
Една обобщаваща и работна дефиниция на рекламата може да я предДимов, В. Медийната музика в предметното поле на етномузикологията. – Българско
музикознание, 2010, № 2-3 (23-40), с. 29.
2
Negroponte, N. Being Digital. New York, Alfred A. Knopf, 1995; Кастелс, М. Възходът на
мрежовото общество. Информационната епоха: икономика, общество и култура. Т. 1. С.,
2004.
3
Jenkins, H. Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New York and London,
New York University Press, 2006.
4
Manovich, L. What comes after remix? 2007. Available at: http://remixtheory.net/?p=169. (access:
28.10.2014); Navas, E. Remix Theory. The Aesthetics of Sampling. Wien & New York, SpringerVerlag, 2012.
5
Пейчева, Л. Между Селото и Вселената: старата фолклорна музика от България в новите
времена. С., 2008, 229-230.
6
Kotarba, J., P. Vannini. Understanding Society through Popular Music. New York, Routledge,
2009, с. 137.
7
Frith, S. The Discourse of World Music. – In: Born, Georgina and David Hesmondhalgh (eds.).
Western Music and Its Others: Difference, Representation, and Appropriation in Music. Berkeley,
University of California Press, 2000, pp. 305-323.
1
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стави като платена форма на контролируемо въздействие в медиите, средство (убеждаваща маркетингова комуникация в различни медии) за нелично
представяне (насочена към групи) на стоки, услуги и идеи, което да ги убеди
(манипулира) да ги закупят или използват8.
За Ролан Барт рекламата е репертоар от съвременни митологии, които
като колективни представи в масовата култура утвърждават буржоазната
норма и съществуващия социален ред чрез мистификации, универсализации, предоставяне на модели за идентичност9.
За разлика от музикалната и развлекателната индустрия, за която развлечението е продукт, който се предлага на пазара, медийната индустрия
използва развлечението, респективно медийната музика като търговски инструмент. Истинският продукт на електронните медии е публиката – твърди изследователят на музиката в рекламите Дейвид Хюрън – а истинските
потребители на медиите са рекламодателите. Оттук значимостта на рекламата като терен на музикалните изследвания: този, който се интересува от
социалното разбиране на музиката, може да изследва работата на рекламодателите, които имат практически опит в познаването и употребата на музикални стилове и жанрове за постигане на социални ефекти, базиран върху
немалко експериментални и аудиторни проучвания10. Музиката в рекламата
е нещо повече от обикновен саундтрак и градиво на развлекателната индустрия – тя осигурява съществена връзка между продукта и потребителите с
психологическите, културни и социални ресурси, които носи. Определяна
като „власт на музиката“, тази роля в маркирането на идентичности се проявява в областта на рекламата в различни форми: от финото използване на
смътно позната песен от младостта на целевата аудитория до крещящата
употреба на емблематичен попхит за въздействие върху масовата младежка
публика.
Войводи и айдуци: мъжка сила, патриотична гордост и балканска
музика
В хибридната природа на рекламния клип музиката е градиво в конструирането на една въобразена групова идентичност чрез позоваване на исторически образи и реалии. Героичната балканска история и асоциrраните
с нея музикални образи в рекламните клипове имат хибридна природа и
заради вторичната и третичната употреба като ремиксиране на символните
ресурси на вече емблематични исторически дискурси от популярната култура (кино, телевизионни сериали, медии). Сред най-често употребяваните
в балкански реклами общоизвестни и емблематични исторически фигури са
тези на войводите (водачи на дружини и чети за съпротива срещу властта
при славянски и балкански народи по време на Османската империя), хай8
Huron, D. Music in Advertising An Analytic Paradigm. – Musical Quarterly, 1989, Vol. 73, N 4, p. 557;
Кафтанджиев, Х. Хармония в рекламната комуникация. С., 2008, с. 22.
9
Барт, Р. Митологии. Въображението на знака. С., 1991.
10
Huron, D. Op. cit., pp. 250-255.
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дутите (членовете на групи за въоръжена местна съпротива срещу османска
власт в европейската част от Османската империя между XV и XIХ век) и
хайдуците (народно название на грабители и разбойници от Балканите).
За рекламния дискурс е валидна констатацията на Барт, че съвременният
мит напълно лишава обекта, за който говори, от история – превърната в идеална прислужница, тя подготвя хубавия обект за наслаждение на господаря
буржоазен консуматор11. Така става с историята на балканските войводи и
хайдути. Телевизионен рекламен клип на македонска наденица „Леки“, произведен за “Bella Bulgaria”, популяризира малотраен колбас, който като евтин и масов продукт има негативна конотация (наричан жаргонно „кучешка
радост“). Рекламата го реабилитира чрез пресъздаване на исторически момент от революционната борба за освобождаване на македонските българи
от Османската империя, наситен с героични и романтични значения, които
ироничното отношение в клипа не оспорва, а затвърждава с ореола на игра,
остроумие и развлечение. 45-секундният рекламен клип започва и завършва с музикалната мелодия на емблематичната македонска песен „Море сокол пие“. Сюжетът пародира първата част от игралния филм „Мера според
мера“ (България, 1981, реж. Георги Дюлгеров), в която се пресъздават герои
и събития от епохата на Илинденско-Преображенското въстание. Войводата (пародия на Постоль войвода от филма) рови жарта с пръчка, влиза му
трън в дланта, където виждаме картата на поробена Македония и разкъсана
България с дата 1902 г., пояснена исторически с гласа на другия персонаж
(пародия на Дилбер Танас от филма): „Е, ке беше лятото на илядо деветстотин и втората година, и ние в Македония се ке бяме трън, трън в историята
бяме...“. С подобна карта започва филмът „Мера според мера“, но в рекламния минифилм Танас бяга с торба в ръка, докато стрелят по него. Донася на
войводата и другия комита наденица, жертвайки живота си. Те я оценяват с
повтаряща се реплика: „Е, тя много арна бе, Танасе!“. Кулминация на клипа
е прозрението на войводата: „Е с тая наденица в историята ке влезем!“, потвърдено в слогана чрез силно визуално внушение: надпис с цвета на българския национален трикольор „Македонска наденица от „Леки“ – ке умрем
за нея!“, рамкирано звуково от мелодията на „Море сокол пие“.
Как си съжителстват героичната и патриотичната представа на първообраза от историята и художественото ѝ отразяване във филма с ироничната
и пародийна игра с образи в клипа? На пръв поглед – парадоксално, защото
филмът на Дюлгеров, който е пародиран от клипа с надениците, оспорва идеологизираните представи, митотворческите амбиции и властовите отношения
с историята, характерни за българското кино през късния социализъм12. Всъщност естетически клипът продължава новаторството на филма, например чрез
екзотиката на диалекта, която е игра на автентизъм и документалност. Идейно
Барт, Р. Цит. съч., с. 85.
Янакиев, А. Енциклопедия „Българско кино“. С., 2000, с. 439; Братоева-Даракчиева, И.
Българското игрално кино от „Калин Орелът“ до „Мисия „Лондон“. С., 2013, 228-230.
11

12
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той няма амбиции да оспорва властови отношения и да разкрие непреодоляната травма в българската идентичност. Но самата игра с нея чрез диалог и
иронично дистанциране от предходните участници в дискурса, потвърждава
както значимостта на традиционната музика, така и значимостта на рекламата и рекламната медийна музика в символното пресъздаване на българската
идентичност. В конкретния случай с наблюдавания рекламен клип, както и с
брандовете, които налага рекламистът Генчо Генчев, поуките от рекламната
комуникация сочат, че в България ретроносталгията по героичното минало и
социализма продава, защото са изживени животи за едни и „битов фолклор“
за други13. И в единия, и в другия случай идентифицирането става не с рекламирания продукт, а с въобразените му образи, градивоq в коeто са преплитащите се музикална и гастрономическа памет, резонирана и активирана чрез
образите на популярната култура: кино, телевизия, музикална индустрия.
Подобни изводи могат да бъдат потвърдени от редица рекламни клипове,
в които войвода и дружина хайдути се използват за налагане на брандове
хранителни продукти в съзнанието на груповия потребител, като използват
популярността на актьори, играли войводи и борци за свобода в популярни
български игрални и телевизионни филми. „Войводата“ Васил Михайлов
заедно с Джоко Росич и Иван Кръстев рекламират ловешка гроздова ракия, като репликата „Събрахме се, войводо“ е заимствана от култовия телевизионен сериал „Капитан Петко войвода“ (България, 1981, реж. Неделчо
Чернев). В по-късна реклама на кисело мляко „Родопея“ се прави реплика
на репликата – войводата Васил Михайлов влиза в кръчмата, за да събере
дружината на кисело мляко. Част от екранната реалност на последния клип
е родопската традицонна музика: до чевермето, което се върти в камината,
свирач на каба гайда извайва стара родопска трапезна мелодия.
Всички описани по-горе аспекти на рекламната употреба на войводи и
хайдути и свързаната с тях музика продължават традицията, като я иронизират, ремиксират и хибридизират.
„Балканът пази своите тайни“: „автентичните“ балкански баби и
музиката
Автентичното като идеализирана представа за своето минало и локалната традиция, чужди на съвременния потребител и тъкмо затова жадувани и
въобразени, определя друга част от рекламите с балканска музика. Герои в
тях са бабите (по-рядко дядовците), които рекламират съвременен промишлен продукт, като го представят за автентичен и домашен чрез екзотизирания образ на старинна музика от региона и местни рецепти.
В реклама на баници „Фамилия“ на “Bella Bulgaria” (Баници „Фамилия“,
2009) три баби в шопски носии възпяват в стила на локалния традиционен
двуглас с рекламна песен новата баница. Трите жени са най-възрастните
Михалев, И. Генчо Генчев: социализмът продава. Капитал, 27 мaй 2011 (посетен на 28.10.2014).
Oнлайн достъп: <http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/05/27/1096190_
gencho_genchev_socializmut_prodava/>.
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певици от групата за автентичен фолклор от с. Бистрица, Софийско, които
като вокална формация, именувана „Бистришките баби: архаична полифония, танц и практики от Шоплука“, са първият шедьовър на нематериалното културно изразяване от България, включен в световната представителна листа на Нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО14. Бабите
се събират в стара селска къща, запяват акапелно рекламния текст върху
хороводна шопска традиционна мелодия и точат баница. Една от бабите
слага витата баницата във фурната на старата си печка на дърва, а от другата страна от нова електрическа фурна я изважда млада жена и я сервира
на семейство си. Внушението е: традицията е пренесена и съживена през
времето и пространството благодарение на продукта „Фамилия“, който е
автентичен, защото се прави от бистришките баби. Слоганът е: „Вита баница „Фамилия“ – пренася автентичния вкус на селската баница във вашия
дом!“. Хибридността определя медийното послание и като съдържание, и
като форма: интериорът на старата българска селска къща преминава в интериор на съвременен градски дом; бабите предават баницата на внучките,
както бистришките баби предават музикалната си традиция на своите внучки; песента е новосъчинена, но в мелодичната формула на старата традиция. Завещаната от старото поколение традиция е хибридизирана от младото, но новият хибриден продукт е получил одобрението от шедьоврите
на тази традиция в една конструирана от глобалното културно инженерство
въобразена автентичност.
Подобна е стратегията на поредицата клипове „Балканът пази своите тайни“, с която “Bella Bulgaria” рекламира свой продукт (Балканска скара „Леки“,
2010). Баба и дядо отговарят на въпрос на журналист какви подправки слагат в
наденицата, природни звуци заглушават отговора и изпод блеенето на овцете и
гърма на бурята се дочуват откъслечни фрази от отговора на старците: чубрица,
джоджен... На финала звучи песен, изпята от женски професионален хор в стила на Филип-Кутевите обработки на автентичен фолклор от Западна България:
„Де мома де, да навади градина, де мома де, да набере босильоци, и-и“.
Вкусът на времето хората сбира
Идеята на юбилейната реклама на „130 години Шуменско пиво“ е да
се потърси значимостта на бранда, като се изтъкне неотменната връзка
на празнуващите местни хора с бирата през резлични периоди. Първата
пивоварна в България e създадена от предприемчиви български търговци и чешкия майстор-пивовар Франц Милде в град Шумен през 1882 г.
През 2012 г. собственикът на пивоварната “Carlsberg Bulgaria” поръчва
на рекламната компания “Noble creative studio” рекламен клип за бранда
„Шуменско“, режисиран от Стоян Радев. 45-секундният филм представя
130-годишната история на бранда като поредица от бързо сменящи се
кадри. В едно и също пространство – бирария „Шуменско пиво“ – се
сменят обитатели и различни времена: православен свещеник и селяни
14

Пейчева, Л. Цит. съч., 152-153.
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в традиционни облекла, граждани в европейски дрехи, военни (Балканските и Първата световна война, 1912–1918). Бирата съпътства първите кинопрожекции и грамофон, валсиращи двойки, кабаретни танци...
През втората половина на ХХ век под емблемата на „Шуменско пиво“
се сменят политически агитатори на социализма с каскети, групово гледащи телевизия, милиционери порицават танцуващи младежи, бира пие
и космонавт, на сцената се изреждат емблемите на спортната слава на
България (гимнастички, тежкоатлети). Шуменско пият протестиращите
по време на демократичните промени след 1989. Накрая почитатели на
бирата от всичките 130 години с характерните за времената си костюми
се събират в общ кадър и вдигат халби с възглас „Наздраве!“.
Музиката на рекламния клип е от „Рапсодия Вардар“ на Панчо Владигеров. Изборът на произведението не е случаен – творбата е емблема на националния стил в българската музика, още първите ѝ записи от 20-те години
на ХХ век я правят известна в България и света. Панчо Владигеров, макар и
роден в Цюрих, Швейцария, израства в Шумен (днес там има музей „Панчо
Владигеров“), а за неговите приятели в Германия (берлинският период на
Владигеров е от 1912 до 1932 г.) Панчо е не просто българин, а шуменец:
българската бохема, която се събирала в квартирата им на „Шуман щрасе“
в Берлин, прекръстила заради братя Владигерови улицата на града на детството им „Шумен щрасе“.
„Рапсодия Вардар“ на Владигеров, макар и художествена опус музика, отдавна е придобила популярността на евъргрийн. Употребата ѝ в рекламен клип
като хибридна медийна музика носи символиката на документ на българското
време, пазещо традицията през всички модерни вълни и времена. В случая хибридното може да се разчете като автентично: всичко се променя, само Шуменско пиво и „Рапсодия Вардар“ остават същите, защото събират хората.
Заключение
Този кратък текст може да обобщи наблюденията върху употребата на традицонна музика в няколко посоки. Рекламата за вътрешен пазар често избира утвърден локален образец, който звучи „автентично“, но е хибриден като
функциониране и употреба (например, „Бачковско хоро“ на „Първомайска
група“ в реклами на колбаси и кайма от бранда „Народен“). В други случаи се
създава хибридна музика, като се съчетават локални идиоми, превърнали се в
попкултура (например македонските песенни мотиви в рекламите на „Македонска наденица“). По-редки са случаите на употреба на старинната локална
музика (шопското двугласно пеене се употребява като стилова маска на модерно търговско послание в рекламата на баници „Фамилия“). Предпочитат
се по-нови пластове на балканската музикална традиция, свързани с националното културно строителство (мотиви от „Ръченица“ на Петко Стайнов в
рекламата на кренвирши „Народен“ или от „Рапсодия Вардар“ на Панчо Владигеров в рекламата на Шуменско пиво) или с интеретничните комуникации
в модерните балкански градски култури.
Рекламни употреби на традицонна локална музика от Балканите е при-
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мер за етнически маркетинг – продажба на продукти чрез легитимирането
на идентичности. Една от най-успешните маркетингови стратегии днес според автора на „Пазаруване за идентичност: маркетинг на етничното“ Мерилин Хелтър е тази на сегментиране на аудиторията и насочване на рекламни
послания към потребители с конкретни етнически идентичности15. Местните клиенти разпознават музикалната реч на своята градска етническа традиция – за гърците това е ребетикото, за българите – македонската песен.
За разлика от балканизмите в политическото и историческото мислене наситените с интертекстуализъм и ирония балканизми в медийната музика на рекламата целят да забавляват с автентизма на един безкраен хибриден празник.

MEDIA MUSIC, HYBRIDISM, AND
AUTHENTICITY
Ventsislav Dimov

Institute of Art Studies, BAS
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Media music is hybrid, which is especially true of the musical remix culture
of digital media. The paper, part of a more extensive study on folk and folklorised
music in Bulgarian media, seeks the discourses of hybridism and authenticity in
TV commercials, containing Bulgarian and Balkan ethno music (folk, ethno pop,
world music). Imbued with substantial symbolic values, the audiovisual images
of the local tradition join in the construction of an imagined group identity, where
music components play an important role. This study could shed light on the
processes of stereotyping and autostereotyping of the Bulgarian and the Balkan
as part of an enabled marketing of ethnicities and identities. It is argued that the
nationalisms and Balkanisms in/via music are not results just of a sought for
ideological constructing and political influencing, in terms of their content, but
are preset by the nature of the media culture as a medium. The new media with
their inherent to their technological, media industrial and marketing nature traits
of synthesis, eclectics, hybridism, commodification and subliminal influence are
able to change both their consumers and their own products. The music of the
commercials is much more than just a soundtrack and a building element of the
TV, entertaining and advertising industries. Media music provides a substantial
link between the product, the producers (of the product and of the media as a
product and communicator) and the consumers through the psychological,
cultural, and social resources it has.
15
Halter, M. Shopping for Identity: The Marketing of Ethnicity. New York, Schocken Books,
2000.

241

ТАНЦОВОТО ИЗКУСТВО – ОТВОРЕНА
СИСТЕМА ЗА ИНОВАТИВНИ ТАНЦОВИ
МЕТОДИ И ВИЗУАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
Желка Табакова

Югозападен университет „Неофит Рилски“
j_tabakova@yahoo.com
Резюме: Темата за връзките между отделните изкуства в танцовия спектакъл като
синтетичен жанр е класически интерпретирана многократно. Съвременният професионален език на танца по традиция заимства от актуалните битови танци, но все повече – и от популярните улични танци на различни социални и етнически общности,
които паралелно повлияват върху техниката и естетиката на движенията като цяло.
Урбанистичните стилове се стремят да се доближат до професионалното танцово изкуство в неговите завършени форми – система за усвояване на техниката и организирано публично представяне. Предлаганият текст хвърля известна светлина и върху
импровизационния принцип при новите технологични условия, който прераства в
организирана постановъчна система – отново по класически образец.
Ключови думи: мултимедия, танцово изкуство, танцова импровизация, иновативни
танцови методи, визуални технологии, класически образец, постановъчна система в
танцовото изкуство, интегративни методи

Универсалният език на танца – езикът на безсловесното тяло, е благодатен приемник на различни иновативни методи: както на танцови стилове,
така и на технологии, свързани с визуалните изкуства, имащи отношение и
към сценичното оформление – сценографията на спектакъла.
Темата за връзките между отделните изкуства в танцовия спектакъл
като синтетичен жанр е класически интерпретирана и изследвана в не един
изкуствоведски труд. Днес смисълът на взаимодействие не се е променил
радикално, но развитието на технологиите диктува друг вид сценично
позициониране на нова танцова среда. Или с други думи: мултимедията,
анимацията, 2D визуализацията поставят танца в среда, по-близка до киното, отколкото до театъра. В новата сценично-технологична симбиоза по
нов начин се структурира и драматургичното действие, и самият спектакъл,
доц. д-р Желка Табакова (Пловдив, 1958), хореограф-режисьор Опера Варна (1987–1991), Държавен
музикален театър „Ст. Македонски“ – София (1991–1996), Пловдивска опера (2001–2009). Преподавател
в ЮЗУ „Неофит Рилски“ (2009–), АМТИИ (2006–), гост-преподавател в НБУ (2007–2014), НАТФИЗ
(1996–2001), Музикална академия „Панчо Владигеров“ (1993–), ПУ „Паисий Хилендарски“ (2004–).
Ръководител на магистърска програма за „Съвременни танцови техники“ – АМТИИ (2013–). Магистър
по балетна режисура – ГИТИС, Москва (1980–1985), докторат в БАН (2007), доцент (2010). Около 100
постановки (баленти спектакли, хореографии в опери, оперети и мюзикъли). Турнета в чужбина с авторски и класически балетни постановки (Египет, Гърция, Италия, Белгия, Босна и Херцеговина, Сърбия).
Книги: Танцът в оперетата и мюзикъла. Гледната точка на хореографа (2007). Награди за хореография: „Анастас Петров“ (1993), награда на Варна за спектакъла „Лешникотрошачката“ и 25 години
творческа дейност (2011).
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което предопределя естетическото и философското му въздействие върху
зрителя.
Съвременният професионален език на танца (извън категориите модерен и
постмодерен) по традиция заимства от актуалните битови танци, но все повече – и от популярните улични танци на различни социални и етнически общности, които паралелно влияят върху техниката и естетиката на движенията
като цяло. Урбанистичните стилове от своя страна се стремят да се доближат
до професионалното танцово изкуство в неговите завършени форми – система за усвояване на техниката и организирано публично представяне.
Предлаганият текст хвърля известна светлина и върху импровизационния принцип при новите технологични условия, който прераства в организирана постановъчна система – отново по класически образец.
Основен акцент в настоящото изложение е доминиращата нова колаборация между танца и екранните изкуства. Самото явление още в зародиша си
демонстрира многообразни съчетания на танцови стилове и мултимедийни
технологии. И формулата за модерност не се заключава в намиране на качествено нов танцов подход, метод или принцип на гравитация, а по-скоро
в креативното използване на съвременните модерни технологии.
Стремежът на творците към нов подход в интерпретацията и изказа на
познати до баналност теми, ражда на пръв поглед несъвместими сътрудничества в сценичните изкуства и най-вече в съчетаването на танца с екранните изкуства. В тази връзка мултимедията предоставя по-динамична среда от
изразните средства на традиционния театрален декор и в настоящия ХХІ век
вече говорим за видове мултимедиен театър. Тенденциите за използване на
кинотехнологиите като декор се осъществяват в две направления: в класическите форми на големия танцов спектакъл и в камерната танцова миниатюра
в рамките от 2 до 5 минути. Отчитайки спецификата на всяка от тях, задачата
на мултимедията има своите параметри и драматургични акценти. В цялостния спектакъл тя не присъства пълнометражно успоредно с танца, защото би
изместила вниманието на зрителя от основното сценично действие, а в късата
форма много често мултимедията е по-активна в проявлението си от танца.
Спектакълът на режисьора Боян Иванов и хореографа Таня Соколова
„Девет и нещо“1 е построен изцяло с помощта на мултимедия. Той е пример за съчетаване на традиционно театрално действие с кинодекор, визуализиращ градска среда или предмети от бита чрез възможностите на високите технологии, и осигурява декоративна лекота в картината и цялостна
съвременна визия на представлението. Сюжетът е изграден на фрагментарен принцип от поредица сцени – всяка сцена е завършена тематично като
самостоятелна танцова миниатюра, която не е обвързана драматургично с
останалите. Авторите на постановката са заявили творческите си намерения още в програмата на спектакъла, заместваща класическия тип либретно
построение: „Девет души тръгват в един летен ден от девет различни места,
1

Сценография, костюми и видео Венелин Шурелов в Държавен куклен театър – Варна, 2011 г.
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за да се срещнат в девет и нещо на едно необичайно място за една необичайна среща. Хаосът на градския живот като игра на музика, образи и забавни
ситуации, в които разпознаваме не само хората от балконите отсреща, но и
местата, през които минаваме всеки ден. Един необичаен поглед към нещата, които ни заобикалят.“
Мултимедията играе ролята на свързващото звено, изгражда конструкцията на спектакъла и така оформя неговата цялост. Друг поддържащ елемент е екранът с мултифункционално предназначение. Освен че се прожектира върху него, той е рунд хоризонтът, през който се влиза и излиза от
сценичното игрово пространство. От взаимодействието на екранната прожекция и танца на сцената и с безпрепятственото преминаване през екрана,
маркиращ мястото на действие – вън и вътре, на улицата, на тротоара или в
кафенето, разказът оживява в различни условни пространства и се пренася
в почти реална среда, а не остава в традиционната театрална кутия.
В друг спектакъл, вече танцов, на Балет „Арабеск“ използваната мултимедия има сходни задачи, но с други идейни транзиции (мутации). Спектакълът на Боряна Сечанова „Дон Жуан“2 започва с мултимедия на градска среда.
В кадрите на улици, светлини, коли се разпознават танцуващите артисти от
спектакъла и зрителят прави връзка с действието на сцената. В една от следващите сцени видеопрожекцията в крупен план показва танцуващите на сцената в дует и в ансамбъл на втори план. В този случай музиката взима ролята
на организатор на синхрона между действието от екрана и танца на сцената и
извежда емоционалното и психологическо внушение на тази база3.
За съжаление, асоциативното начало, свързано с действието, не продължава през целия спектакъл. Обвързвайки се драматургично с фабулата,
прожекцията би следвало да протича паралелно. Но следващите сцени във
видеоматериала от спектакъла трудно кореспондират с танца или със смисловия подтекст, проектиран от авторите. Очевидно в танцовия спектакъл
на ХХІ век най-трудно се изгражда логиката между танцовото действие и
новия модул – мултимедията. В противен случай постановъчната идея се
размива в твърде абстрактните сфери на символиката и метафориката. Ако
се прожектира мултимедия върху екран, вместо разрисувана картина върху
рунд хоризонт в перспектива или просто фоново платно, то действието веднага се позиционира в зададената среда – съвременна или абстрактна – и
въображението на зрителя задържа тази информация през цялото време на
спектакъла, без да е необходимо непрекъснато да върви прожекция.
Другият „киноефект“, който широко навлезе в съвременната танцова постановка, е компютърната анимация и мултимедия върху екран, при което се
постига ново отношение и към танцовия спектакъл. Ако при Пина Бауш урбанистичната среда ангажира зрителя със съвременните теми от живота, а последиците от тях се изграждат от танцьорите чрез психологическо осмисляне
2
3

Музика Христо Петков, костюми Цветанка Стойнова, мултимедия Марта Варлаамова.
www.arabesque.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0020
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на драматургичните образи, то анимацията днес играе ролята на вътрешния
свят на персонажа. Невидимото вече става видимо чрез изразните средства
на новите видеотехнологии. Паралелно протичащите действия от екрана и
сцената може да се разминават в смисловия подтекст или да бъдат в синхрон
в определени психологически моменти с цел да се постигне по-голяма пълнота и драматизъм в действието. Танцьорът вече не е сам във внушението.
Използването на допълнителни визуални ефекти предлага на зрителя многоплановост на действието и по-мащабно философско внушение. В контекста
на подобно взаимодействие между танц и анимация в американското издание на „Х фактор“ „Америка търси талант“ бе представен танцов номер с
интересна анимация и отличен синхрон. Хореографията е със заглавие “Bluе
Journey” („Синьо пътешествие“)4, реализирана от Дейвид Мидендорп. Може
да се цитира едно споделяне от фейсбук по повод на хореографския номер,
което изглежда много точно за въздействието от танца.
Bonjour les copains,
Ma vidéo coup de cœur...
Elle passera pas inaperçue..
Un clip mélangeant animation,
poésie et surtout une JOLIE synchronisation...
Un régal pour les yeux...
“Fais attention à ce que tu danses, car ce que tu danses, tu le deviens”.
Здравейте приятели,
Това е моето любимо видео ...
То не минава незабелязано ...
в един клип, в който са смесени анимация,
поезия и преди всичко прекрасна синхронизация...
Един празник за очите ...
„Внимавай в това, което танцуваш, защото ти се превръщаш в това, което
танцуваш“.
У нас също доста хореографи вече се обръщат към такъв тип представяне в танцовите си спектакли. В спектакъла “Placebo”5 в НБУ Анна Пампулова използва мултимедия с компютърна анимация и 2D изображение върху пода, в което танцьорка разгръща пластически етюд. Постигнат е много
добър визуален ефект. Компютърната анимацията успешно е използвана и
за комичен етюд. В същия спектакъл, Анна Пампулова представя с нейни
https://www.facebook.com/video.php?v=868708246491837&set=vb.320245458004788&type=2
&theater
5
Промоклип Илия Шекерджиев; визуални ефекти Илия Шекерджиев; костюми Яна
Дворецка, НБУ, 2013 г.
4
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студенти „шопинг сцената“ (наречена така условно), която се осъществява с анимация, изобразяваща падащи чанти в различни десени и форми, а
задачата на танцьорите е да уловят момента, в който чантата може да се
„постави“ върху ръката с приближаване към екрана. На пръв поглед такава
хореография изглежда импровизационна, но всъщност е точно представена,
за да може да се синхронизира анимацията с действието. Моментът на импровизацията се прилага в репетиционния процес при създаване на лексиката и затова спектакълът се възприема по-скоро като пърформанс в замисъла
си, а всъщност има точно зададена схема, по която се синхронизират действията на танцьорите и мултимедията. Творческото търсене и изграждане на
действието е процес, освободен от ограничения.
Друг принцип на работа, имитиращ компютърната анимация, е театърът
на сенките на Shadow theatre Group от Унгария, Будапеща. Хореографската
миниатюра “Shadow story” („История на сянката“)6 е замислена и реализирана много талантливо. Показана е през 2013 година на шоу формата „Англия търси таланти“. Многоплановото протичане на действието – мултимедията (снимки) върху платното, хореографията с изключително сложните
композиции от тела и времевият музикален отрязък са изразните средства
на артистите, за да разкажат в рамките на три минути живота от влюбването
до смъртта с ясна социална и човешка позиция към политическите катаклизми в света. Екранът изпълнява две функции – място, върху което се прожектира мултимедия със съответстващо настроение, и параван, зад който
на контражур се разиграват танцово-пластичните сцени от танцьори, а не
от кукли, както е в традиционния китайски театър на сенките, наричан още
„най-ранното екранно шоу“. Това е една от най-старите театрално-визуални
техники, датираща отпреди 1500 години в Китай. Днес това древно изкуство
е преоткрито и светът се възхищава не на кукловодската техника, а на играта на танцьорите. Виртуозно и с естетски вкус се редуват или преплитат
танцувални моменти с изобразителност на екстериора, даващ ясна информация за място и време на действие. Времето на действие е съвременният
свят, в който войната разрушава човешкото щастие. В преоткритото традиционно изкуство танцът се представя върху съвременна песен, разказваща
за любовта, докато в първообраза на театъра на сенките текстът от епоса е
съпровождал играта с куклите.
Японският театър „Енра“ представя танцовата миниатюра “Pleiades”7 с режисьор Нобуяки Ханабуса, изпълнители и съчинители на хореографията са
Сайа Аутатани и Маки Йокойама. Компютърната графика изобразява на екрана съзвездието на Плеядите. Балерините, макар и не от висока класа, много
добре синхронизират движенията си с анимацията. Използват лексиката на
класическия танц в линеарен рисунък, но умело жонглират със светлините от
https://www.youtube.com/watch?v=CvQBUccxBr4
“Pleiades”: http://ladyzone.bg/gallery/lifestyle/yaponska-trupa-tvori-magii-s-tants-muzika-i-multimediyavideo.html
6
7
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екрана, като по този начин внушават идеята за връзката между човека и космоса – ние, хората, идваме от космоса и се връщаме отново там. Фокусът пада
върху новия изказ на темата, а не върху техниката на танца и изпълнителите.
Друга миниатюра “Fuma-Kai”8 е направена с рекламна цел по повод кандидатстването на Япония за домакин на олимпийските игри през 2020 г.
Динамично и ефектно се преплитат визуалните ефекти на мултимедията
с танцово-пластичните и спортни моменти, композирани в традициите на
японската култура. Очевидно целите и задачите на тази нова конфигурация
– танцово изкуство и високи технологии – са неизчерпаеми, опирайки се на
творческото въображение, което не познава граници.
Тенденциите към отворена система в самото танцово изкуство започнаха
отпреди 30 години, има се предвид комбинирането на лексиката от различни танцови стилове. Започна дори практикуването на хореографиране на
принципа: всеки показва каквото може и е успял да усвои от уъркшопове и
семинари. Ако постановчикът владее един от трите основни стила – класически, джаз или модерн, – това му дава увереността да започне да вмъква и
движения от по-актуални или популярни улични стилове като брейк, хипхоп и разновидности на модерния танц.
В последното десетилетие на сцената се наблюдава и интересна интеграция между различни видове изкуства. За първи път тя се прояви в танцовия
театър на Пина Бауш през 80-те години, което стана повод за много съпоставителни изследвания в областта на театъра и танца. В България също бе
създадена специалност „Танцов театър“ към НАТФИЗ. Днес обаче на ход
е „Десетата муза“. В тази връзка има основания новите тенденции да се
дефинират като необходим хаос, от който ще се роди ново по форма и интеграция танцово изкуство, което все още борави с индивидуална лексика,
предпочитана от хореографа. Досега съществуващите жанрови определения остават извън новите тенденции.
Цялостната картина в новите танцови спектакли действително наподобява хаос както в използването на техниките, така и на понятията. Поддържаната теза за елитарността на балетното изкуство и за демократичността
на съвременното танцово изкуство изцяло губи състоятелност, когато става
дума за новите тенденции в танцовия спектакъл, излизащи извън рамките
на каквато и да е формула и конструкция, благодарение на неочакваните
комбинации както в хореографско, така и в сценично визуално направление.
Ако се опрем на хаоса като понятие, от което произтича космическият ред,
то днешният хаос в танцовите направления е само една прелюдия към формирането на нов тип пластическо и сценично изкуство. Въпреки старанието
на балетоведите да обхванат и теоретически да формулират новите направления в съвременното танцово изкуство, засега те не могат да се назоват
еднозначно, защото все още са в своята активна фаза на формообразуване.
https://www.youtube.com/watch?v=HhJeNgjIKVw&index=5&list=PLeBbE51WgYrnfUlO8TG
4Kv04Ln9Q52V_O

8
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THE ART OF DANCING: AN OPEN SYSTEM
OF INNOVATIVE METHODS AND VISUAL
TECHNOLOGIES
Zhelka Tabakova

South-West University “Neofit Rilski”

The subject matter of the relations between individual arts within a dance
performance as a genre combination has been classically interpreted on many occasions. The contemporary professional language of dance traditionally borrows
from the actual everyday dances, but increasingly, from the popular street dances
of various social and ethnic communities, which in the process influence the techniques and the aesthetics of movements as a whole. Urban styles seek to catch up
with the professional art of dancing in its accomplished forms: a system of mastering the techniques and organised public presentation. This paper sheds some
light also on the improvisational principle in the new technological environment,
which evolves into an organised staging system, classically modelled too.
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ХИБРИДНОСТ В НОВИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ
ПРАКТИКИ ОТ СРЕДАТА И КРАЯ НА 1980ТЕ ГОДИНИ (ОПИТЪТ НА ВАРНЕНСКИТЕ
ХУДОЖНИЦИ)
Ирена Димитрова

irena19@abv.bg
Институт за изследване на изкуствата, БАН
Резюме: Хибридността се разглежда като една от ключовите характеристики на
постмодерното изкуство и е свързана с размиването на най-различни граници, например между епохи, жанрове, видове изкуства, изкуството и живота и т.н. Ако
разгледаме новите художествени практики (инсталацията, пърформанса и т.н.) като
част от посмодернизма, можем да приведем различни примери за хибридност (еклектика). На първо място, тя се проявява като съчетание на различни видове изкуства.
Пример за това е акционисткото изкуство на пърформанса. То представлява кратко
сценично действие, което обаче може да бъде съчетано и с визуален образ (видео,
живопис и т.н.). Пример за пърформанс е акцията на част от варненските художници в двора на Археологическия музей във Варна през 1985 г. В нея се включват и
музиканти (Й. Ибрахимова, Т. Спасов), а процесът е заснет от киноекип. В тескта
ще разгледаме и изкуството на инсталацията, което също има хибриден характер.
Инсталацията по същество е триизмерна „конструкция“, която може да се състои
както от различни предмети (скулптура, обекти), а освен това да представлява и
видеотворба. Тя също така често бива озвучавана. Освен това смесването на традиционните художествени форми (скулптура, живопис и др.) с нехудожествени обекти
(предмети от бита) е характерно за този вид изкуство и може да се види например в
инсталацията на Владимир Иванов „Холандски пейзаж“” (“Dutch Landscape”), която анализираме в настоящия текст.
Ключови думи: варненски художници, хибридност, постмодернизъм

Хибридността1 се разглежда като една от ключовите характеристики
на постмодерното изкуство и е резултат от размиването (преминаването)

Хибрид – от гр. hybris – кръвосмешение, има две значения: 1. получено животно или
растение от кръстосване на два различни вида или раси; мелез. 2. езиков. Дума, която е
съставена от разноезични елементи; хибриден – произлязъл от кръстосване на два различни
вида или раси; смесен (вж. Речник на чуждите думи в българския език. С., 1978, 820-821).

1

Ирена Димитрова е завършила Висше училище по изобразителни изкуства в Саарбрюкен, Германия.
Темата на дисертационния ѝ труд в Института за изследване на изкуствата е „Нови художествени практики във Варна от 1980-те и 1990-те години“. Обект на даденото изследване са художници от Варна,
които работят и експериментират в областта на новите (за България) художествени практики в периода
на 1980-те и 1990-те години. Под „нови художествени практики“ се разбира концептуално изкуство, инсталация, обект и др. Ирена Димитрова е изнасяла доклади на конференциите Изкуство и контекст 2013
и Изкуствоведски четения 2014 и 2015.

Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016
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на най-различни граници, например между изкуството и живота, видове
изкуства, направления и стилове, жанрове, и т.н.2. Ако разгледаме новите
художествени практики в изобразителното изкуство (инсталацията, пърформанса и т.н.) като част от постмодернизма, можем да открием в тях различни признаци на хибридност (еклектика, смесване). На първо място, тя се
проявява като съчетание на различни видове изкуства. Пример за това е
акционизмът (хепънинг, пърформанс и т.н.)3. Акционисткото изкуство води
началото си от театралните действия, поставяни от художниците дадаисти и
футуристи в началото на ХХ век4, и представлява кратко сценично действие,
което може да бъде съчетано с визуален и музикален образ. В текста ще разгледаме примери за подобни смесвания между различни изкуства, жанрове и техники от опита на варненските художници, по-точно хепънинга „Човек
не е остров“ и инсталацията на Владимир Иванов „Холандски пейзаж“.
Като един от ранните примери за акционистко изкуство в България можем да посочим акцията „Човек не е остров“ (1985 г.), проведена в двора на
Археологическия музей във Варна. Тя е замислена като съчетание на три
вида изкуство – живопис, музика и кино, а нейното название е вдъхновено
от първите думи на стихотворение на английския поет Джон Дън5. Инициатори на хепънинга са художниците Ванко Урумов и Милко Божков. В него
също така участват Георги Лечев, Васил Василев, Боян Боев и др. Художниците рисуват на живо пред публика, под музикалния „акомпанимент“ на
известната джаз певица Йълдъз Ибрахимова. Заедно с Теодоси Спасов и
други пловдивски музиканти тя реализира музикалната част на хепънинга,
а киноекипът на „Интерфилм“ (София) го заснема.
Заглавието на акцията „Човек не е остров“ подсказва за стремежа на
творците да излязат от конвенционалните рамки, навлизайки в други видове
изкуства, жанрове, стилове, техники и т.н. Като носител на смисловото ядро
на акцията, текстът на стихотворението е написан на отделно платно:

В тази връзка според руския литературовед И.С. Скарапанова може да се говори за „постмодернистки плурализъм на стилове и методи“: „Постмодернисткият текст е многоезичен (наймалко двуезичен) – в него са използвани хетерогенни елементи на различни знакови системи,
на много семиотики. Езикът на постмодернисткото произведение може да се характеризира
като хибридноцитатен свръхезик на симулакрите.“ (вж. Скоропанова, И.С. Русская постмодернистская литература. Москва, 2002, с. 65). Казаното за литературния текст се отнася и за други
видове изкуство.
3
В хепънинга, за разлика от пърформанса, публиката може да сe включи в акцията.
4
Манифестът на дадаистите от 1918 г. съдържа една от основните идеи на акционисткото
изкуство, а именно, че: „Животът прилича на смес от звуци, цветове и духовни ритми, които
ще бъдат заимствани осъзнато от дадаисткото изкуство с всичките си сензационни викове
и фибри.“ Хепънингът и пърформансът възприемат именно тази концепция за размиване
на границите между изкуството и живота. Вж. Изкуството. Цялата история. (гл.ред. Стивън
Фартинг). С., 2013, с. 512.
5
Джон Дън – английски поет и проповедник от епохата на барока (1572–1631).
2
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Човек не е остров за себе си сам,
Всеки човек е част от континента,
Част от сушата...
И ако вълна събори крайбрежната скала,
Европа ще стане по-малка,
както и ако откъсне полуостров или
разруши замъка твой или на твоя приятел.
Смъртта на всеки човек ме намалява,
защото аз съм частица от човечеството.
И затова никога не питай за кого
бие камбаната...
Тя бие за теб.

Това съчетание на визуален и разгърнат словесен текст е характерно
за новите художествени практики, и по-точно за концептуалното изкуство6.
Изборът на открито пространство за хепънинга в двора на музея подчертава експерименталния замисъл на творбата и социалния ѝ аспект – свободния достъп на публиката. Излизането извън традиционното (затворено,
„високо“ и елитарно) пространство на галерията/музея означава премахване на опозицията високо–ниско, недостъпно (елитарно)–достъпно, неконвенционално–конвенционално и т.н., а освен това крие възможност
за актуализация на архаичните представи за изкуството като действие и ритуал. Това сливане на „високата“ култура с ежедневието отговаря на концепцията за постмодернизма на американския литературовед Лесли Фидлър.
Според него ролята на постмодернистката естетика е да запълва празнотата
между елитарната и масовата култура7. Реализацията на хепънинга „Човек
не е остров“ в откритото извънмузейно пространство подкрепя идеята
за премахването на границите, заявена в названието и неговия източник
(стихотворението).
Конструкциите, за които се прикрепят платната в акцията, придават
на творбите нетрадиционен, инсталативен характер, като по този начин
техническият елемент се превръща в естетически (тяхното смесване
и трансформация), т.е. отново се подчертава хибридността на визуал-

Терминът „концептуално изкуство“ е въведен от американския художник Сол Левит през
1967 г. Според него идеята за концепцията в една творба трябва да е на преден план: Lewitt, S.
Paragraphs of Conceptual Art. – Artforum 5, June 1967, N 10, pp. 79-83.
7
Тази теза той разгръща в своето есе „Пресечи границата – затвори пропастта“, като в този
случай проличава многозначността на термина „постмодернизъм“, който обхваща не само
сферата на изкуствата, но и на други проявления на човешката дейност: Fiedler, L. Cross the
border-close the gap. Playboy. Dec. 1969, pp. 151-175.
6
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1. Кадър от филма за хепънинга „Човек не е
остров“ в Археологическия музей на Варна.

3. Художникът Петьо Маринов по време на
хепънинга.

2. Художникът Георги Лечев по време на
хепънинга.

4. Йълдъз Ибрахимова (кадър от филма „Човек
не е остров“).

ния компонент на хепънинга (ил. 1). Художниците избират големи по
размер формати, нанасяйки боята с четки и шпакли на петна и щрихи,
като си помагат и с ръцете. Освен това те обработват и видоизменят живописната повърхност чрез пръскане, заливане и изрязване на платното (ил. 2). В резултат на този импулсивен подход се получават ярки по
колорит, експресивни платна, напомнящи на места обекти8. Част от раИма няколко „разновидности“ kа понятието „обект“.1. През ХХ век терминът objet trouvé
(намерен обект – преводът е мой – И.Д.) се прилага към необичайни предмети, които са от
фабричен или от естествен произход и се използват като част от произведения на изкуството
или представляват такива. Намерените обекти се използват напр. в кубистичния колаж при
П. Пикасо, Ж. Брак и др., и също така в изкуството на асамблажа (Арман, Жан Дебюфе и др.).
2. Друга разновидност на обекта е „реди-мейд“, в който промишленият предмет е представен
в оригинал, без артистична намеса. За първи реди-мейд обект се смята „Фонтан“ (1917 г.) на

8
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ботите са фигуративни (В. Урумов, В. Василев, Б. Боев), като някои от
художниците създават и абстрактни композиции (М. Божков, Г. Лечев, П.
Маринов – ил. 3). Комбинирането на традиционни начини на рисуване (живописване) с пeрформативни техники (пръскане, заливане с боя,
изрязване на платното), съчетанието на абстрактно и фигуративно
начало, също така използването на различни технически средства
(четки, шпакли, ножици, работа с ръцете) e проява на постмодернистката еклектика. Този начин на работа се доближава до американския
абстрактен експресионизъм и най-известния му представител Джаксън
Полък, който също „живописва“ чрез заливане и пръскане на боята.
Заснемането на акцията може да бъде едновременно интерпретирано като
преднамерена артистична демонстрация и като дистанциране на творците от
самия художествен процес9. Към това трябва да добавим, че процесуалността
е ключов елемент в хепънинга „Човек не е остров“ и публичната ѝ фиксация
(филмиране) е характерен белег на постмодернизма10. От филмовата лента се
вижда, че художниците, музикантите и киноекипът работят паралелно, което
въплъщава идеята на акцията за хибридна смес на трите изкуства и като
резултат – получаване на единен хибриден творчески акт.
В тази връзка ще направим кратък анализ на музикалната част от хепънинга. Йълдъз Ибрахимова е от водещите фигури в съвременния джаз,
която експериментира с еклектичното съчетание на фолклорна музика и
джаз вокал. По време на хепънинга „Човек не е остров“ певицата импровизира с гласа си, „заигравайки“ със саксофона, бас китарата и ударните
инструменти (ил. 4). Участието на Теодосий Спасов засилва етнографския елемент в звученето на музикалната част, като кавалът подчертава
постмодерната еклектичност на музикалния образ. В този смисъл живописният и музикалният компонент на хепънинга, които се основават главно на импровизацията, съвпадат като артистичен подход, а създадената
художествена лента от екипа на „Интерфилм“ завършва концепцията за
„постмодерно единение на изкуствата“. Тя е знак както за промяната
в умонастроенията на творческата ни общност, така и за по-различното
отношение на обществеността, включително може би и на тогавашната
централна власт към идеите на съвременното/постмодерно изкуство11. В
този хепънинг хибридността не нарушава цялостния му характер.
Марсел Дюшан, който представлява обикновен писоар, подписан с артистичния псевдоним
R. Mutt. Вж. Gale, M. Ready-made. About this term. Grove Art Online, 2009. Oxford University
Press: http://www.moma.org/collection/theme.php?theme_id=10468 [посетен на 10.03.2015].
9
Трябва да добавим, че към края на творческия си път Полак започва да кани фотограф,
който заснема художника по време на работа.
10
В схемата на известния американски културолог Ихаб Хасан процесът е един от основните
акценти в постмодерното изкуство и се свързва именно с хепънинга и пърформанса. Вж.
Скоропанова, И.С. Цит. съч., с. 57.
11
Забележително е, че акцията е заснета от „Интерфилм“ – представител на държавна
агенция „София прес“.
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5. Владимир Иванов – „Холандски пейзаж“ (Dutch Landscape) – инсталация – фотография/ситопечат, три стъклени съда с вода, пясък и въздух, маса, тиксо.

Инсталацията, както и хепънингът, има хибриден характер12. За нея
е характерно смесването на традиционните художествени форми с нехудожествени обекти (предмети от бита, природни материали и т.н.).
По същество това представлява триизмерна „конструкция“, която може
да съчетава различни елементи (скулптура, живопис, обекти, видеоарт
и т.н.), и да бъде допълнена от музикален (звуков) и дори „миришещ“
компонент13.
Инсталацията на Владимир Иванов „Холандски пейзаж“ (“Dutch
Landscape”) от 1988 г. е пример за хибридния характер на новите художествени практики14. Тя се състои от четири фотографии и три стъклени съда, пълни с пясък, морска вода и въздух, поставени върху маса (ил.
5)15. В тази инсталация художникът съчетава фотографско изображение с
вербален текст, а също така природни материали и профанни предмети от ежедневието, което е типично концептуален/постмодерен подход.
Концепцията на работата е свързана с неопластичната утопия на известТерминът инсталационно изкуство започва да се употребява в края на 1960-те години. От
първите примери за инсталация е творба на Марсел Дюшан, която се състои от 1200 кг въглища, провесени от тавана (1938 г.). Вж. Изкуството. Цялата история..., 503-504.
13
Пример за такава творба е „Турбо“ (1999 г.) на Елена Панайотова, в която художничката
използва силни, сладникави миризми. Авторката свързва тези аромати с попфолка, известен
още като турбофолк, откъдето идва и названието на инсталацията. Вж. Петкова, С. Култура/
Субкултура. – Култура, бр. 37, 17.09.1999.
14
Работата е вдъхновена от едно от пътуванията на художника в Холандия по покана на
фондация „Проекти Източна Европа“, която през 1980-те години активно работи с варненски
автори.
15
Това съчетание на двуизмерна и триизмерна форма е познато от първата инсталация на
художника „Диалектика“ (1985 г.), където той комбинира рисунка, графика и стоманен обект.
12
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6. Владимир Иванов – „Холандски пейзаж“ (Dutch Landscape) – детайл.

ния холандски абстракционист Пийт Мондриан. Тя се основава на идеята
за „абсолютната хармония“, която той визуализира чрез пресичане на вертикални и хоризонтални линии и трите основни цвята (червено, синьо и
жълто)16. На фотографиите в инсталацията е заснет В. Иванов на брега на
морето, а във всяка от тях фигурата му е композирана по различен начин
(ил. 6). Мотивът на „плоския“ морски пейзаж се асоциира с геометрията
в платната на Мондриан, което е подсказано от текста на снимките: „Плажът е хоризонтален. Морето е хоризонтално. Небето е хоризонтално. Господин Мондриан, бихте ли ми заели една вертикална линия?“ Неговото
съдържание и особено последното изречение, в което думата „вертикална“
е отпечатана отвесно, подчертават иронично цитатния характер на инсталацията. Това е първото семантично ниво в работата, конкретно свързано с
живописта на Мондриан и направлението „абстракционизъм“. Второто ниво
– морският мотив и названието на инсталацията се асоциира с реалиите – равнинния холандски релеф. В тази връзка ще се обърнем към названието “Dutch
landscape”. В английския език думата “dutch” има две значения. Първото е „нидерландски“ (холандски), а изразът “double dutch” означава „неразбран говор,
безсмислица”17. От разговорите с В. Иванов става ясно, че думата „пейзаж“
Пийт Мондриан е един от основателите на групата “De Stijl”, която е част от мощното
движение на авнгарда в Европа.
17
Боянова, С., Л. Илиева. Английско-български речник. С., 2006, с. 495.
16
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също така е многозначна: това едновременно е природен пейзаж, и метафора на
културното пространство. Художникът пояснява, че за него културният „пейзаж“ в България и по света, както през 1980-те години, така и сега се намира в
застой. Ето защо той отправя въпрос-молба към Мондриан за една вертикална
линия, която да разнообрази „скучния и безсмислен пейзаж”18. Успоредно на
инсталацията е залепена червена лента тиксо със следното разяснение: „Подарък от сдружението на почитателите на Мондриан в Амстердам“. Този елемент
още повече засилва иронията, като трябва да отбележим, че преднамерената
многозначност и многослойността в творбата на варненския концептуалист са
едни от основните белези на постмодерното изкуство.
В инсталацията „Холандски пейзаж“ В. Иванов поставя под фотографската серия три стъклени съда. Върху техните етикети е изписано съдържанието
им – „пясък от плажа“, „вода от морето“ и „въздух от крайбрежието“. Естествените материали по същество дублират природния мотив и елементите вода,
земя и въздух във фотографските изображения, което е пример за типично
постмодернистично двойно кодиране19. Комбинирането на фотографско
изкуство (като „високо“ по отношение към природните материали) с естествените „суровини“ (като „ниски“ спрямо фотографията) размива границите
между традиционната опозиция „изкуство–живот“ и по този начин демонстрира още веднъж хибридността на анализираната творба, като в този случай тя не пречи на създаването на един цялостен художествен образ.
Въз основа на анализа на хепънинга „Човек не е остров“ в Археологическия музей на Варна (1985 г.) и инсталацията „Холандски пейзаж“ (1988
г.) на В. Иванов, можем да обобщим, че хибридността е характерна черта
на новите художествени практики. В акцията „Човек не е остров“ тя се
изразява в:
• съчетанието на трите вида изкуства – живописта, музиката и киното;
• комбинацията на визуален и разгърнат словесен текст – живописните
платна на художниците и стихотворението на Дж. Дън;
• съчетанието на абстрактно и фигуративно начало в живописта;
• конструкциите, за които се прикрепят платната, като по този начин
техническият елемент се превръща в естетически (тяхното смесване
и трансформация) и придава инсталативен характер на творбите;
• използването на различни технически средства (четки, шпакли, ножици, работа с ръцете) и комбинирането на традиционни начини на
рисуване (живописване) с „хепънингови“/перформативни методи
(пръскане, заливане с боя, изрязване на платното).
Като хибридна може да се определи и „структурата“ на хепънинга „Човек не е остров“, която се изгражда от цитати на произведения на различни
От разговор с художника, 21.03.2015 г.
Този термин е въведен от известния американски архитект и теоретик Чарлз Дженкс. В книгата
си „Езикът на постмодерната архитектура“ Дженкс изказва мнението, че тя се обръща и към човека
от улицата, и към елита. Вж. Jencks, Ch. The Language of Post-Modern Architecture. Rizzoli, NY, 1977.
18
19
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изкуства, принадлежащи към различни епохи и направления, в редица случаи доста отдалечени и във времето, и в естетиката си. Пример за такива
цитати са литературни текстове от времето на барока и мотиви от фолклора
и джаза.
В инсталацията „Холандски пейзаж“ хибридността се изразява в:
• съчетанието на фотографско изображение с вербален текст;
• комбинацията на фотография с обекти от природни материали и профанни предмети от ежедневието (стъклени съдове, маса, тиксо);
• комбинирането на фотографско изкуство (като „високо“ по отношение на природните материали) с естествени „суровини“(като „ниски“
спрямо фотографията).
В заключение можем да обобщим, че комбинацията на художествени
елементи от различни видове изкуства и другите видове хибридност в работите на постмодернистите не просто обогатява арсенала на тяхното изкуство, но и позволява на художниците да излязат извън границите не само
на формалната, но и на смисловата страна на конвенцията – нещо много
важно за зараждането на неконвенционални постмодерни тенденции в края
на социалистическия период на българското изкуство. Примерите на хепънинга „Човек не е остров“ и на инсталацията „Холандски пейзаж“ показват,
че използването на принципа на хибридността в постмодернизма незадължително води до дисонанс (както твърдят някои теоретици на постмодернизма), а може да доведе до създаването на цялостни произведения с единно
смислово ядро.
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HYBRIDISM IN THE NEW ART PRACTICES
OF THE MID- AND THE END-1980S (ON THE
EXPERIENCE OF VARNA-BASED ARTISTS)
Irena Dimitrova

Institute of Art Studies, BAS

Hybridism is treated as one of the key characteristics of postmodern art related
to the blurring of various lines between, say, ages, genres, forms of art, art and life,
etc. Considering the new art practices (installation, performance, etc.) as part of
postmodernism, different examples of hybridism (eclecticism) could be adduced.
First of all, it shows as a combination of different art forms, an example of which
is the actionist art of performance. It is a short stage action, which, however,
could be combined with a visual image (video, painting, etc.). An example of
performance was the action of Varna-based artists in the courtyard of the Varna
Archaeological Museum in 1985. Musicians (Yildiz Ibrahimova, Theodosii
Spassov) joined the event recorded by a film team. The article also deals with the
art of installation, which is of a hybrid nature too. Installation in its essence is a
three-dimensional ‘construction’, which may consist of various objects (sculpture,
objects) or may be a video or more often than not a sound installation. Besides,
intermixing traditional art forms (sculpture, painting, etc.) with non-art objects
(everyday objects) is typical of this art and could, for example, be observed in
Vladimir Ivanov’s installation Dutch Landscape, analysed in this paper.
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ОБРАЗНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
НА МУЗЕЙНАТА АРХИТЕКТУРА
В КРАЯ НА ХХ И НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК
Саша Лозанова, Рангел Чипев, Десислава Ангелова
Лесотехнически университет
chipev@gmail.com, sashel@abv.bg, d_i_angelova@abv.bg

Резюме: Обект на доклада е архитектурата на музеите от последните две десетилетия, създадени в различна културна среда и региони. Подобни образци са предизвикателство за архитекти, дизайнери и художници, бидейки сред най-престижните форми
за творческа изява. Предмет на изложението е проследяването и открояването на основни тенденции в стилово-художествената и пластическата образност в най-новата
музейна архитектура. Задачата е да се откроят и авторските подходи, използващи и
смесващи стари и нови художествени „парадигми“.
Ключови думи: архитектура, екстериор, интериор, стил, синтетичност, еклектика,
музеи, творчество

Музеите в Европа и извън нея като материални обекти, институция и
функции (административни, образователни, културни, научни, развлекателни и пр.) имат дълга и богата история. В качеството си на архитектурнопластични акценти те заемат важно място в градската структура и привличат
поток от посетители. Проблематиката, свързана с изучаването, интерпретирането и оценяването на музеите е многообразна. В настоящата статия ще
се спрем на един тесен аспект от нея с акцент върху музеите, създадени в
последните две десетилетия. Тя е само „извадка“ от наблюденията върху обГл.ас. д-р Рангел Чипев е български индустриален дизайнер и редовен преподавател по цветознание
в ЛТУ (2012–) и хоноруван преподавател по дизайн в НХА (2011–). Бакалавър по индустриален дизайн
(2008), магистър по интериорен и екстериорен дизайн (2008), д-р по изкуствознание и изобразителни
изкуства, НХА (2013) със защитена дисертация на тема „Бионика в индустриалния дизайн за интериор и
екстериор“. Член на „Група Цвят – България“ и член на организационния екип на „Фестивала на младите
в изкуството „Виа Понтика“ Балчик (2012–). Изнасял е доклади и има научни публикации, свързани с
теория и история на индустриалния дизайн, теория на композицията и формообразуването, цветознание,
дизайн на мебели и интериори. Индустриален дизайнер на свободна практика.
Доц. д.изк. Саша Лозанова е редовен преподавател в ЛТУ, факултет „Горска промишленост“, катедра „Интериор и дизайн на мебели“ (2004–), с дисциплините: „История на изкуството“, „История на дизайна“. В периода
1989–2003 г. е научен сътрудник I ст. в Института за фолклор – БАН, от 1975–1988 специалист-проучвател,
редовен докторант и научен сътрудник I ст. в Института за изкуствознание – БАН. Защитава кандидатска дисертация (1982). Хоноруван преподавател в Техническия университет – София (1996–2004), изследовател, художествен критик. Висше образование (история на изкуството) завършва в МГУ „М. Ломоносов“ (1974). Има 110
научни публикации в България и в чужбина, в това число 6 монографии (две от тях за дизайн).
Гл.ас. д-р инж. Десислава Ангелова е редовен преподавател в ЛТУ, София (2002–) и гост-преподавател в
НБУ (2010–2011) и Висше строително училище „Любен Каравелов“ (2009–2010). Магистър по интериор и
дизайн за мебели, ЛТУ (2000); доктор по научна специалност „Технология, механизация и автоматизация
на дървообработващата и мебелна промишленост“, дисертационен труд на тема: „Изследване върху дизайнерските методи при структурното изграждане на мебели за седене за жилищно обзавеждане“, ЛТУ (2011).
Изнасяла е доклади и има научни публикации, свързани с интериорния и мебелен дизайн, обитаемата среда,
иновативните методи на обучение и др.
Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016
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лика и образите на музеите, създавани в наши дни – актуален и значим обект
за интердисциплинарни анализи и оценки. За целта формулираме следните
въпроси:
- Какви стилово-пластически тенденции се проследяват в архитектурния
облик на създадените през периода музеи?
- Какви композиционно-пластически белези характеризират изграждането на интериора в творчески план?
- Какъв облик придобива съвременната експозиция като средоточие на
интереса на посетителите?
Френският архитект Жан Нувел през 1981–1987 г. създава в Париж музея Institut du Monde Arabe съвместно с Архитектурно студио, за който
получава наградата за архитектура “Aga Khan”. Той е завършил Училището за изящни изкуства в Бордо и е член-основател на група “Mars 1976” и
Syndicat de l’Architecture1.
Сградата съчетава два основни обема – паралелепипед и „полукораб“,
прорязани от тесен проход. Фасадите са покрити с еднакви решетки от стъкло и метал, създаващи равномерен ритъм и симетрия на изграждащите ги
модули. Те оформят облик, чието декоративно решение ни препраща към
традиционно използваната орнаментика в култовите сгради на ислямоарабския свят. Творци от ранга на Нувел по правило не се ограничават с
интерпретация само на един стил, културна традиция, регионално наследство. Още през 1922–1923 година големият френски архитект Огюст Пере
(1874–1954) създава църквата „Нотр Дам“ в Льо Ренси, Франция, с подобно
оформени външни фасади, изпълнени от бетон2.
Подобен подход, ориентиран към използването на източната орнаментика, се среща в периода на ар деко, а и по-рано. Външният облик на института
е успешен пример на органична симбиоза, приложение и въздействие на важни стилови тенденции от миналото и ХХ век: ар деко, модернизъм (съвременно движение) и др. Той се асоциира зрително с регионалния произход
и характера на експонатите, свързани с традиционната култура на Ориента.
Разположена на няколко етажа, експозицията създава като пространство и
образност специфичен визуален и емоционален ефект. В основата му са използваните материали (стъкло) и композиционни средства, отличаващи се
с ахроматична цветова гама. Залите и образците (разположени в огромни
стъклени витрини) са цялостно обозрими, излъчват ефект на прозрачност,
ефирност, лекота, въздушност, неутралност и спокойствие. Всичко е пронизано от светлина и отражения3.
Сградата на музея в Грьонинген, в който е изложена ориенталска керамика, е осъществена през 1994 г. от екип, ръководен от Александро Мендини.
Френч, Х. За архитектурата накратко. С., 2008, с. 76.
Полевой, В. Популярная художественная энциклопедия. Кн. II. Москва, 1986, с. 115.
3
Lasnier, J.-F. Architecture contemporaine à Paris et en Ile-de-France. – In: Connaissance des Arts,
2007.
1
2
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Завършил архитектура в Миланската политехника и докторат, той ръководи “Casa Bella” и “Modо”, популяризирайки творчеството на студио „Алхимия“. Занимава се с редизайн и „банал дизайн“ и се изявява с подобни
образци на Венецианското биенале през 1980 г. Активната му творческа,
преподавателска и практическа дейност му носи престижни награди, включително “Compasso d’Oro”4 (1979).
Външният облик на сградата шокира неизкушения зрител с контрастите,
изградени по линията на топло–студено в използваните материали (алуминий, керамика) (ил. 1), със съпоставянето на равностойни по наситеност и
качество първични цветове (червено, синьо, жълто), със сблъсъка на засичащи се под остър ъгъл планове. Те изграждат асиметрични обеми, създаващи
впечатление за хаос, за визуално пренапрежение5. Мендини следва кредото
си, че понеже „всеки човек е различен... защо и предметите (вкл. обектите на архитектурата – бел. авт.) да не бъдат различни?“. На този фон изненадва ефектът от вътрешното пространство, където пастелната мекота на
сложните цветове, обеми, мотиви изграждат нови, съвършено различни от
екстериорното решение стилово-художествени образи, вдъхновени от различни епохи и традиции. Те запленяват с професионалното си майсторство,
образованост, елегантност, фантазия6. Деконструктивизмът на външния обFiell, P., С. Fiell. Design of the 20th century. Koeln, Tachen, 2005, pp. 467-469.
Ървинг, М. (ред.) 1001 сгради, които непременно трябва да видите. С., 2008, с. 701.
6
Arnason, D. Modern Architecture. London, Chauser press, 1974.
4
5
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лик органично се свързва с принципите на антидизайна, използвани в интериора. Образното решение на музея в цялост разкрива високата пластична
култура на автора и артистичния почерк на италианската школа7.
През 2009 г. швейцарският архитект Бернард Чуми завършва сградата
на новия Музей на Акропола в Атина. Той се дипломира във Федералния
технически университет в Цюрих, по-късно чете лекции в училището към
Архитектурната асоциация в Лондон, в университета Принстън в САЩ и
пр. В архитектурната колегия е известен с т.нар. Парк дьо ла Вилет в Париж,
създаден между 1982–1990 г.8.
Музеят в Атина включва експозиция на три нива с площ 14 000 кв.м,
аудитория с 200 места, хранилище за фонда, кафе, ресторант и др. Сградата
представлява две тела с форма на паралелепипед, като горното е визуален
аналог на пространственото позициониране и площта на Партенона. Като
цяло външният облик отразява традиционните черти на архитектурата на
модерното движение в архитектурата – простота на обемите, пуризъм, геометризъм, ясно изявено рационално начало. Експозиционното пространство е пределно изчистено от всякаква декорация, но заедно с елементите

ил. 2

7
8

Бхаскаран, Л. Дизайн и время. Москва, 2006, с. 219.
Pandermalis, D., P. Mauss. Acropolis museum Barcelona. Ediciones Polígrafa, 2010.
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си (мащабни и пропорционални съотношения на изграждащите го части,
колони, междуколонни пространства и пр.) повтаря белези и пропорции на
класическия древногръцки храм. Цветовата гама на интериора е неутрална,
в синхрон с цветовото излъчване на материала на експонатите – камък (ил.
2). Бернар Чуми и екипът му изграждат майсторски среда, в която контрастите не са по цветност и материал, а чрез стилово противопоставяне на
съвременност (модернизъм, минимализъм) и антична класика9.
За бразилската архитектура на ХХ век Оскар Нимайер е ключова фигура
(1907–2012). Една от последните му реализации е сградата на музея „Оскар
Нимайер“10, построена през 2002 г. в град Куритиба, Бразилия, като продължение на по-стария образователен комплекс, създаден от него през 1967 г.
Външният облик е впечатляващ и изразява както своеобразието на художествено-пластичната му индивидуалност, така и синтеза, синкретичното
начало, органично обединяващо различни художествено-стилови белези.
Отвън изкушеният зрител възприема сградата като „дървесен ствол“, като
„космически обект“, като образ на „окото“ – този прастар архетип (символ
и знак) от древността. Тук се съчетават ярко белезите на два стила, разпространени след Втората световна война – органичен и космически дизайн.
Не по-малко оригинална е опорната част на съоръжението – постаментът,
който се състои от спираловидна рампа – подход към музея и призма, боядисана в жълто, декорирана с изящна, лаконична графика. Архитектурният
комплекс се „оглежда“ във водна площ, повтаряйки утвърдени в творчеството на Нимайер практики11. Вътре в сградата, в бетонната ѝ „утроба“, с
минималистичното начало, заложено в нея, човек се потопява в цветове,
светлини и форми, оркестрирани от автора в перфектна хармония, съзвучие
и монументализъм.
Сред оригиналните съвременни музеи е и испанският Музей на съвременното изкуство на Кастиля и Леон (2005). Изпълнението е на Mansilla+Tuñón
Architects, наградени през 2007 г. с Наградата на Европейския съюз за съвременна архитектура (Награда „Мис ван дер Рое“). Сивата стъклена фасада се
съчетава с вход, носещ подчертан цветови акцент. На фона на ахроматичната гама на цялото се „изсипва“ обширната цветова палитра на хроматичните цветове. Стъклените модули със своята цветност и прозрачност придават
допълнителен светлинен ефект при нощна атмосфера. В интериора е заложен
контрастът на „вътре–вън“, който се проявява в пълно отсъствие на цветове.
Средата е изпълнена целенасочено в неутрална гама – бетон и каменни облицовки. Преобладава минималистичното начало, а нощем акцентът е в попарта, създаващ зрелищни образи чрез светлина и цвят.
Експозицията на Музея за азербайджански килими в Баку12 съществуTchumi, В. Acropolis Museum Athens. Вarcelona, Poligrafa, 2010, pp. 54- 55, 76-77.
Philippou, S. Oscar Niemeyer: Curves of Irreverence. Yale University Press, 2008.
11
Avery, D. Modern Architecture. London, Chaucer Press, 2003, p. 143.
12
Пълното название на музея е Музей за азeрбайджански килими и народно-приложни
9

10
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ва от 1967 г., а през 2012 г. се премества в нова сграда13, проектирана от
Франс Янс и Валтер Мари14. За разлика от повечето съвременни обществени
сгради, видът на музея непосредствено изразява функцията и характера на
самата експозиция. Още отвън тя се разгръща пред погледа на посетителя,
подобно на разстилащ се килим. Квадратна мрежа оформя облика на стената, декорирана с повтарящ се мотив „октаграм“ – модул, познат от ориенталските килими. В обшивката на външната повърхност са използвани в
съчетание еталбонд и стъклофасада. Колоритът препраща към цветови тон,
обобщаващ хроматичната гама, използвана в азербайджанските килими.
В интериора огънатата повърхност на стените създава специфичен облик
и оригиналност на експозицията (ил. 3). За разлика от експозициите в големите европейски музеи (съществуващи в сгради от миналото), където видимостта на много експонати е незадоволителна, тук дизайнът на осветлението създава перфектна видимост. Възможно е в контраста между тъмните
и светлите зони на пространството да се обиграва цветовата и светлинната
атмосфера на традиционната азербайджанска къща. Цветът на облицовката на интериора се придържа към неутралната кафява гама със зеленикави
нюанси по аналогия с естествените материали в традиционния местен бит.
Като цяло обликът на музея успешно синтезира най-съвременните с традиционните архитектурни тенденции.
В Модена, Италия, от 2014 г. съществува музей „Каза Енцо Ферари“15,
посветен на живота и творчеството на основателя на прочутата автомобилна марка. Комплексът обединява две различни сгради с експозиционна
площ: тухлена постройка, бивш склад на семейството и нова, с футуристична визия. Авторството на комплекса принадлежи на известното лондонското
студио Future Systems, водени от Ян Каплицки и Аманда Левет, работещи
в направлението блобархитектура. Органичната връзка между двете съоръжения, старото и новото, се създава чрез:
- противопоставяне на обем ажур чрез вътрешен двор, където силуетът
и цветът на старата постройка сякаш „се движат“ върху стъклената повърхност на новата фасада;
- мащабно балансиране на двете сгради, обединени в хармонично композиционно-пространствено цяло, съобразено с възприятието на посетителя,
независимо дали точката на наблюдение е статична, или динамична;
- контрастите на стари и нови материали, на активни и неутрални земни
цветове (наситено жълто и умбра), на гладки и грапави повърхнини, на отражателни свойства и пр.
Интериорното решение не нарушава конструкцията на старата сграда, а я
допълва с пластични „обтекаеми“ форми на преградни елементи в бяло, създаизкуства „Лятиф Керимов“.
13
Xalca Museyi. Достъпен на: http://www.azcarpetmuseum.az/ [посетен на 10.03.2015].
14
Азербайджанский музей ковров. Документален филм, руски език.
15
Messedat, J. Corporate Museums. Avedition Gmbh, Csi; Bilingual edition, 2013, pp. 259-264.
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ващи чувство за мекота и релакс – неутрални и органично взаимодействащи с
експонатите. Интериорът на новата част е в съответствие с пластичния облик
на природните очертания на сградата. В белотата на свободно преливащото се
пространство на места жълти акценти повтарят цвета на екстериора (ил. 4). Тук
стиковането на различни съвременни тенденции, интерпретиращи органичната
архитектура и дизайн през ХХ век, е подходяща рамка за изложените автомобили в стил „стайлинг“ и „аеродинамизъм“16.
В Щутгарт, Германия, от 2006 г. съществува музей „Мерцедес–Бенц“17,
представящ множество образци на фирмата от началото на съществуването
ѝ. Автори на сградата са представители на холандското архитектурно студио UNStudio. Чрез офисите си в Амстердам и Шанхай те осъществяват
широк спектър от сгради с различен облик и функции. Планът на музея в
Щутгарт се вписва във формата на „детелина“ – едностранна повърхнина,
наречена лента на Мьобиус.
Екстериорното решение ни препраща визуално и функционално към известния музей „Гугенхайм“ в Ню Йорк, проектиран от Франк Лойд Райт
(1869–1959) през 1959 г. Като стилистика, немският музей се асоциира с белезите на органичния дизайн, добре познат от архитектурата и предметните
образци, създавани след Втората световна война18. Интериорът е изграден
чрез преплитане на спираловидно спускаща се пътека, определяща ходовата линия на зрителя. Общото въздействие на пространството напомня познатото устройство на съвременните многоетажни гаражи в урбанизираната среда. Експонатите, подредени хронологично, се разкриват от различни
гледни точки, което е оптимален експозиционен принцип за дизайн изделия.
Те следва да се възприемат в цялост и отвсякъде, от различен ракурс, подобно на скулптура в пространството (ил. 5). Отвън и отвътре авторското
решение синтезира умелата интерпретация на различни стилове: органичен
дизайн (като общо възприятие на сградата), брутализъм (като материал),
хайтек (като експозиционно решение). Музеят е успешен пример на постмодерна архитектура с ярко присъствие на еклектичното начало, заложено
в нея „по презумпция“.
Музей „Ривърсайд“19, разположен на единия бряг на река Клайд в Глазгоу,
Шотландия, е дело на известната авторка, архитект и дизайнер Заха Хадид (р.
1950), получила престижната премия „Притцкер“ през 2004 г., и инженерите от
Buro Happold. Експозицията е филиал на Музея на транспорта в Глазгоу и е
открита през 2011 г. В плана си музеят, изпълнен от стоманена ферма, облечена
с алуминиева или стъклена облицовка, напомня динамичната форма на криволичещи пътни артерии. Фронталната фасадна част интригува със силуета на
покривното си покритие, напомнящ върховете на планинска верига.
16
17
18
19

Fiell, P., С. Fiell. Op. cit.
Messedat, J. Op. cit., pp. 250-258.
Бхаскаран, Л. Цит. съч.
Sedjic, D. Riverside Museum. Scala Arts & Heritage, 2012.
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Пластичното начало, заложено в тектониката на сградата, определя своеобразието и характера на експозицията в отделните пространствени зони.
Остроумно е представянето на различните транспортни средства: масивните вагони най-често заемат фиксирани зони върху пода, автомобилите са
изложени в профил – подобно на „картини“, върху стените, велосипедите
са инсталирани високо над главите на посетителите в подпокривното пространство. Така видът на транспортното средство определя в смислов и визуален аспект начина на експониране. Стилова доминанта на музея като цяло
е направлението деконструктивизъм, постигнато чрез параметричен подход
(ил. 6).
В същата 2011 г. в столицата на Сингапур е открит Музеят на науките
за изкуства20, издигнат над повърхността на морския залив. Авторът Моше
Сафди е известен сред архитектите най-вече със сградата Habitat’67, построена за Експо’67 в Монреал21.
Отвън музеят е оформен пластично като разцъфнал лотос (водна лилия),
изпълнен в стилистиката на органичната архитектура и дизайн. Бялата му
повърхност служи за екран на цветни светлинни шоута. Пластичната мекота на конструктивните обеми и подобни бляскащи в тъмнината ефекти,
смекчават студеното излъчване на стоманобетона, характерно за почерка на
архитекта, принадлежащ към направлението брутализъм. Център на интериора е оригинално изпълненото атриумно пространство, в чиято основа се
намира водно огледало, в контраст с оберлихта. В пластичните елементи на
„лотоса“ се обособяват помещения с изложбени и образователни функции.
Беглото представяне на отделни музеи от последните две десетилетия
разкрива еволюцията на архитектурата и дизайна в края на ХХ и началото
на ХІ век. Авторите им използват и интерпретират богатия арсенал от стилово-пластични тенденции и похвати, най-често характерни за образците,
създавани след Втората световна война. В тях се включват: органична архитектура и дизайн, деконструктивизъм, минимализъм, хайтек и пр. Отличното им познаване и професионалната култура, която характеризира специфичната им интерпретация и смесване в отделните сгради, е общ белег
на показаните музейни образци. В екипното творчество на специалистите с
различна квалификация, осъществяващи тези обекти, се постига стиковане
и единство в цялостното художествено-пластично решение и въздействие.
Тук нищо не е маловажно: екстериор, интериор, подготвящи и насочващи
психологически и емоционално посетителите.
Иновационният процес в дейността на архитекти и дизайнери се разгръща
и в интериора – в композиционните художествено-пластични и колористични
изразни средства, чрез които експозицията се режисира подобно на сценичен
спектакъл. Манипулативното въздействие и управление на зрителното възприDesign: Architecture in Bloom – Singapore’s ArtScience Museum. – Time 177 (14), pp. 52-53.
11 April 2011.
21
Avery, D. Op. cit.
20
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ятие е заложено и провеждано с последователност, интелигентност, култура. И
тук зрителските очаквания се материализират, а артефактите изненадват, провокират, очароват не само с качествата си, но и с оригиналността, атрактивността на архитектурно-дизайнерския си аранжимент.

THE IMAGERY CHALLENGES POSED BY
MUSEUM ARCHITECTURE AT THE TURN OF THE
TWENTY-FIRST CENTURY
Sasha Lozanova, Rangel Chipev, Desislava Angelova
University of Forestry

The paper deals with the architecture of museums of the last two decades,
established in different cultural environments and regions. Such examples pose a
challenge to architects, designers and artists, being a high-profile field of creative
work. The article seeks to trace and highlight major trends in the stylistic, creative
and plastic imagery in the latest designs of museums as well as to underscore the
approaches of the authors using and intermixing old creative ‘paradigms’ with
new ones.
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ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ЕЗИК В
СТЪКЛОПИСИТЕ НА СОФИЙСКАТА СЪДЕБНА
ПАЛАТА: В ТЪРСЕНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА
ИДЕНТИЧНОСТ
Цветан Стоянов

Национална художествена академия
tzvetan_stoyanov@abv.bg
Резюме: Софийската съдебна палата е сграда с изявен обществен характер. През
нейните пространства минават хиляди хора с различен житейски опит, манталитет и
възприятия. Монументално-декоративните произведения в сградата са широко достъпни за разнородна публика. Едни от най-въздействащите художествени произведения в интериора на палатата са стъклописите с автор Иван Пенков, разположени в
различни пространства на сградата. Те са актуални във времето на създаването им,
но запазват художествено-естетическите си качества и за бъдещите поколения. Професионалистът Пенков влага в своите композиции много повече символика, отколкото това се вижда на пръв поглед. Той внимателно обработва всеки детайл, като го
насища с множество допълнителни значения. Стъклописите запазват актуалноста на
посланията си и днес. Така един от елементите, които използва, е книгата. В проектираните от художника стъклописи тя се превръща в символ на вечното и всеобхватно
познание, на изначалната мъдрост и висшата законност. Друг важен елемент е мечът.
Чрез съчетаване на меч и книга авторът насочва вниманието на зрителя към силата,
важността и върховенството на закона. Едновременно с това той намеква за тежкото,
но справедливо по своята същност наказание, което следва при неговото волно или
неволно пристъпване. В трети също много важен елемент Иван Пенков използва централната част от българския герб. С този символ той цели утвърждаването на българската национална идентичност. Поради използването на тази наситена символика в
стъклописите на Иван Пенков те са интересни за изследване и анализиране до днес.
Ключови думи: стъклопис, стенопис, витраж, рисуване, изобразителни изкуства, съвременно българско изкуство

Софийската съдебна палата е емблематична сграда за столицата с изявен обществен характер. Тя е построена през тридесетте години на ХХ век
(1929–1940)1 и веднага придобива важно място в живота на българските
граждани. През нейните пространства минават хиляди хора с различен житейски опит, манталитет и възприятия. Това е важно за предназначението
1

Койчев, П. Съдебната палата в София. С., 2000.

Доц. Цветан Стоянов (София, 1961) е художник монументалист. Преподава в НХА (1995–) и НБУ
(1996–2001). Магистър по монументални изкуства в НХА (1989), доцент (1999), лицензиран експерт по
съвременно българско изкуство (1997), специализация в Сите дез Ар (2007). През 1990–1996 г. преподава в НУИИ „Илия Петров“. Има 15 самостоятелни изложби в България и чужбина, участия в общи изложби и международни пленери, изпълнени витражи, стенописи, запазени знаци, публикации на научни
и научнопопулярни статии. Награждаван е с различни отличия. Член на СБХ (1993–).
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Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016

и функцията на палатата,
която е символ на правораздаване и държавност. Монументално-декоративните
произведения в сградата са
широко достъпни за разнородна публика, което е накарало художниците да проектират по такъв начин, че
произведенията им да имат
живо и актуално въздействие върху посетителите в
Съдебната палата.
Проектирането на стъклописите е възложено на ху1. Стъклописен панел с лъв от българския герб.
дожника Иван Пенков2. Те
са актуални във времето на
създаването им, но запазват
художествено-естетическите
си качества и за бъдещите поколения. Професионалистът
Пенков влага в своите композиции много повече символика, отколкото това се вижда на
пръв поглед. Той внимателно обработва всеки детайл,
като го насища с множество
допълнителни значения. Въпреки различните исторически периоди, настъпили след
създаването на стъклописите,
2. Стъклописен панел с книга и меч.
тази символика запазва актуалността на посланията си. Така например един от тях е разтворената книга.
Тя е символ на вечното и всеобхватно познание, на изначалната мъдрост, на
писаното слово, на записаните закони, които важат за всички.
Друг използван от артиста изобразителен елемент е мечът. Чрез композиционното съчетаване на меч с книга авторът насочва вниманието към твърдостта и непреклонността на закона и в същото време към тежкото, но справедливо наказание при неговото волно или неволно пристъпване. Поради
използването на важна и наситена символика в стъклописните композиции
на Иван Пенков те са интересни и въздействащи до днес.
Стъклописите на Иван Пенков са разположени в различни пространства
2

Труфешев, Н. Монументалните изкуства и архитектура в България. С., 1968.
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3. Стъклописни панели от централното фоайе на Софийската съдебна палта.

на сградата. В Тържествената зала № 15 в петте прозореца авторът на проектите е разположил фигурални композиции. И днес образите, жестовете и
изписаните сентенции в тези стъклописи звучат актуално въпреки редуването на политически системи, настъпилите повсеместни промени и смяната
на ценности в България.
В посочената зала са разработени няколко теми. Те водят до дълбок размисъл за истинския смисъл на живота, за силата на вярата, за прегрешението и наказанието. Като голям и сладкодумен разказвач, Пенков ни въвежда
през отвора на прозореца в различни епохи, отдалечени от нас назад във
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времето, среща ни с хора от далечното историческо минало, призовава и
небесните сили с една-единствена цел – да се пречистим, да се покаем, да се
извисим и да станем по-добри. Художникът влиза в ролята на проповедник,
който искрено иска и се надява неговите общочовешки послания, отразени
в стъклените му симфонии, и след столетия да говорят на хората, да са все
така красиви и да въздействат на зрителите от следващите поколения. Една
от сцените показва братоубийството3. Тя не е просто илюстрация на знаков
библейски текст, а важен акцент върху едно от най-големите престъпления,
извършени в човешкия род. За автора това даже е най-болезнен израз на
грехопадението и егоизма.
Новото при създаването на Съдебната палата е, че декоративно-монументалното изкуство излиза от частните пространства и се превръща в обществено. Стъклописите на „проф. Иван Пенков“ (както сам се подписва на
тях) могат да се видят и възприемат от всички граждани. Тази лесна обществена достъпност на високото изкуство на стъклописа е новост в българската
пластическа духовна култура.
Иван Пенков неслучайно се подписва със самочувствие на своите стъклописи. Той се е заел със сложната задача да проектира витражите за цялостното оформление на сградата. Това са многото стълбищни пространства, фоайета и Тържествената зала в Съдебната палата. Задачата е сложна за решаване,
защото трябва да се справи с проблеми от различната по сила светлина, която
преминава през прозорците, специфичните им пропорции и размери. Витражите са разположени в официалната част на Съдебната палата, в която
участниците в съдебните процеси изчакват своя ред и от която те влизат в
множеството съдебни зали. Всяко едно място изисква различно осмисляне на
пространството, което да отговаря по най-добър начин на неговата функция.
В голямото, високо и просторно фоайе на първия етаж Иван Пенков избира да овладее прозорците с модулна композиция, като редува последователно три основни мотива. Композициите на отделните панели са обединени
от еднакви и силно извиващи се растителни орнаменти, които са поместени
в двуредни цветни правоъгълни рамки. Пенков внася разнообразие единствено в централната част на правоъгълниците. Там в един от трите мотива
той използва изправен лъв на червен фон – част от герба на Царство България, който е актуален за времето на строителството на Съдебната палата.
В другия мотив художникът помества книга с разположен меч в средата ѝ,
което символизира тежестта на законите и суровостта на наказанията4. А в
третия мотив авторът използва друга идея, пряко свързана с функцията на
сградата, в която композира везна на фона на разтворена книга. Така се внушава презумпцията за безпристрастно правосъдие и преценка на фактите по
съдебните дела. Посочените елементи са хармонично разположени в стъклописния панел и са съобразени пропорционално със закона за златното
3
4

Георгиева, М. Наздраве Маестро! Бохемските часове на Иван Пенков. С., 2013.
Хилкинсън, К. (ред.) Знаци и символи. С., 2009.
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4. Стъклописен панел с лъв.

5. Стъклописен панел с крепост.

5
6

сечение, което авторът съзнателно използва в разработването
на проектите. Такъв подход при
проектиране говори за творческата зрелост на художника. Ритмичното шахматно повторение
при редуването на мотивите във
фоайето на Съдебната палата в
София създава тържествено и
симфонично звучене в архитектурното ѝ пространство. Получава се цялостност и завършеност на интериора.
Авторът притежава ценното
качество да създава композиционни решения, които се възприемат леко и на един дъх5.
Те до такава степен са умело
направени и убедителни, че са
съпоставими с най-добрите европейски образци. И лъвът от
централната част на герба на
България, и останалите елементи от композицията са изписани
с голямо майсторство. Всички
детайли са подробно светлосенъчно разработени, като се стига
до съвършенство. Проeктите за
стъклописи на Иван Пенков са
реализирани от германската фирма „Август Вагнер“6. Изпълнителите са майстори в рисуваното
стъкло, което е видно в изящните
по качество на изработката стъклени панели от фоайето на първия етаж.
В тези стъклописи се долавя
бароково влияние – формите на
акантовите орнаменти и различните фигури, разположени между
тях, са с изяснен рисунък, подчер-

Маринска, Р. 20-те години в българското изобразително изкуство. С., 1996.
Труфешев, Н. Цит. съч.
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5. Стъклописни панели, разположена около стълбищните пространства.

тана релефност и пищност на формата. В образа на лъва има постигната богата пластичност и материалност на всяка отделна част от него. Стъклописите
са с прецизен и богат детайлен рисунък, който не позволява да омръзнат на
зрителите и те могат да им се наслаждават продължително време. С всеки
отправен към стъклописите взор постоянно се откриват нови и нови детайли,
които сякаш не се забелязват от пръв поглед. Този феномен прави стъклописите живи и предизвиква интерес към съзерцание. В случая стъклописите
изпълняват освен утилитарна и естетическа функция. Те въздействат психологически върху посетителите в Софийската съдебна палата. Когато си заобиколен от високо по художествените си качества изобразително изкуство,
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5. Централната част от българския герб до 1944 г.

усещаш, че сякаш времето върви
по друг начин и с друга скорост.
Смятам, че това също е принос
на Иван Пенков в българското
монументално изкуство.
Стъклописи са разположени
и по прозорците около стълбищата, които свързват етажите на
Съдебната палата. Те са с различен характер в сравнение с вече
разгледаните. Художникът отново използва в тях три основни
мотива. Редува ги последователно през два панела в общата
композиция, която затваря прозоречните отвори. Тази задача
– да се оформят с цветни стъкла
широките стълби на палатата –
е решена по най-добрия начин.
На практика се оказва, че всеки
отделен панел е с различни размери, но това не се усеща при

възприемането на стъклописите.
Графиката от шпросните7 на тези витражи е по-семпла и значително
по-опростена в сравнение със същите в голямото фоайе на първия етаж. В
тях преобладават хоризонталните и вертикалните линии. Самите панели са
разделени на три хоризонтални и три вертикални реда стъкла, отделени с
шпросни. В средата им е разположен щит. Панелите са рамкирани от всички
страни с по два реда по-тесни стъкла. Първият модел панели е оформен с
крепост, разположена в щита, който от своя страна е ситуиран в централната
част на панела. Формата на крепостта е доста семпла и решена като знак. В
нейния силует авторът съзнателно не е търсил конкретика. Той се е задоволил със символичното изграждане на носеща стена, порта и три кули с бойници. Ще разтълкувам смисловото значение на крепостта, която, колкото е
по-общо нарисувана – толкова повече допълнителни значения придобива.
Тя означава сигурно място за обитателите си, защита от нападения, твърдина за своите защитници и устояване на българската идентичност, символ на
мощта на държавата, организация, вечност, неподатливост, войнственост. В
същото време може да се тълкува и като зандан, затвор, наказание, място за
7
Шпросните са оловни детайли, които обхващат и прикрепват цветните стъклени парчета
в цялостна витражна композиция. Те имат различна широчина и форми. Меки са и могат
да заемат всякакви линии, като често изпълняват рисунъчни и графични функции в
композицията.
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изтърпяване на присъдите, изпитание8. За да може образът на крепостта да
се впише убедително във формата на щита, без да наруши неговия силует, тя
е направена с умалени размери.
Пенков разработва втори модел за панелите от стълбищното пространство.
При тях в средата на щита е поместен висок монумент, върху който е разположена едра царска корона, а в основата на пиедестала му симетрично са разположени лаврови листа. В този панел символично се изобразяват идеите за мощ,
величие, сила, непоколебима царска власт, мир, победа, върховенство на законите, правораздаване, законност, единоначалие, единство на народа, обединен
от царската корона. Короната се превръща в част от нашата българска идентичност. Тя говори не само за тогавашната държавна организация, но символизира
славното и многовековно историческо минало на България. Всички тези допълнителни значения са обединени в едно цялостно знаково изображение.
В третия модел на панелите в щита е разположен силно стилизиран лъв,
който има хералдическо значение. Той е изправен на задните си крака и създава усещане за уверена и мощна крачка напред. На главата му е поставена
корона, увенчана с кръст. Лъвът е изрисуван с широко извита опашка. Царят
на животните символизира сила, мощ, мъжественост, царственост, непоколебимост, целеустременост, решителност9. Той също е част от българската
национална идентичност и винаги се е свързвал със силна власт и символизира България от древността до днес.
Рисунъкът в централната част на трите модела панели е много силно стилизиран и опростен. Детайлите са изработени с пределно изчистена линия.
Единствено по този начин може да се обединят няколко съвсем различни по
характер, форма и големина изображения като крепост, монумент с корона
и динамично крачещ лъв. Обобщените и стилизирани изображения се възприемат за краткото време дори и само с бегъл поглед, при изкачване или
слизане по стълбите на Съдебната палата. Интересното в случая е, че и трите
различни типа панели изглеждат доста сходни по характер. Тези близки, но в
същото време различни и наситени с допълнителни идеи панели, родени от
въображението на художника монументалист, имат достатъчен брой основни
мотиви за композиционното изграждане на цялостна модулна решетка. Това
модулно решение е развито по многото прозорци на стълбищното пространство. Иван Пенков с невероятна лекота е постигнал единство в разнообразието. Художникът е вложил уменията си на много добър и уверен рисувач в постигането на силна стилизация на трите централни изображения. Те са стилово
обединени в единна решетка – допълват се смислово, без да си пречат и без
да доминират едно над друго. Всички парчета стъкло са обработени с фус10 и
Шевалие, Ж., А. Геербрант. Речник на символите. С., 1995.
Купър, Д. Енциклопедия на традиционните символи. С., 1993.
10
Фус е рисунка със специална боя за стъклопис, която се обработва топлинно. Полага се
по различен начин върху цветните стъкла с цел да обогати техния тон и структура. Фусът
се използва за затъмняване и омекотяване на краищата на стъклените парчета, които се
обхващат от шпросните.
8
9
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артистичен рисунък, който придава на цветните стъкла обогатена фактурност
и подобрена илюзия за пречупване на преминаващата през тях светлина.
Иван Пенков много сполучливо е избрал щита като обединяваща форма,
която присъства във всеки един панел. Щитът е символ на силната държава.
Той осмисля правосъдната функция на сградата – да пази народа и държавата
от престъпления и да издава наказателни присъди. Този многократно повтарящ
се образ на щит (по хоризонтала и вертикала на модулната решетка) внушава
мисълта за защита, сигурност, предпазване, оцеляване, борба с неправдите. Разположен на това място в Съдебната палата, той означава правосъдие за всички
граждани на България. Стъклописите на Иван Пенков ми внушават още нещо,
че цялостната правосъдна система за защита на хората в България е изградена и е равна на сбора от правовата защита на всеки един българин поотделно.
Иван Пенков е проектирал множество щитове във витража си и според мен
това никак не е случайно. Сборът от щитове в стъклописите на Съдебната палата означава, че именно това е сградата, където в сблъсъка на различни гледни
точки и правилната преценка на събраните доказателства и факти се решават
много човешки съдби. Разработването на формите в щита с допълнителните
елементи отчетливо подчертава важната функция на държавата – да гарантира
справедливост и да защитава поданиците си. В централните елементи на панелите заедно с обгръщащата ги форма на щита стъклата са с определено по-наситен цвят и много добре моделиран рисунък. Осъществява се плавен преход
от тъмно към светло, който им помага да се отделят от по-нежния фон и да
се центрират по-добре. Авторът неслучайно набляга върху силуета на щита, в
чийто образ, както вече споменах, е съсредоточена идеята за защита. Неговото
изображение е изработено със значително по-дебела шпросна, с което се цели
линеарното му подчертаване и налагане в общата визия на плоскостта на панела. Той ограничава вписаните в него детайли така, че те да не излизат извън
неговия профил. По този начин художникът постига по-голяма модулност и
подреденост в стъклените панели на прозорците.
Хоризонталните и вертикалните линии преобладават в панелите. Те съвсем логично засилват художествения синтез между монументално-декоративната творба и архитектурата, но и осъществяват логична връзка между
съседно разположените панели. В същото време тези прави линии създават
много хармонично, добре обмислено и балансирано членение на стъклената
равнина, не само на отделния панел, но и в цялостното модулно решение.
Тук също откривам пропорции, които са съобразени със закона за златното сечение. Панелите са по-малки по размер, действат по-декоративно и
по-плоскостно в сравнение със стъклописите от същия автор, монтирани
в голямото фоайе на първия етаж. Това е така, защото витражите по стълбищното пространство може да се гледат както от различни гледни точки
в пространството на палатата, така и в голяма близост. Можеш даже да ги
пипнеш, за да усетиш пластиката на разнообразната структура на стъклото,
специалната боя, с която е обработена рисунката и изпъкналостта на крилата на оловните шпросни. Тези изработени и изрисувани очертания на де-
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тайлите с шпросни внасят във витража деликатен пластичен момент. Той
придава на плоскостта релеф и допълнително обогатява изображенията със
сенки, които се получават и създават от непрекъснатата игра на проникващата светлина. Днес не можем да си представим Софийската съдебна палата без прекрасните стъклописи на Иван Пенков, без красивата игра на багри
и светлини, без ясните професионално направени изображения. Със своята
високо художествена монументално-декоративната украса Софийската съдебна палата е ценен паметник на българската пластична култура от първата
половина на ХХ век11.

ON THE ARTISTIC LANGUAGE IN THE STAINEDGLASS PIECES AT SOFIA PALACE OF JUSTICE:
IN A QUEST FOR NATIONAL IDENTITY
Tsvetan Stoianov
National Academy of Art

Sofia Palace of Justice is a largely public building with thousands of people of various backgrounds, mentalities, and dispositions crossing its areas. The
monumental decorative artworks in the building are widely accessible to various publics. Ivan Penkov’s stained-glass pieces, found in different places within
the building are among the most appealing works in the interior of the Palace.
These were topical at the time of their creation, retaining their aesthetical and
artistic qualities for posterity. Being a professional, Penkov imparted to his compositions much more symbolism than discernible on the face of it. He carefully
wrought each detail impregnating it with a number of connotations. The stainedglass pieces retain the actuality of their messages to this day. One of the elements
he has used, for instance, is book. In the stained glasses designed by the artist it
becomes a symbol of the eternal and all-embracing knowledge, of primal wisdom
and supreme law. Sword is another major element. Combining a sword with a
book, the author focuses viewer’s attention on the power, significance, and the
rule of law. At the same time he suggests a harsh but just in its essence punishment, meted out to those committing, both wittingly and unwittingly, a breach of
law. As a third no less important element Ivan Penkov uses the central part of Bulgaria’s national emblem, seeking to establish Bulgarian national identity through
this symbol. Due to being imbued with symbolism, Ivan Penkov’s stained glasses
are worth studying and analysing even now.
11
Ангелов, В. Развитие на българската монументално-декоративна живопис в периода 1900–
1944 г. – Проблеми на изкуството, 1976, № 3, 3-9.
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МЕБЕЛИ В СТИЛ АМПИР В КЪЩА
„НЕДКОВИЧ“, ПЛОВДИВ
Регина Райчева

Лесотехнически университет
rexi@abv.bg
Резюме: Статията разглежда интериора и обзавеждането на възрожденска българска къща от 1863 г. Целта на автора е първо да представи архитектурата и след това
да направи по-подробен преглед на една част от мебелната колекция, принадлежаща
на тази къща: комплектът мебели в стил френски ампир от югоизточната гостна на
горния етаж. Целта е да се анализират стилистичните черти, както и да се направи
хипотеза относно мебелиста производител.
Ключови думи: възрожденска градска къща, жилищна архитектура, обзавеждане,
френски стил ампир, витрина за порцелан, тет-а-тет, конфиданта, кресло, геридон

Къща „Недкович“ е построена през 1863 г. и представлява блестящ пример на симетрична градска архитектура от втората половина на XIX в. Никола Недкович, богат търговец от Карлово, строи къщата, като предпочита
различен стил от този на съседите си. Строителят избира сграда с неокласическа фасада и симетричен представителен план. Тази концепция е използвана за архитектурния детайл при прозорците, вратите, таваните, както и за
мебелите. Между типичните еклектични предмети днес виждаме мебели в
стил френски ранен ампир в най-добрия му вид.
Архитектура
Къщата (фиг. 1) е ситуирана на улица „Цанко Лавренов“ № 3 в Стария
Пловдив, в съседство с парцела на къща „Георгиади“. Сградата е издигната
на изравнен дворен парцел, зад високи каменни дувари, върху голямо мазе
с кладенец и цистерна; в двора са засадени плодни дървета и асми покрай
стената. От улицата посетителят може да види портата и високата стена;
пред портата са направени диференциални стъпала от нивото на улицата, а
над нея е изграден кобиличен фронтон; в зида от двете страни са изградени
два еркерни прозореца (клюкарници) за наблюдение на улицата. Строителят
е демонстрирал разумен композиционен подход: с цел да не се конкурира с
мощната фасада на съседната къща „Георгиади“, сградата е отстъпила назад
зад стената на оградата в двора.
Тя се отличава съществено от съседите си поради неокласическата си
Доц. д-р арх. Регина Райчева (София, 1956) е архитект, проектант в Технологичен институт „Мебели
и обзавеждане“ (1981–1989), старши и главен асистент в Лесотехническия университет (1990–1999);
доцент в Лесотехническия университет (1999–); хоноруван доцент във ВСУ „Любен Каравелов“ (2006–
2008) и в Европейския политехнически университет в Перник (2010–2013). Книги: Учебник по вътрешна архитектура (1997), История на интериора и мебелите (учебник) (1999); Стилове в интериора и
мебелите (учебник) (2012), Архетипи в историческото развитие на мебелите (монография) (2014).
Член на Съюза на архитектите в България.
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Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016

1. Фасада на къща „Недкович“. Снимка на автора.

2. Кресло, снимка на автора.

3. Тет-а-тет (конфиданта), снимка на автора.

правоъгълна фасада и красив четириколонен портик с полукръгли арки, над
който се издига триъгълен фронтон с три прозореца, всеки от които е обрамчен с по два фланкиращи пиластъра и увенчан с триъгълен фронтон.
Портикът, както и фронтоните на прозорците са декорирани с живописва-
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ни медалиони. Стъпалата водят посетителя към входната двукрила врата на
сградата, декорирана с неокласически овален ветрилообразен мотив слънце. Входът към сградата е официална порта, центрирана в средния интерколумний под горния етаж, продължен напред и оформящ портика. След
изкачване на стълбищното рамо посетителят попада в голям хайет (салон);
точно срещу входа е разположено стълбище, което води към етажа. Салонът
на етажа е много по-голям, с ниша за музикантите, разположена на полуниво над стълбата. Според Христо Пеев височината на приземния етаж е
3,50 м, а на горния – 3,30 м1. Полунивото за музикантите не е съществувало
(ако погледнем чертежите по оригиналното заснемане на къщата през 1950
г.; то вероятно е добавено или възстановено с частичната реставрация от
1964–1969 г.
Интериори
Приземният салон включва следните помещения: започвайки от входа
наляво, е т.нар. „червена гостна“, аранжирана с комплект тапицирани мебели, включително две кресла, канапе, четири тапицирани стола и кръгла централна маса. Четирите прозореца на стаята гледат към двора, единият гледа
навътре към хайета. Под прозорците е вграден миндер. Стените са декорирани с червен тон и живописни медалиони на вътрешната стена с изображения на архитектурни сцени; трети медалион е живописван в съседство с
прозореца. Таванът е дървен и представлява резбовано поле с квадратни мотиви върху набраздена повърхност. Приземният хайет е декориран с декоративен таван с квадратни мотиви и резбовано слънце, изработено от дървени
резбовани лъчи, наковани по овална централна розета. Този голям салон е
аранжиран днес с две поставки с огледала и конзолни маси, едно канапе,
столове, роял. Отдясно на входа се намира т.нар. зелена дамска гостна, аранжирана с миндер под прозорците, едно канапе и два броя ниски тапицирани
мебели от XIX век, както и люлеещ се стол на Тонет. Една чугунена виенска
печка е поставена в декоративната ниша на вътрешната стена. Помещението
има елегантен дървен таван, декориран с профилирани летви. Стенописите
по стените включват централно поле с кръгъл медалион, изобразяващ дворцова архитектура с парков фон. Приземният етаж има още две помещения:
трапезария и семейна дневна, обзаведена с комплект от черни вити мебели
– четири кресла, кръгла маса, миндер под прозорците.
Планът на втория етаж представлява издължен хайет, който образува
портика над главния вход на долния етаж; четири помещения и повдигната
платформа за музиканти над стълбата. Това е най-важното приемно помещение за къщата. Хайетът е аранжиран с голяма група мебели за седене с
две канапета, кресла и столове, поставка за огледало и стенен часовник над
конзолна маса. Югоизточното помещение има най-хубавия мебелен комплект – този в стил френски ампир. Другото помещение на същата страна
е кабинет, аранжиран с черни резбовани мебели: една кръгла маса с тежки
1

Пеев, Х. Пловдивската къща през епохата на Възраждането. С., 1960, с. 218.
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кресла, писалище с кресло и висок резбован бароков шкаф. Останалите две
помещения са спални.
Мебели от комплекта в стил ампир
Най-интересни за нас са мебелите в стил ампир от югоизточната стая
на втория етаж. Този комплект съдържа както мебели за седене, така и корпуси. Мебелите за седене включват три кресла с облегалки, завити назад
в горния край; един тет-а-тет (или конфиданта), четири стола, пейка с високи подръчници и две кръгли табуретки. Всички столове имат идентична
форма на краката, те принадлежат на комплект. Използваната дървесина е
масивен махагон, по-светъл от този на корпусната мебел и на масата. Креслото (фиг. 2) има хармонични пропорции и сдържан стил. Той изглежда
по-близък до френския стил Луи XVI поради идентичните предни и задни
крака, за разлика от типичните кресла в стил ампир със задни крака-сабя и
предни струговани крака. Креслото има особено елегантна облегалка, завита назад на ролка в горния край. Седалката е по-широка отпред, с елегантно
извита предна царга. Тапицерията от текстил на седалката и облегалката е
фиксирана с помощта на пирони, скрити зад декоративен галон. Текстилът
изглежда оригинален, но е възможно да е сменен с нов. Краката са с кръгло
сечение с позлатен бронзов капител над бронзов ринг между два пръстена;
завършват в долния край в бронзови стъпки. Предният крак продължава над
царгата, като сменя сечението си в квадратно, за да образува блокче, декорирано с позлатена бронзова палмета. Над призмата се намира опората
на подръчника във формата на колонка с тоскански капител. Подръчниците
завършват с къса цилиндрична форма с бронзова розетка отпред. Подръчниците имат маншети и се срещат с вертикалите на облегалката с елегантна
непрекъсната крива линия, завършваща с ролката на върха на облегалката.
Кривата линия е акцентирана с помощта на ажурна бронзова апликация.
Царгите на седалката и увенчаващият фриз на облегалката са декорирани с
усукана бронзова пръчка, подобна на въже.
Мебел тет-а-тет (или конфиданта) (фиг. 3) е любопитен и рядък, който изглежда екзотично за периода. Макар да е бил по-типичен за Втората империя,
той се е появил значително по-рано, през периода на френското рококо от
средата на XVIII век. Конкретният експонат е част от такъв комплект. Конфидантата има чифт подковообразни седалки, краката ѝ са индентични с тези на
креслото. Облегалката стъпва на опори във формата на колонки, над краката.
Вертикалната шпросна на облегалката е фланкирана от два вертикални фриза
с бронзова апликация. Увенчаващият фриз се състои от единствена голяма
S-образна крива, повторена от още две царги, разположени близо над седалката. Цялата мебел оставя впечатлението за лек и подобен на пейка обект и
определено фокусира интереса на посетителя. При него се използват същите
позлатени бронзови апликации на краката и на шпросната, както при креслата, и същото усукано бронзово „въже“ върху царгите.
Столът е с тапицирана седалка и ажурна облегалка; изработен е от същите
материали като креслото и конфидантата и има същите форми: изтъняващи
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4. Витрина за порцелан, снимка на автора.

5. Канапе, фланкирано от две шкафчета и огледало отгоре, снимка на автора.

се надолу крака с йонийски капители; трапецовидна седалка; облегалката
е проектирана като рамка с два вертикални фриза, продължение на задните крака, увенчаващ фриз с ролка и две по-малки шпросни, успоредни на
седалката. Вертикалната облегална шпросна е декорирана с голям бронзов
акантов лист и лавров венец отдолу. Вертикалните фризове са декорирани
със същия ажурен дълъг бронзов мотив, който откриваме при креслото. Ця-

6. Централна позлатена бронзова апликация върху витрината с урна, венци и панделки. Снимка
на автора.
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лостният силует е елегантен, пропорциите са отлични. Пейката е с високи
подръчници и заедно с двете кръгли табуретки имат еднакви крака и детайл
като стола и конфидантата.
Корпусните мебели от комплекта обхващат витрина за порцелан (фиг.
4) и канапе, включено в група, рамкирана с две шкафчета и огледало (фиг.
5). Витрината за порцелан има средна височина, с правоъгълен силует и
тричастна композиция. Централната част е по-дълга и има съответните остъклени врати, увенчана е с голяма бронзова апликация на върха, под нея са
направени две чекмеджета. Тази част е фланкирана от два тесни обема със
стъклени врати с малка ниша под всеки от тях. Остъклените врати представляват рамка от дървесина с бронзова решетка, монтирана върху отделни
стъклени фацетирани плочи. Централната стъклена врата е по-дълга, има
два симетрично разположени шилда за ключа, единият от страната на пантите с цел да се запази композицията. В двата края витрината е обградена с две терминални фигури, завършващи с бюст на кариатида от позлатен
бронз с дървен йонийски капител, под всяка кариатида е поставена бронзова апликация във формата на палмета. Шкафът стъпва върху цокъл. От
горната страна композицията е увенчана с архитрав и корниз, върху които
е поставен допълнителен изпъкнал елемент със симетрични бронзови лаврови клончета от двете страни на централна розетка. Главната централна
апликация изобразява гръцка урна, фланкирана с два гирлянда, завързани
с панделки (фиг. 6). Вратите на витрината и двете долни чекмеджета нямат
кнопка, а шилд за ключ в ренесансов стил, така че „отварянето на чекмеджето ставало със самия ключ“2.
Малкото канапе е фланкирано от две вградени шкафчета (от типа сомнò,
или нощно шкафче) и още два по-високи пиедестала като стойки за свещници. Композицията е твърде интересна. Според Питър Торнтън3 „подобна композиция с вградени пиедестали е характерна за страни като Дания и
Норвегия за този период“ (второто десетилетие на XIX в.) Друго споменаване на такава мебелна композиция е направено от Машковска4. Тя го описва като „дневно легло с фланкиращи шкафове...“, като има предвид мебел
от руско имение. Фланкиращи шкафове се използват при стила бидермайер
като постаменти за саксии, с плот, поставен между тях. Аналогия може да се
направи също с по-ранни примери от XVIII век в Англия: това е известната
композиция за трапезария със сервант (сайдборд) с два фланкиращи постамента като неокласическа група от Робърт Адам5. Разликата е, че централният елемент тук е вграденото канапе под голямо огледало в стил ампир.
2
Boger, L.A. The Complete Guide to Furniture Styles. New York, Charles Scribner and Sons, 1969,
p. 171.
3
Thornton, P. Scandinavia. World Furniture, ed. by Helena Hayward. Hamlyn, 1975, p. 260.
4
Maszkovska, B. Russia. World Furniture, ed. by Helena Hayward. Hamlyn, 1975, p. 273.
5
Ponte, A. Chippendale, Adam, Hepplewhite. Furniture from Rococo to Art Deco. Köln, Benedikt
Taschen, 2000, p. 203.

285

Шкафове от подобен вид напомнят на т.нар. сомно (somno – от фр. нощно
шкафче); те имат идентична позлатена бронзова апликация. Тази декорация
включва две факли, свързани с лавров гирлянд, обвързан с панделки; дръжката представлява кръгла кнопка във формата на розетка в средата. Същите факли (или калъфи за стрели) фланкират фронта на аналогично сомно в
стил ампир, а композицията е почти идентична с мебел на Жакоб-Демалтер
за спалнята на императрицата във Фонтенбло.
Композицията с канапето също включва високи кутиеобразни постаменти, използвани като стойки за свещници с бронзови апликации, изобразяващи женски фигури, които носят чаши и амфора, увенчани с фриз от палмети
отгоре. Огледалото над канапето е фланкирано от два чифта терминални
фигури с бюст на кариатида и дървени йонийски капители.
Махагоновата централна маса (guéridon) представлява кръгъл плот върху извита кръгла царга, декорирана с бронзови апликации върху три поноподия с кариатиди, стъпили върху триъгълна база. Върху фриза, над всяка
кариатида, е поставен симетричен бронзов елемент с палмети и стилизирани лотосови цветове. Триъгълната база е декорирана с централна позлатена
бронзова апликация, състояща се от венец с цветя, в който е поставена коронована женска глава. Тази апликация е идентична с друга подобна, открита върху френски шкаф за порцелан в стил ампир, датиран около 1800 г.6.
Самият геридон като мебел има чудесни пропорции и е характерен за стила
френски ампир. Дървесината е от същия вид като при големите корпуси;
мебелите за седене са от малко по-различен дървесен вид по цвят.
Датиране и авторизиране: Датата на покупката или друго придобиване
на мебелния комплект от музея не е известна; може само да предполагаме, че
собственикът е закупил този комплект след края на строителството на къщата, т.е. около 1863 г. Датата на производство също не е известна, но стилистичните черти са ясни. Типологически, мебелите са от периода около 1800 г.
Те имат отлични пропорции и детайл и демонстрират рафиниран и сдържан
вкус. Мебелите за сядене имат фини и елегантни форми, по-скоро приближаващи ги до осемнадесетото столетие; при тях липсва надутата парадна декорация, характерна за по-късната продукция на ампир от XIX век. Краката са
с неокласическа форма, а не по формулата при стила ампир със струговани
предни крака и извити задни крака-сабя. Липсват египетски елементи или
наполеонови символи. Махагоновият фурнир е без особености на текстурата. Позлатените бронзови апликации са отлични; забелязани са върху други
датирани мебели на Жакоб-Демалтер или други изпълнители около 1800 г.
Следователно това е нашата хипотеза за дата на производството. Може да се
посочи за производител както ателието на Франсоа-Оноре Демалтер, на съвместната фирма с брат му (Братя Жакоб) или дори на бащата Жорж Жакоб.
Beyond Rarity Antiques. Antique Original French Empire China Display Cabinet c. 1800, Достъпен на: http://beyondrarityantiques.com.au/Antique-Original-French-Empire-China-DisplayCabinet-Walnut-Bronze-Marble-c1800-P4067645.aspx (посетен 05.2015).
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Аргументите за това са както следва: добрите и елегантни пропорции на всички мебели, добрите детайли; деликатност, типична за класицизма от XVIII
век; идентични крака с кръгло сечение и стеснени надолу (черта от класицизма). Освен че е първият мебелист, който произвежда във Франция столове
от масивна махагонова дървесина, Жорж Жакоб също прави завити в горния
край облегалки още от 1777 г., в един комплект за Граф д’Артоа7. Мебелите са
могли да бъдат купени преди 1863, когато къщата е била построена, или покъсно, на място, където се продават мебели в стил ампир много след датата
на производството. Мебелите е възможно да произлизат от френски обект и
да са разпродавани на аукцион. Според Уотсън8 мебелната фирма „Жакоб-Демалтер“ изпълнява поръчки на чуждестранни клиенти, между които руския
цар Александър и др. Освен за аристокрацията тя доставя мебели дори по
проекти на свои клиенти, тъй като са имали кризисни периоди и липса на
поръчки. Фирмата била активна между 1796 и 1825, когато Жакоб-Демалтер
оставя бизнеса си на сина си Жорж-Алфонс Жакоб Демалтер.
Комплектът в стил ампир принадлежи към къщата (на първоначалния
собственик Недкович, който я построил), всички мебелни образци са описани в музейния инвентар под един общ номер. Според Христо Пеев някои
български търговци имат кантори в Истанбул, Манчестър, Виена и други
европейски градове9. Това може да обясни и наличието на близък аналог –
комплект за кабинет, който се намира в къща-музей „Балабанов“, макар той
да е значително по-скромен по вид. При него присъства същата мебелна
група с канапе, фланкирано от два шкафа и огледало, махагонова дървесина
и бронзови апликации. Това може да се дължи на търговски връзки за разпространение на френски мебели през XIX в.
Заключение
Стилистично къщата показва последователен класицизъм; това обяснява
и интереса към мебели в стил френски ампир и представителност. Комплектът е подбран с вкус и доказва широкия географски обхват на търговската
дейност на пловдивските търговци. По отношение на авторството все още
не са открити етикети или знаци на производителя, но това не означава, че
те не съществуват. Мебелната фирма на Жакоб-Демалтер има добре известни печати, които могат да се потърсят впоследствие за по-точно датиране на
разглеждания комплект.

7
Pallot, B.G.B. Les styles “Transition” et Louis XVI. Le Mobilier du Louvre – sièges du 17e et
18e siècle. – L’Objet d’art, 1994, numéro hors série, p. 72.
8
Watson, F.J.B. The Wrightsman Collection, Volume I – Furniture. The Metropolitan Museum of
Art, 1966, Достъпен на: https://ia600503.us.archive.org/28/items/TheWrightsmanCollectionVols
1and2FurnitureGiltBronzeandMountedPorcelainCarpets/TheWrightsmanCollectionVols1and2Fur
nitureGiltBronzeandMountedPorcelainCarpets.pdf, p. 550 (посетен 05.2015).
9
Пеев, Х. Пловдивската къща през епохата на Възраждането. С., 1960, 218-226, 449.
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EMPIRE STYLE FURNITURE IN THE HOUSE OF
NEDKOVICH, PLOVDIV
Regina Raicheva
University of Forestry

The article deals with the interior and the furnishing of a Bulgarian house of
1863, the Period of Bulgaria’s National Revival. The author seeks first of all to
present the architecture to then overview in detail part of the collection of furniture
at the house: the French Empire style furniture set in the southeast drawing room
on the upper floor. An analysis of the distinctive characteristics of the style is
supposed to be made as well as an assumption about the furniture maker.
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ЧУЖДЕНЦИТЕ – ЧУЖДИТЕ „СВОИ“ НА
НАЦИОНАЛНИТЕ СЪБОРИ НА НАРОДНОТО
ТВОРЧЕСТВО В КОПРИВЩИЦА
Галина Денкова

Институт за изследване на изкуствата, БАН
galina_doncheva@yahoo.com
Резюме: Текстът поставя въпроси, отнасящи се до чужденците, изпълняващи български музикален фолклор на националните събори на народното творчество в Копривщица. Отбелязват се конкретни участници от други страни с техните репертоарни
предпочитания. Обръща се внимание на времевото и пространственото ситуиране на
чужденците, изявяващи се на културните форуми, в съпоставка с регламентираните
участници българи, включени в официалната програма на съборите. Засягат се въпросите за мотивациите на чуждестранните любители за изпълнение на български
музикален фолклор и за психологическите нагласи и настроения на родната публика
по отношение на тях.
Ключови думи: събор, Копривщица, музикален фолклор, чужденци, репертоар,
стил, мотивация

Чужденците започват да откриват българския музикален фолклор по-масово през 60-те години на ХХ век благодарение на концертните турнета на Държавния ансамбъл за народни песни и танци, организирани през годините в
редица европейски държави, САЩ, Япония, Австралия. По-късно славата на
родната ни музика се разнася по света от още състави, например „Мистерията
на българските гласове“, трио „Българка“, ансамбъл „Пирин“, хор „Български
гласове „Ангелите“, „сестри Бисерови“, както и от различни индивидуални
изпълнители певци и инструменталисти. По-широкото запознаване на чужденците с нея обaче се осъществява посредством звукозаписната и медийна
индустрия. Мнозина от тях претворяват образци на българския фолклор групово (като участници в певчески, инструментални и танцови формации) или
индивидуално. Достойно поле за изява на тези чужденци в нашата държава предоставят определни културни събития – концерти, събори, фестивали.
Те им дават възможност за живо съприкосновение с българския музикален
фолклор, за директно черпене „от извора“ на мелодии, ритми, стъпки. Може
би най-високо ценени от чужденците форуми за изява на традиционен фолкГл.ас. д-р Галина Денкова (Велико Търново, 1984) е изследовател на български музикален фолклор в
изследователска група „Етномузикология“, сектор „Музика“. През 2011 г. защитава дисертация на тема
„Музикалният фолклор в Средна Западна България – традиции и иновации“, а през 2014 г. предава първия си индивидуален научен проект „Националният събор на народното творчество в Копривщица в
научните архиви в България“. Изнасяла е доклади и има публикации, свързани с традиционния музикален и обреден фолклор в региона на Средна Западна България днес и Националния събор на народното
творчество в Копривщица. Понастоящем разработва втория си индивидуален научен проект – „Националният събор на народното творчество в Копривщица – организация и провеждане“.
Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016
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лор в нашата страна и най-грандиозни празници на българския дух се явяват
националните събори на народното творчество в Копривщица. В текста се
анализират въпроси, отнясящи се до мястото на външните репрезентатори в
копривщенските събори, техните избори на стил и репертоар.
Националният събор на народното творчество в Копривщица се провежда
на всеки пет години от 1965 г. насам в местността Войводенец над града. Постепенно известността му нараства, увеличава се броят на желаещите да се насладят на празника гости от други държави. Една част от тях вече се занимават
с танцуване, пеене или свирене на традиционен български фолклор, а други
искат да се научат. По предложение на посетители от Русия и бившите съветски републики, Унгария, Чехия и Словакия, Дания, Холандия, Германия, САЩ,
Канада и Япония на Копривщица’81 за тях се организират курсове за изучаване на българските традиционни песни и танци. Стремежът на чужденците
за усвояване на фолклорното ни наследство по време на националните събори
подтиква провеждането на такива обучителни семинари и при следващите му
издания. По време на Седмия събор през 1995 г. курсовете за разучаване на
хорà се водят от Христо и Кая Иванови, а за пеене на народни песни – от Димитрина Кауфман. На Копривщица’2000 на чужденците се преподава свирене на
традиционните музикални инструменти гайда и двоянка; песенният и танцов
фолклор, който те усвояват, е вече не само български, но и балкански (сръбски,
македонски, румънски). По време на Деветия национален събор (2005 г.) практическите курсове за обучение по народно пеене се ръководят от Лили Ботушарова и Петрана Кучева; по свирене на кавал – от Любен Досев; по български
хорà – от Гергана Панова, Даниела Иванова и Христо Иванов.
Привържениците на родния ни фолклор от чужбина като цяло се занимават
непрофесионално с пеене, свирене или танцуване (но има и професионални
музиканти). Ръководителите на чуждестранните групи, изпълняващи български музикален и танцов фолклор, са обикновено професионалисти – българи (например Цветанка Варимезова, Татяна Сърбинска, Петрана Кучева) или
чужденци. Някои от ръководителите от други европейски страни получават
специализирано институционално обучение у нас. Такъв е случаят с Катарина
Альвин от Норвегия, завършила в Пловдив школата за ръководители на самодейни колективи. Тя създава в Стокхолм танцов състав, с който идва на Петия
копривщенски събор през 1986 г. Друг ръководител на танцова група, довел в
Копривщица през 1991 г. своя колектив „Празник“, е хореографът от Холандия
Еди Тайсън. През същата година на събора пристигат и много любители на българските танци от различни щати на Америка, организирани от Карл Фингъл.
Първоначално, по време на националните събори чужденците се включват в неформалните, свободни музически дейности. Постепенно организаторите на културните форуми, забелязвайки силното им желание да претворяват български музикален фолклор, осъзнават, че е правилно и уместно да
им се даде тази възможност официално1. Установяването на регламентира1

Русков, Л. Вечното. Копривщица’86. – Народна култура, 15 авг. 1986, № 33, с. 2; Кауфман, Д.
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но пространство за изява на чужденците става едва при седмото издание на
събора през 1995 г., когато в двора на старото училище в Копривщица за тях
е обособена отделна сцена2. На нея се представят певци, инструменталисти и танцьори от по-близки региони – Западните покрайнини, Бесарабия,
Таврия, Банат (български преселници), и по-далечни места – САЩ, Канада,
Япония (конкретен пример – певческата група „Здравец“ от Бостън, основана от фолклористката Марта Форсайт).
Присъствието на чуждестранните любители на родния ни фолклор е още
по-осезаемо по време на Осмия национален събор през 2000 г. Затова за
чужденците, бесарабските българи и българите, изпълняващи авторски и
обработен фолклор, се обособяват две естради в самия град Копривщица.
На импровизираните концерти участват певци, инструменталисти и танцьори от Бесарабия, Западните покрайнини, Македония, Албания, Румъния,
Полша, Швеция, САЩ, Канада и др. Такива са например танцовата формация „Мартеница“ от Будапеща; ръководените от българската певица Татяна
Сърбинска женска певческа група „Орфея“ от Вашингтон, мъжка певческа
група с оркестър „Зорница“ от Бостън и вокално-инструментална група
„Диви жени“, също от Бостън.
Във вечерните концерти на Копривщица’2005 отново на две сцени във
възрожденското градче пеят, свирят и играят около 250 души – индивидуални изпълнители и групи от Полша, Швейцария, Франция, Германия, Англия, Холандия, Швеция, САЩ, Япония, Тайван, Австралия. В тях участват
споменатите състави на Татяна Сърбинска; ръководеният от Петрана Кучева
и Пати Кайлър студентски ансамбъл „Селска хармония“ от САЩ; джаз групата „Мара“, съвместно с австралийския женски хор „Мартеница“; полската група „Балкан севда“3.
По време на Десетия национален събор Копривщица’2010 във вечерните
концерти, провеждани на естрада на площад „20-ти април“, вземат участие
отново групите на Татяна Сърбинска; ансамбъл „Лиляна“ от Япония; певческо трио „Елица“ от щата Мейн, САЩ; ръководеният от Нилс Крешнов
женски хор „Усмивка“ от Дания; организираните от певицата Цветанка Варимезова певческа група „Китка“ от Сан Франциско, студентски хор към
Калифорнийския университет в Лос Анджелис, САЩ; хор „Невенка“ от Лос
Анджелис с диригент Труди Израел; хор „Джанъм“ от Париж; вокално трио
„Пауни“ от Амстердам.
За разлика от официалните участници в националните събори на народното творчество в Копривщица, които по регламент трябва да се представят
само с неподправен, изворен фолклор, чужденците са неограничени в своя
Размисли за Копривщица’86. – Българско музикознание, 1987, № 1, 77-83, с. 77.
2
Според респондент на Лозанка Пейчева някои чуждестранни представители са
използвали своите познанства със служители в БАН и други институции, за да се осигури
тази възможност на чужденците – вж. Пейчева, Л. Копривщица 2005: фрагменти, образи,
размисли. – Български фолклор, 2005, № 5, 6-28, с. 20.
3
Вж. Пейчева, Л. Цит. съч., с. 16, 17.
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избор. Някои от тях демонстрират автентични, в повечето случаи популярни фолклорни образци от България. Например вокално-инструменталната
група „Диви жени“ от Бостън през 2005 г. изпълнява многогласни песни от
Средна Западна и Югозападна България, а през 2010 г. заедно с останалите, ръководени от Татяна Сърбинска групи „Зорница“ и „Орфея“ – широко
известни родопски песни (например „Пустоно лудо и младо“, „Бела съм,
бела, юначе“). Като цяло в певческия репертоар на чужденците преобладават шопските, македонските и родопските песни. Причините за това могат
да се търсят както в тяхната специфична виталност, характерна музикална изразност (непривичните двугласни съчетания на гласовете, широтата
на мелодиката), достъпност и известност, така и в психологията на ефекта
„познато“ (за да се харесат на зрителите българи). Някои изследователи определят, че чужденците се привличат най-силно от шопските и македонски
песни (поради тяхната специфична диафонична звучност)4.
По-голямата част от чужденците, изявяващи се на Копривщица, изпълняват композиторски обработки или авторови песни на основата на фолклора.
Те демонстрират много добри интерпретации на повече или по-малко популярни обработки на народни песни (примери от Копривщица’2010 – „Бре,
Петрунко“, „Ой, шопе, шопе“, „Пило ли е магарето воду“, „Руфинка болна
легнала“, „Заспало е челебийче“, „Девойко, мари, хубава“). В инструменталните съпроводи на изпълняваните творби освен традиционни български
музикални инструменти (гайда, кавал, гъдулка, тамбура, тъпан) се включват и модерни инструменти (акордеон, кларинет, флейта, цигулка, китара).
Чужденците могат да си позволят в рамките на националните копривщенски събори да пеят на паралелни терци (хор „Джанъм“ – 2010 г.), да изпълнят като поздрав към организаторите на събора специално създадената за
случая от композитора Кирил Стефанов песен „Възпев към Копривщица“
(вокален ансамбъл „Орфея“ от Вашингтон – 2010 г.); да покажат и хибридна
музика (джаз група „Мара“ съвместно с женски хор „Мартеница“ – 2005 г.);
да танцуват преработени от хореографи танци (японски танцьори – 2005 г.);
да не са облечени в традиционни български носии.
Изобщо „чужденците са доста по-свободни от българите в интерпретирането на българския фолклор“5. Естествено е от тях да не се търси съблюдаване на автентичността, пуристично отношение към традиционното културно
наследство на България, защото те се явяват негови външни репрезентатори. Чужденците не изпитват патриотични нужди да съхраняват ценности, те
просто се наслаждават на музиката, танца, пъстрите костюми. Въпреки това
известна част от тях имат съзнанието, че съдействат за опазване и поддържане
Вж. Кауфман, Д. Цит. съч., с. 77; Пейчева, Л., В. Димов. Другите в мистерията (наблюдения
върху българската народна музика, интерпретирана от чужденци във фонотеката на
Българското национално радио). – В: Балканистичен форум, 1993, 39-45, с. 41; Томова, Е.
Фолклорът и фолклорните форми през погледа на носителите им. – Българско музикознание,
2001, № 4, 81-90, с. 83.
5
Пейчева, Л. Цит. съч., с. 17.
4
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на жизнеността на една древна, екзотична художествена култура и се стремят
да се придържат до изворните първообрази6. Но голяма част от чужденците
нямат правилно изгрaдена представа за същността на т.нар. „автентичен“,
„изворен“ музикален фолклор; за тях автентични са обработките на народни
песни. Но и необходимо ли е да изискваме от привържениците на българската
музика по света да разпознават и разграничават авторското творчество на основата на фолклора и неподправеното изворно народно творчество?
Именно предоставената на чужденците изпълнители в копривщенските
събори свобода в тълкуването на българския музикален фолклор е една от
главните причини за разполагането им встрани от официално толерираните самодейци от страната, спазващи регламента за придържане към чистите,
„автентични“ художествени образци. Затова любителите на нашия фолклор
от други държави се изтласкват от Войводенец и за тях (както и за българите, изпълняващи обработен фолклор) се обособяват отделни сцени в самия
град Копривщица. Разбира се, биха могли да се посочат и други причини за
сепарирането им – различната националност, култура, географска територия
и език. Бихме могли да си зададем въпроса това отлъчване на чужденците
удачно ли е, не се ли ощетяват те по този начин. Някои етномузиколози като
например Николай и Димитрина Кауфман смятат, че не е удачно: „Но си мисля, че отделянето на чуждите състави тука, долу в града, не е добре, защото
нито ние ги чуваме, нито публиката, която е основно на самите естради, и
разхождайки се по поляните, слуша изпълнители. Така че за чужденците е
по-добре или да се пускат на естрадите – така да се прошарва, или да има една
специална естрада, но да е горе на Войводенец. Откъсването им тук в града е
неподходящо. Едно по-тясно сътрудничество между тях и другите състави и
за тях е по-полезно. Така ще могат да научават и други неща.“7
Възможности за научаване на нови песни, инструментални мелодии и особено на хора́ чужденците, дошли на съборите в Копривщица, получават и в ситуациите на нерегламентирано, свободно народно веселие. В тях и по време на
вечерните концерти в града често се заиграват хора́, в които местни и външни
се сливат в едно цяло. Чужденците също желаят да усетят енергията на ритъма
и музиката в краката си, да се смесят с множеството и да почувстват колективното празнично настроение. Всъщност те в най-голям процент се привличат
точно от силата, енергичността на нашите хора̀. Неслучайно на много места по
света съществуват клубове за разучаване на традиционните танци на различни
народи, измежду които съществено място заемат българските.
Въпросът за мотивацията на чужденците, занимаващи се с претворяване
на български музикален и танцов фолклор, за смисъла, който те влагат в заниманията си с него, се разглежда по-подробно от етномузиколози и етнохореолози като Лозанка Пейчева и Гергана Панова-Текат. Някои от посочените
Вж. Пейчева, Л. Между селото и вселената. Старата фолклорна музика от България в новите
времена. С., 2008, 525-529.
7
Кауфман, Н., Д. Кауфман. Националните събори в Копривщица. – В: България пее в
Копривщица. С., 2011, 6-12, с. 8.
6
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от изследователите стимули са желанията за: превъплъщаване в чужди, различни култури; изживяване на балканския горещ темперамент; физическа и
духовна активност; преодоляване на негативни състояния като самотност,
комплексираност, бездуховност, депресивност8. За чужденците българската
фолклорна музика и танц са привлекателни и интересни, защото са различни, древни, екзотични, мистични, витални, с висок енергиен потенциал, зареждащи с жизненост. „Той е харесван, защото е различен със структурните
си особености: нетемперираност, необичайни интервали в многогласието,
несиметрични ритми, странна организация и стъпки на танците. Той е обичан, защото с непривичността и странността си въздейства емоционално и
енергийно.“9 Лозанка Пейчева и Венцислав Димов установяват, че от нашата народна музика се привличат чужденци (преобладаващо от Западна Европа и Северна Америка), които са най-често граждани и интелектуалци10.
Бихме могли да поставим въпроса как българите определят и възприемат
интереса на чужденците към родния фолклор. При голяма част от българите високата оценка на чужденците към тяхната художествена култура рефлектира върху: повишаване на индивидуалното им и етническо самосъзнание; преодоляване
на лични и национални комплекси; повдигане на патриотични чувства. „В дъното
на своята съкровеност българският слушател чувства, че това е неговата, своята,
вътрешната музика, която е ценна за другите, чуждите, външните. Това душевно
движение възбужда онези дълбоко скрити (но живи!) ирационални вибрации и
чувства на радост, умиление, гордост, породени от факта, че не само по произход,
но и по принадлежност си българин.“11 Бихме могли да се замислим дали осъзнаването на собствената ценност (фолклора) през погледа на външния оценител
не рефлектира върху нашата идентичност. „Не я ли губим (идентичността – б.м.),
щом приемаме като представителни техните (на чужденците – б.м.) представи и
модел на българския фолклор? Експортирайки фолклора си, не се ли лишаваме
от основното му качество – мерило за духовните ни имоти, с което е жив, само доколкото е жива собствената му, за нас употреба?“12 Лозанка Пейчева отбелязва, че
някои от сънародниците ни (предимно професионално занимаващите се с фолклор – музиканти, танцьори, фолклористи, журналисти) са уплашени от загуба на
националното културно богатство и изнасянето му в чужбина13. И най-вероятно
има основания за такива опасения, но именно празници като националните събори на народното творчество в Копривщица доказват, че поне засега традиционниВж. Пейчева, Л. Между селото..., 529-537; Панова, Г. Метаморфози в прочита на българския
традиционен танц. – Българско музикознание, 2000, № 4, 13-50, 37-45.
9
Пейчева, Л. Песен синур няма (изборът на чужденците: властната красота на българския
музикален фолклор). – Българско музикознание, 2005, № 3, 88-120, с. 107. По въпроса защо
и с какво българската фолклорна музика привлича чужденците вж. също Пейчева, Л., В.
Димов. Цит. съч., 43-44.
10
Вж. Пейчева, Л., В. Димов. Цит. съч., с. 41.
11
Пейчева, Л. Между селото..., с. 543.
12
Пейчева, Л., В. Димов. Цит. съч., с. 44.
13
Вж. Пейчева, Л. Между селото..., 541-542.
8
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ят фолклор в България достатъчно добре поддържа жизнеността си благодарение
на художествената самодейност.
Така се получава, че положителното външно оценяване оказва благотворно влияние върху вътрешната самооценка14. Може да се каже, че същото е валидно и в обратната посока. „Заставайки пред българска аудитория,
чужденците изпълнители признават напрежението, уплахата и тревогите
си, породени от опасенията дали ще представят музиката на местните по
подходящ начин – със съответстваща на локалните норми стилистика, езиково произношение, технически умения.“15 Затова любителите на нашия
музикален и танцов фолклор се чувстват удовлетворени, успешни, изпълнили задачата си, когато признателната местна публика възнаграждава техните усилия с внимание, уважение, възторг, изразяващи се в бурни овации
и викове „Браво!“. Именно националните събори на народното творчество
в Копривщица предоставят най-престижната, най-желаната възможност за
изява на привържениците на българския музикален и танцов фолклор от
света.

FOREIGNERS: THE FOREIGN ‘INSIDERS’ AT
KOPRIVSHTITSA NATIONAL FOLK FESTIVAL
Galina Denkova

Institute of Art Studies, BAS

The paper brings up issues about the foreigners performing Bulgarian folk
music at Koprivshtitsa National Folk Festival. Certain participants from different
countries are highlighted along with their repertoire choices. Attention is paid to
the time and spatial placing of the foreigners performing at this cultural event
compared with the selected Bulgarian participants included in the official programmes. The issues of the motivations of foreign amateurs to perform Bulgarian
folk music and the psychological dispositions and attitudes of Bulgarian audiences towards them are broached.

14
15

За значението на външното оценяване вж. Пейчева, Л. Между селото..., с. 540.
Пейчева, Л. Между селото..., с. 541.
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КАКВО ЧУВА ТОЗИ, КОЙТО (НЕ) ЧУВА.
МУЗИКАЛНО-КОМПАРАТИВНО ОСМИСЛЯНЕ
НА ТЕМПЕРАЦИИТЕ
Иван Янакиев

Институт за изследване на изкуствата, БАН
yanakiev.ivan@gmail.com
Резюме: В днешно време равномерната темперация е негласно приета като „стандарт“ за настройване на инструмента пиано. Докладът представя в сравнителен
дискурс спрямо нея първото предложение на Мария Ренолд за добра неравномерна темперация, наречена от нея „12 истински квинти“ (1962). Темперацията
е изградена на базата на предложението на Хенрих Граматеус от ХVІ век, като
Ренолд добавя три предефинирани тона – a1 = 432 Hz, c1 = 256 Hz и gelis1 = 362,04
Hz. Текстът описва подробно структурните специфики на темперацията „12 истински квинти“.
Ключови думи: темперация, Питагор, чисти квинти, Мария Ренолд, Matlab, равномерна темперация, дванадесет истински квинти, 432 Hz

В течение на векове в музикалната практика и теория е търсен съвършеният метод за настройване на органа и пианото. Задачата е поставена
ясно още от Питагор – да се наредят 12 квинти в рамките на 7 октави без
остатък. Самият той не е могъл да направи това, тъй като математически то
е невъзможно – 12 последователни квинти винаги са по-широки от 7 последователни октави.

Този проблем продължава да стои и пред музиканти и математици от
всички следващи епохи (Винченцо Галилей, Леонард Ойлер, Александър
Иван Янакиев е докторант в сектор „Музика“ на Института за изследване на изкуствата. Темата на докторската му дисертация е „Питагоровият строй и отворените квинти: опит за интегрално акустическо,
психофизиологическо, когнитивно и практическо изследване“. Той е основател и диригент на експериментален камерен струнен оркестър – Камерен оркестър 432, където прилага на практика теоретичните изводи за концертния строй и темперацията. Магистър по оперно-симфонично дирижиране в Националната
музикална академия „П. Владигеров“ (2014).
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Елис). Множество решения са били предлагани, всяко от които със своите
предимства и недостатъци. Тези решения следват обща методика – проблемът с разминаването между квинтите и октавите се решава, като остатъкът
(диатоничната кома) се разпределя между няколко или всички квинти – интервалите се стесняват (или увеличават) с определена ширина. Този процес
се нарича темпериране на квинтата.
Целта на настоящия текст е да представи темперацията „Дванадесет истински квинти“ по Мария Ренолд 1 като валиден вариант за добра
неравномерна темперация, в която има максимално количество чисти
квинти. Със запазването на чистите квинти темперацията предлага поавтентично звучене на интонационно статичния инструмент – пиано,
като го доближава до звука на щрайховите инструменти. Темперацията „Дванадесет истински квинти“ ще бъде сравнително разгледана с
равномерната темперация. За целта са представени компютърно генерирани графики на математически модели на цели темперации (от А 2
до c5) посредством софтуерния продукт “Matlab”2. Гъвкавостта на тази
софтуерна „лаборатория“ ще ни позволи да сравняваме целите модели
на темперациите, без да ни е нужно да ги настройваме на физически
инструмент.
Равномерна темперация
Математически най-съвършеният метод за темпериране на квинти се
нарича равномерна темперация. В основата си методът се базира върху
разпределяне на диатоничната кома между 12-те квинти. Всяка от тях бива
стеснена с 1/12 част от диатоничната кома (DC). По този начин разликата се
разпределя равномерно между всички квинти. Това е и най-разпространената темперация в съвременния музикален свят.
Равномерно темперираната квинта има математическо изражение както
следва:

Мария Ренолд (1917–2003) учи в Ню Йорк евритмия, по-късно – цигулка и виола.
Концертира с камерен оркестър „Буш“ и квартет „Буш“. Изхождайки от идеята на Рудолф
Щайнер за концертен строй (concert pitch) за c = 128 Hz, тя открива нов метод за настройване
на пианото, достигайки до концертното a1 = 432 Hz, който практикува в продължение на
много години в Америка и Европа. За първи път през 1985 публикува в Германия своята книга
“Von Intervallen, Tonleitern, Tönen und dem Kammerton C = 128 Hertz”, която се превръща в
класика на съвременните музикални изследвания.
2
През зимата на 2014 и пролетта на 2015 година авторът разработва серия от скриптове
в операционната среда на “Matlab”, които дават възможност за сравнителен табличен и
графичен анализ на темперации. В настоящата статия са употребени скриптове за изчисляване
на стойностите на равномерната темперация и темперацията „Дванадесет истински квинти“,
както и такива за изчисляване на интерваловите ширини в центове.
1
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Следната графика показва тази зависимост за всички тонове на пианото:

1. Графично представяне на равномерната темперация.

В своя лекция, проведена през 2000 г., акордьорът Ебен Гореско3 споменава, че първият учебник по настройване на равномерна темперация е
издаден през 1917 г. Неин автор е Уилям Брейд Уайт4. Други автори, които
работят по същото време върху равномерната темперация, са Куинси Нортън и Александър Елис. В него за първи път се описва методика, базирана
върху биенията на интервалите, което я прави изключително точна, без да
има нужда от употребата на електронни измервателни инструменти. Чрез
електронните технологии настройването в равномерна темперация става
още по-лесно. Нейните преимущества са, че всички полутонове са еднакво широки – 12 2 . Това до известна степен благоприятства развитието на
творческия път на композиторите от Нововиенската школа. Самата идея
Goresko, E. Temperament Recital at the Philadelphia Museum of Art in 2000, https://www.
youtube.com/watch?v=tu5CUUFtl6A on 02.03.2015 [accessed 02.03.2015].
4
White, W.B. Modern Piano Tuning and Allied Arts. New York, Edward Lyman Bill, Inc. 1917,
https://archive.org/details/modernpianotunin00whit [accessed on 02.03.2015].
3
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на Шьонберг за пантонализъм идеално съвпада с концепцията за изравненост на равномерната темперация.
Неравномерни темперации по Мария Ренолд
В своята книга “Intervals, Scales, Tones and the Concert Pitch C = 128 Hz”5
авторката Мария Ренолд описва две темперации за пиано – първата от 1962
година, а втората – от 1985. Първата темперация, наречена „Дванадесет истински квинти“, е обект на проучването ни. Тя е базирана върху теоретичния
модел за намиране на средно геометричната стойност между две отсечки,
приложена върху дължината на тръбите на органа от Хенрих Граматеус6. Дължината на тръбата за тона, който звучи в средата на хроматичната гама в една октава, се намира, като се определи средногеометричната стойност от дължините на тръбите на ниския и високия тон на
октавовия интервал. И тъй като от акустиката знаем, че дължините на
тръбите са пропорционални на дължината на стълба вибриращ въздух7,
можем да приложим същата формула и за изчисляване на самите честоти. Дължината на вълната и честотата са в обратна пропорционална
връзка: λ = v , където υ е скоростта на звука, λ дължината на вълната, а
f
f честотата. Така ако дължините на тръбите за ниския и високия тон на
1
една октава се отнасят както al
al , честотите на звучащите тонове се отнасят
2

както

, защото

. Ако дължините на двете тръби се отнасят

една към друга както 2:1, то тоновете на двете тръби ще отстоят един от друг
на интервал чиста октава. Техните честоти ще са в отношение 1:2 (поради обратната пропорционалност). Средно геометричната стойност на дължините
на двете тръби, чиито тонове отстоят един от друг на разстояние чиста октава,
. Средногеометричната стойност между честотите
ще бъде Gl
.
на горния и долния тон на октавата има същия принцип – Gf
Къде се пада този тон – той е разположен на равен интервал от горния
и долния тон на октавата. Интервалът, който удовлетворява това условие, е
тритонусът.
Горният тон на тритонуса трябва да бъде обаче също и център между
други два тона – IVта и Vта степен на диатоничната гама. Тези тонове могат да бъдат намерени също като производни на честотата на основния
. Проверяваме каква е средно геометричната стойност
тон – IV= ; V=
. Получаваме същата стойност.
между тези два тона G
5
Renold, M. tr. Stevens, B., ed. by Meuss, A. R. Intervals, Scales, Tones and the Concert Pitch
c=128 Hz. East Sussex: Temple Lodge Publishing, 2004.
6
Lindley, M. Temperaments. Grove Music Online/Oxford University Press. –– 4. Irregular
keyboard temperaments to 1680, §1: http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/
music/27643?q=temperaments&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit
7
λ= 4l за тръби, затворени в единия край и λ= 2l за отворени в двата края тръби – т.е. λ= al –
права пропорционалност с коефициент a, който зависи от вида на тръбата.
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Това е така и защото
– чиста питагорова кварта, последвана от чиста питагорова квинта, дава една чиста
питагорова октава.
диезни Maria Renold
бемоли
Мария Ренолд построява цялата
delis
cis
des
своя темперация „Дванадесет истинelis
dis
es
ски квинти“ на този принцип – всеки
хроматичен полутон е средногеометgelis
fis
ges
рична стойност на съседните му два
alis
gis
as
диатонични тона. За да бъде разграниbelis
ais
чена по-различната стойност на хроматичния полутон от стойностите в 2. Имената на хроматичните полутонове по
останалите темперации, Ренолд въ- Мария Ренолд
вежда нова номенклатура за обозначаване на полутоновете. Тя представлява изписване на латинската буква за горния съседен тон с добавяне на
суфикс -elis при съгласните или само -lis при гласните. Така g#/a става
alis, a f#/g – gelis. По този начин се избягва двусмислието на бемола и диеза при чистата интонация и се дефинира полутонът като среда между два
съседни цели тона. Суфиксът -lis представлява съчетание между вече утвърдените суфикси за буквено изписване на знаците # и – -es и -is – като целта
на авторката е да покаже осреднената стойност на тона. Във фиг. 2 може да се
видят показани имената на всички хроматични полутонове (черните клавиши
на пианото).
Темперацията „Дванадесет истински квинти“ позволява на пианото да
има 10 абсолютно чисти (питагорови) квинти и две т.нар. от самата Ренолд
„формирани квинти“. Формираните квинти не се настройват. Те се намират
между интервалите h:gelis и belis:f. За да стане ясно как се получават, ще
опиша накратко методиката на настройване.
Започва се настройване на 3 фиксирани тона – c1 = 256 Hz, a1 = 432 Hz и
).
gelis1 = 362,04 Hz (G
1. Настройват се диатоничните тонове на питагорови чисти квинти и
кварти c1-f 1, c1-g1, f 1-c2, a1-d1, a1-e1, e1-h1, e1-a, e1-h.
2. Прави се проверка дали формираната квинта h-gelis1 звучи хармонически приемливо.
3. След това се настройват и хроматичните полутонове, отново на питагорови
чисти кварти и квинти – gelis1-delis1, delis1-alis1, alis1-elis1, elis1-belis1, elis1-belis.
4. Прави се проверка формираната квинта и belis:f 1 дали звучи хармонично приемливо.
5. Прави се проверка дали всички полутонове звучат еднакво равномерно.
6. Проверява се дали всичките мажорни и минорни 24 гами и арпежи
звучат добре.
7. Настройват се останалите октави по чисти квинти и кварти, както
препоръчва самата Мария Ренолд. Самата авторка казва никога да не се
настройва инструмент по този начин (т.е. в чисти питагорови октави ‒
б.а.), а само в чисти питагорови кварти и квинти.
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Тази темперация има следните стойности за честотите на тоновете си:

3. Стойности за честотите на тоновете на темперацията „Дванадесет истински квинти“

Това е графиката на темперацията:

4. Графично изобразяване на темперацията „Дванадесет истински квинти“ от равномерната
темперация, при a1 = 432 Hz

В сравнение с равномерната темперация темперацията „Дванадесет истински квинти“ има разлика за почти всички тонове. Следната таблица показва това в центове:

5. Разлика в центове на темперацията „Дванадесет истински квинти“ от равномерната темперация, при a1 = 432 Hz.
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От таблицата става ясно, че темперацията „Дванадесет истински квинти“ се различава от равномерната темперация по следния начин:
1. a съвпада;
2. belis по-нисък от с 1,955 ¢;
3. h е по-нисък с 3,910 ¢;
4. c е по-висок с 5,865 ¢;
5. delis е по-висок отново с 3,910 ¢;
6. d е по-висок с 1,955 ¢;
7. elis съвпада с es (на това ще се спрем по-подробно след малко);
8. e е по-нисък с 1,955 ¢;
9. f е по-висок с 7,820 ¢;
10. gelis е по-висок с 5,865 ¢;
11. g е по-висок с 3,910 ¢;
12. alis е по-висок с 1,955 ¢;
13. Разликите са равномерни за всички октави.
Как така се получи, че elis съвпадна с es? Oтговорът е много прост. И двете темперации имат общ тон а1 = 432 Hz и тъй като ползваме чисти квинти
и кварти при темперацията „Дванадесет истински квинти“ и чисти октави
при равномерната темперация, и в двата случая, няма разлика в нито една
октава между стойностите за тона а. Тонът elis от своя страна е равен в слу. Тонът еs e равен на
. Оказва се, че ширината
чая на
на тритонусите при равномерната темперация и първата темперация на Мария Ренолд „Дванадесет истински квинти“ е еднаква.
Тогава защо не съвпадат стойностите за другите хроматични полутонове? Не съвпадат, защото ширината на квинтите не съвпада. При тона а имаме общо начало за двете темперации. Но например при тона ми вече имаме
разлика, равна на разликата в центове между равномерно темперираната
в центове
¢) и чистата питагорова квинта
квинта (
(

в центове
a ¢) от 1,955 ¢.
Нека разгледаме другите разлики – 3,910 ¢ e разликата при h и g. Това е
два пъти разликата за една квинта; такова е и разстоянието между тези то, но вече открихме,
нове от а – цял тон, равен на две квинти през октава
че чистата питагорова октава не оказва влияние за формиране на разликата,
а само квинтата (октавите са еднакви по ширина и в двете темперации).
5,865 ¢ е разликата при тоновете, отстоящи на малка терца спрямо a –
gelis и c, това е 3 пъти разликата между чистата питагорова и равномернотемперираната квинта.
Разликата от 7,820 ¢ при f e точно 4 пъти разликата между квинтите –
колкото на брой са и квинтите в питагоровото отношение на малката секста
и голямата терца .
Останалите хроматични полутонове запазват разликата на диатоничните
(спрямо a) тонове, от които произлизат:
14. belis е принадлежен на e; e има разлика от разликата на една питагорова чиста квинта с една темперирана квинта, или 1,955 ¢; belis има
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инхерентна разлика от 1.955 ¢.
15. delis е принадлежен на g; g има разлика от сбора на разликите на 2 питагорови
квинти с 2 темперирани квинти или 3,910 ¢; delis има инхерентна разлика от 3,910 ¢.
16. alis е принадлежен на d; d има разлика от разликата на една питагорова
чиста квинта с една темперирана квинта или 1,955 ¢; alis има инхерентна разлика от 1.955 ¢.
Защо разликата при хроматичните полутонове се запазва? Заради тъждествеността между ширините на тритонусите в двете темперации.
Графично представена същата информация изглежда така:

6. Графично представяне на разликата в центове на темперацията „Дванадесет истински квинти“ от равномерната темперация, при a1 = 432 Hz, изглед отгоре.

7. Графично представяне на разликата в центове на темперацията „Дванадесет истински квинти от равномерната темперация, при a1 = 432 Hz, изглед отдолу.

Нека сега разгледаме стойностите на квинтите за цялата темперация:
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8. Ширина на квинтите центове за темперацията „Дванадесет истински квинти“.

Както казахме в описанието на темперацията, тя дава възможност 10 от
12 квинти да бъдат чисти питагорови квинти с ширина Останалите две
квинти Мария Ренолд нарича формирани. Те са по-тесни от темперираните
с 9,775 ¢. Тук трябва да се отбележи, че от гледна точка на комата при тази
темперация диатоничната кома е разпределена само между тези две формирани квинти. Така се избягва стеснената последна квинта при чистата Питагорова интонация (11 последователни чисти квинти и една дисонантна),
която следва да бъде по-тясна с цяла диатонична кома – цели 23,46 ¢.
Основната причина, поради която тази темперация има повече естетически достойнства пред останалите темперации със стеснени квинти, е един
феномен, описан от Хуго Риман във II глава §9 от неговия „Наръчник по
акустика“8. Това е тонът на разликата. Той е акустическо явление, което се
получава при едновременното звучене на два тона, които имат общ унтертон. Риман дава следния пример:

9. Тон на разликата – Riemann, H. “Handbuch der Akustik”, S. 82.

Риман пише, че Херман фон Хелмхолц също съобщава за тона на
разликата, но кредитира като откривател на комбинационните тонове
Джузепе Тартини. Авторът цитира два труда на Тартини, в които се
споменава тонът на разликата (“Tratatto di musica”, 1754 и “De’ principi’
dell’ armonia”, 1767).
От своя страна Мария Ренолд утилизира тази характерна звучност на
тона на разликата, като се фокусира върху задачата настройването да става
винаги на чисти питагорови квинти и кварти.
8
Riemann, H. Handbuch der Akustik (Musikwissenschaft). Dritte Auflage, Berlin W 15: Max
Helles Verlag, 1921.
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Забележка. Ако в предишни параграфи ставаше дума, че изчисляването на стойностите на тоновете на темперацията е допустимо да става чрез
разпределянето на вече готовите първоначални тонове към другите октави
посредством чисти октави, това е вярно, доколкото то остава само в сферата
на изчисленията. За пълнозвучна темперация е редно да се настройва само
на квинти и кварти, за да може да се сведе грешката при настройването
до минимум. По този начин на всяка квинта ще бъде обърнато специално
внимание и чрез проверката за наличие на тон на разлика ще се осигури
нейната Питагорова чистота.
Във връзка с това самата Мария Ренолд дори в някои от схемите, които
дава, много прилежно изписва последователността за настройване на регистрите, като при всяка квинта указва къде трябва да бъде търсен да звучи
тонът на разликата например:

10. Тон на разликата при кварти и квинти (Renold, M. “Intervals, Scales, Tones and the Concert Pitch
c=128 Hz”, p. 60).

Според нея зазвучаването на акустичния тон или т.нар. тон на разликата
е гаранция, че квинтата или квартата е чиста питагорова квинта или кварта.
При формираните квинти тон на разликата не се наблюдава.
При квартите положението е подобно на това при квинтите:

11. Ширина на квартите в центове при темперация „Дванадесет истински квинти“.

Всички кварти са чисти питагорови кварти освен квартите между
f:belis и gelis:h. Формираните кварти са по-широки с 5 пъти разликата
между равномерно темперираната квинта и чистата питагорова квинта.
Въпреки това според самата Мария Рeнолд те са напълно хармонично
приемливи.
Терците са с различна ширина:
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12. Ширина на големите терци в центове при темперацията „Дванадесет истински квинти“.

Големите терци са два вида – 4 броя питагорови големи терци между c:e,
f:a, g:h и gelis:belis и 8 броя по-широки с 9,78 ¢ спрямо терците от точната
интонация. Малките терци също са два вида, но са разпределени по равно 6
на 6. Питагоровите малки терци с ширина 294,135 ¢ се намират между a:c,
belis:delis, h:d, d:f, elis:gelis и e:g. Останалите терци са по-широки с 5,865 ¢
спрямо равномерната темперация.

13. Ширина на малките терци в центове при темперацията „Дванадесет истински квинти“.

При полутоновете картината е по-интересна. В случая налице е ясно изявена диференциация между хроматичния и диатоничния полутон, като двата диатонични полутона имат ширина, равна на ширината на диатоничния
полутон при Питагоровата интонация – 90,225 ¢. Според Мария Ренолд тези
полутонове звучат изравнено един спрямо друг.

14. Ширина на малките секунди в центове при темперацията „Дванадесет истински квинти“.

При целите тонове ситуацията е по-различна. Повечето от тях имат ширина на Питагоров цял тон – 203,910 ¢. По-тесните цели тонове се срещат
при връзката между двете квинтови редици: belis:c, h:delis, elis:f, e:gelis.
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15. Ширина на големите секунди в центове при темперацията „Дванадесет истински квинти“.

Вече обсъдихме равномерността на разпределението на тритонусите. От
фиг. 16 обаче става ясно, че два тритонуса са с различна ширина от калкулирания равномерно темпериран тритонус от 600 ¢. Интервалите между
h:f са с ширина на питагорова умалена квинта; интервалите между f:h са с
ширина на питагорова увеличена кварта.

16. Ширина на тритонусите в центове при темперацията „Дванадесет истински квинти“.

Извод
Първата темперацията на Мария Ренолд „Дванадесет истински квинти“
е добра неравномерна темперация. Характеризира се с десет чисти питагорови квинти и две формирани, по-тесни с по ½ диатонична кома (DC).
В темперацията еднаквите в количествено отношение интервали имат различно качествено отношение. Това способства различните тоналности да
звучат по характерен начин. Специфичният метод на настройване, който Ренолд предлага, е по-ценен от самите отношения между интервалите, заради
по-високото ниво на художествено внушение. Чрез него се запазва звучащият тон на разликата при всяка чиста питагорова квинта, което придава на
пианото нов звучащ облик – нов тембър.
Според самата Ренолд би следвало 24-те гами и арпежи в мажорни и минорни тоналности да звучат еднакво изравнено. Теоретично погледнато има
разлика в стойностите на ширините на терците. Но това е компромис, който
е приемлив, когато се цели да се внесе нововъведение в цялостната звучност
на клавишния инструмент с фиксирана височина, например пиано. За поподробни характеристики на тоналностите е нужно провеждане на повече
практически изследвания с акустично настроени инструменти.
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‘WHAT DO HEAR THE ONES WHO
(DON’T) HEAR’: MUSICAL-COMPARATIVE
UNDERSTANDING OF THE TEMPERAMENTS
Ivan Yanakiev

Institute of Art Studies, BAS

Nowadays equal temperament is tacitly adopted as a ‘standard’ method of
tuning the piano. The paper presents it in a comparative discourse against Renold
I for an unequal temperament, which Maria Renold called Twelve True-Fifths
Tuning concept (1962). This temperament is built on the scale constructed by
Henricus Grammateus in the sixteenth century with Renold adding three predefined tones: a1 = 432 Hz; c1 = 256 Hz and gelis1 = 362,04 Hz. The paper describes
in detail the structural specifics of the Twelve True-Fifths Tuning method.
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ТИПОВЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ФЕСТИВАЛИ И
АРТИСТИЧНО МНОГООБРАЗИЕ
Любомир Кутин

Театрално-музикален продуцентски център – Варна
lkutin59@gmail.com
Резюме: Художествените фестивали, особено през последните десетилетия, участват
все по-активно в обмяната на културни ценности в артистичния живот. Адекватното
осмисляне на ролята им в съвременното общество се нуждае от по-точно определяне
на тяхната специфика, потенциал, ползи и възможни неблагоприятни последици.
В доклада се анализират опитите за класификации на изкуствата и на видовете фестивали. На основата на представените данни се предлага модел за типология на художествените фестивали. В него се отчитат както достиженията в теоретичното осмисляне
на изкуствата, така и спецификата на фестивалната практика, която черпи енергия от
различни системи в обществения живот.
Ключови думи: фестивал, типология, игра, зрелище, празник, пространство, време,
институция, програма, артисти

Съществува богато многообразие от форми, чрез които се разгръщат фестивалните инициативи. Тяхното добросъвестно изследване се нуждае от
точно дефиниран категориален апарат. Той се основава на емпирично,
извънпонятийно отношение към фактите и на логически, дедуктивни процедури. „При всички случаи трябва да съществува възможност, която да означава типовете по такъв начин, че да се прояви състоятелността на тяхното
наименование.“1
Изключително широкото поле на дейности, в което са поместени различни фестивални инициативи, създава впечатление за хаотичност и отсъствие
на собствени основания. В опита ни да характеризираме полето от дейности, ще направим преглед на съществуващите практики и на теоретичните
източници, чиито корени са във философията и естетиката.
Фестивалите в стихията на фактите
Обикновено фестивалите се класифицират по силата на определени стереотипи. Обобщаването им в система създава впечатлението за известен
безпорядък, в който изследователят е трудно да се ориентира и да открои

1

Adorno, T. Einleitung in die Musiksoziologie. Hamburg, 1968, S.13.
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д-р по социология (2003). Книги: Фестивалът като феномен на художествената култура (2004), Европейски столици на културата (2010), Българските фестивали: категории и системи за оценка (2014).
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определени акценти. Достатъчно е да хвърлим бегъл поглед върху сайта на
Европейската асоциация на фестивалите2. Асоциацията на ирландските фестивални събития, обединяваща над 400 фестивала, е най-изчерпателна в
описанието на тяхното видово многообразие:
• селски;
• художествени събития;
• фестивали на закрито;
• фестивали за театър;
• фестивали с участието на публика;
• комедия;
• танц;
• дневни събития;
• семейни/детски;
• фойерверки;
• наследство;
• международни;
• литературни събития;
• майсторски класове;
• кънтри музика;
• класическа музика;
• съвременна музика;
• музикални събития;
• музикален фолклор;
• джаз и блус;
• попмузика;
• традиционна музика;
• world музика;
• нощни събития;
• спорт;
• улични събития.
Представените фестивални форми се разпиляват в разнопосочни реалности: място на провеждане – на открито или закрито, време на провеждане –
дневни или нощни, участие на публиката, включително нейният възрастов
и демографски състав, обекти – фойерверки, културно наследство, музика, танц, театър, участници – било то от селата, града, околността или от
чужбина. Отделено е място и за обучение (майсторски класове), състезание
(спорт) и хепънинг (улични събития). Отсъствието на предварително осмислена система се компенсира от железния аргумент в подобни случаи – „за
всекиго по нещо“. А в действителност, трансформирането на представеното
многообразие в нещо обозримо не е отвлечена научна спекулация, самоцелен каприз или пореден бюрократичен абсурд. Все пак става въпрос за
немалки човешки, материални и финансови ресурси. Те се влагат в арти2

http://www.efa-aef.eu
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стични проекти, междукултурен обмен, градско развитие, манифестиране
на идентичност. Ефектът от тяхната употреба има отношение към последици, които отиват далеч отвъд непосредствения хоризонт на събитията.
Следователно отговорността на политици, мениджъри, администратори,
артисти, културни оператори е много по-голяма в сравнение с рутинните им
всекидневни дейности.
Финландска асоциация на фестивалите предлага относително пофокусирана система за подразделяне на фестивалите в следния вид:
• фестивали за различни видове изкуства;
• класическа музика;
• оперна и хорова музика;
• съвременна музика;
• джаз/блус;
• поп/рок;
• фолк;
• танц;
• театър и литература;
• фестивали за деца и младежи;
• изобразително изкуство;
• кино.
В случая основен ориентир са отделните изкуства. Единственото изключение от следвания принцип са децата и младежите. Очевидно е, че спрямо тази публика фестивалите имат специално отношение по ред причини:
заради нейната мобилност, която предприемачите усърдно калкулират в
ползването на разнообразни услуги; заради заложеното любопитство, което се трансформира в активно и нарастващо потребление; заради лоялността, която оформя отзивчива и предана публика.
Норвежката асоциация на фестивалите въвежда още един показател,
който има съществено отношение спрямо съвременните обществени процеси – с посланията, насочени към опазването на природното и културно
наследство:
• деца и младежи;
• кънтри/поп/рок;
• празници;
• кино;
• джаз;
• църковна музика;
• класическа/оперна/народна музика;
• културни фестивали (културно наследство и природа)
• театър/сценични изкуства.
Италианската фестивална асоциация е относително най-изчистена в
посока на артистичните форми, които се демонстрират на фестивалите:
• кино;
• култура;
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• танц;
• музика;
• театър.
Освен изброените характеристики, начинът, по който се подразделят
фестивалите, вероятно зависи от спецификата на националните културни
традиции и от природо-географските особености на конкретните държави и
региони. За целта е необходимо много по-подробно и детайлно изследване.
Дефинирането на типовете фестивали е трудно изпълнима задача и заради ограничените общотеоретични изследвания по темата. Все пак е логично
тяхното подразделяне да се основава на богатия понятиен инструментариум на естетиката, и по специално класификацията на изкуствата. За целта на
анализ ще бъдат подложени два подхода по темата.
Версията на Кант – йерархия на понятия и дейности
Кант очертава ясно основната разделителна линия между различните естетически реалности. В зависимост от това дали са цел сами по себе
си, или средство за нещо друго, те се подразделят на изящни и приложни.
От тук нататък започват и множество проблеми в изясняването на тяхната
специфика. За Кант това е „начинът на израз, с който хората си служат в
говора, за да си съобщават колкото е възможно по-съвършено един на друг
не само понятията, а и усещанията си“3. Следвайки принципите на философския рационализъм, Кант структурира изкуствата йерархически. В неговата естетика поезията е поставена най-високо в естетическата реалност,
защото си служи с понятия и дължи произхода си почти изцяло на гения и
най-малко се оставя да бъде ръководена от предписания или примери. На
второ място по стойност е поставено изобразителното изкуство, защото при
него се създават форми в пространството (а не понятия, б.а.) и като израз на
идеи. На трето място в Кантовата класификация е музиката, защото играе
само с усещания, а не с идеи4.
Подходът на Кант в подразделянето на изящните изкуства е гносеологически, като следва в низходящ ред понятия–идеи–усещания. Критерият е
мотивиран от богатата Платонова традиция – а именно: колкото по-близо до
сетивния наглед е предметът на изображение в изкуството и до преходните
приятни усещания, толкова по-несъвършено е то. И обратно, колкото помалко се ръководи от „предписания или примери“, толкова повече изразява
същността на естетическото отношение. За истинското изкуство е важно
възпроизвеждането на смисъла, а не изображението или подобието на сетивния свят и първичните усещания5.
Версията на Хегел – изкуството като резултат от обществено-историческия процес
За Кант преходът от един вид изкуство към друг е сякаш неосъществим.
3
4
5

Кант, И. Критика на способността за съждение. С., 1980, с. 213.
Пак там, 213-225.
Кутин, Л. Фестивалът като феномен на художествената култура. Варна, 2014, с. 87.
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Хегел прави опит за излизане отвъд абстрактния гносеологически формализъм, характерен за Кантовата философия. При него различните типове
художествена изразност се трансформират, разгръщайки своята същност в
хода на историческото развитие на самосъзнанието. Точно затова Хегел е
в много по-голяма степен социолог при изясняване на феномените на естетическото съзнание и по-близо до типологията, а не до класификацията на
изкуствата. За Кант въпросът кое е първото изкуство е безмислен, понеже формите на съзнанието са извън времето и пространството. За Хегел е
невъзможно изкуствата да се степенуват по съвършенство на основата на
трансценденталните форми на съзнанието. Ако за Кант няма първо изкуство, то за Хегел не съществува предопределено най-висше изкуство. Всяка
историческа епоха си има свое изкуство, което в най-пълна мяра отговаря на развитието на самосъзнанието. Нещо повече, изкуството като цяло е
преходно явление. Хегел изхожда от позицията, че „художествената форма,
като осъществява разгръщане на красивото, намира произхода си в самата
идея по такъв начин, че чрез нея (художествената форма), идеята се устремява навън, за да бъде изобразена и за да получи реалност, доколкото идеята
е или абстрактна определеност, или конкретна целокупност“6.
Символичното изкуство, като първо в Хегеловата типология, е характерно с това, че субектът се принася в саможертва в името на общото. То се
изразява в най-пълна степен от архитектурата, доколкото архитектурната
сграда е само храм или дом за тялото на бога. Затова социалната форма,
която му съответства, е деспотизмът. В класичното изкуство субектът изразява себе си като личност в хармония с общото и търси свободата си в
държавата. Художественото превъплъщение на Хегеловата класика е скулптурата. При романтичното изкуство субектът е в конфликт с общото.
Неговото тъждество се осъществява чрез по-висше връщане обратно във
вътрешната целокупност на един чисто духовен свят. При романтизма Хегел откроява трите романтични изкуства – живопис (отрича се от изменение
на пространството и води до прецизиране на сетивността), музика (изкуството на времевото измерение) и поезия (съществува само в представата и
се осъществява чрез епоса, лириката и драмата)7.
Типове фестивали – опит за дефиниция
Какви са основните изводи от тези общи съждения, свързани с видовете
изкуства? Онова, с което възгледите на Кант в най-голяма степен се отнасят
спрямо типовете фестивали, е разбирането за връзката на човека с естетическата реалност като самопознание. Онова, с което Хегел подпомага
нашата типология, е възгледът му за изкуството като процес на обществени
отношения. За разлика от Кант ще приемем, че типовете фестивали не са
нещо, дадено веднъж завинаги, а непрекъснато претърпяват сложни трансформации, преплитат се и взаимодействат помежду си. За разлика от Хегел
6
7

Пак там, 88-89.
Хегел, Г.Ф. Естетика. С., 1967, с. 417.
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ще приемем, че изкуствата не са част от система, която в определен момент
ще се обезсмисли. Типовете в нашия случай следва да се разбират не като
йерархична структура или исторически преходни явления, а като мрежа,
чиито съставни части постоянно взаимодействат помежду си.
С възникването и развитието си фестивалите увенчават видовото и жанрово многообразие в изкуствата с художествени програми и с ангажирането
на артисти и публика. Те участват активно в целия комплекс от общественоикономически процеси. Фестивалите култивират в себе си многообразие от
взаимодействия с традиции. Фестивалите отразяват исторически променливи норми на диалог между публичното и частното съществуване. Те се
ситуират в определени места, където протича междукултурен и творчески
обмен. Създават и собствени устойчиви форми на съществуване, за да гарантират континуитет.
Така се структурират и фестивалните категории:
• антропологически – игра, зрелище, празник. Чрез тях се изяснява как
едно фестивално събитие създава условия за адекватна обществена
оценка на артистични способности; изследват се и възможностите за
художествените фестивали да манифестират своята публична значимост; отношението им към традициите, както и опитите те да бъдат
преосмислени и обновени;
• социокултурни – пространство, време, институция. Тук се включват спецификата на мястото, мобилността, междукултурният и
творчески обмен на артисти, идеи, стилове и направления, както и
възможностите за устойчивост и постигането на дългосрочен ефект,
заложени в администрирането на фестивалната институция;
• художествени – артисти, творби, публика. И накрая, картината на
едно фестивално събитие се увенчава с формите на артистично участие, художествените характеристики на фестивалната програма и
публиката като неотменима част от празничните дейности на един
фестивал8.
Фестивалите като предмет на анализ и наблюдение
Представените разсъждения не дават все още задоволителен отговор на
въпроса как да се фиксира предметът на фестивалните дейности. Очевидно
е, че те по своя обхват излизат далеч отвъд обичайните стереотипи. Празниците на различните изкуства и културни дейности навлизат активно и в такива реалности като новите комуникационни технологии, видовете услуги
в сферата на архитектурата, дизайна, културните и творческите индустрии
като кино, телевизия, реклама, печат. Опитът за тяхното определяне може да
се обобщи по следния начин:
• визуални изкуства и дизайн – скулптура; графика; живопис; фотография; интериорен дизайн; екстериорен дизайн; моден дизайн; мултимедиен дизайн; графичен дизайн; уеб дизайн;
8

Кутин, Л. Българските фестивали: категории и системи за оценка. С., 2014, с. 9.
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•
•

архитектура – градоустройствена, ландшафтна;
културно-историческо наследство – музейни експозиции; традиционни занаяти; традиционни обичаи;
• музика и музикална индустрия – художествена (класическа) музика;
джаз; рок; поп; представяне на музикални компании; представяне на
звукозаписни компании; представяне на музикални продуценти;
• театър – традиционен театър; куклен театър; пантомима; алтернативни и неконвенционални спектакли;
• танц – фолклорен танц; класически танц; модерен танц; танцов театър; спортни танци;
• литeратура, книгоиздаване и печатни медии – поезия; проза; представяне на издателства;
• кино, филмова индустрия и телевизия – игрално кино; документално кино; научно-популярно кино; телевизионни продукции; късометражно кино;
• радио – продукции; състави;
• нови медии, софтуер и видео игри – уеб; социални мрежи; блог; софтуерни продукти; компютърни игри; игри за мобилен телефон;
• рекламен пазар – печатна реклама; интериорна реклама; екстериорна
реклама; електронна реклама;
• мултидисциплинарни проекти – видеоарт; акции; инсталации;
пърформанси; улична култура.
Представените разсъждения могат да бъдат отправна точка в няколко
направления. Те правят възможно систематизирането на съществуващото
многообразие от дейности, в чийто фокус са най-общо празнуването на различни изкуства и дейности, които оформят идентичност, възможности за
пълнокръвен диалог с вътрешни процеси в празнуващата общност и с различни култури, регистрират тенденции в градско развитие и други мултидисциплинарни дейности. Формулираните идеи са от значение за осмисляне на актуалните процеси и тенденции в съвременното изкуство и култура.
Те могат да участват в промяната на такива относително консервативни системи като регулация на различни системи от министерства, местни администрации и при изготвянето на секторни стратегии. Крайните заключения
могат да послужат и за организиране на системно наблюдение и оценка на
ефекта от различни публични политики.
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TYPES OF ART FESTIVALS
AND ARTISTIC DIVERSITY
Lubomir Kutin

Theater & Music Production Center – Varna

Art festivals, particularly in recent years, have participated increasingly
actively in the exchange of cultural values in artistic life. An adequate evaluation
of their role for the contemporary society requires a more precise definition of
their specifics, potential, benefits, and possible adverse consequences.
The paper analyses the attempts at classifications of the arts and types
of festivals. Using the provided data, a model of a typology of art festivals is
proposed. The model takes into account both the achievements of the theoretical
apprehension of the arts, and the specifics of the festival practices, which draw
energy from various systems of social life.
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АРХИТЕКТУРНАТА РИСУНКА КАТО АРТЕФАКТ
Румяна Секулова

Европейски политехнически университет
rumi_sekulova@abv.bg
Резюме: В статията се разглеждат като артефакти рисуваните архитектурни изображения в скици, рисунки, ескизи, литографии и колажи, които са направени ръчно от
архитекта с художествени средства. Те разкриват по емоционално-интуитивен път
творческата интерпретация на архитекурния обект. С оригиналните рисунки на Ерих
Менделсон и скицата на Франк Лойд Райт се онагледява значението на рисуваното
изображение в архитектурното проектиране. Илюстрираните артефакти – литография на Джовани Батиста Пиранези и рисунка от Джеймс Абът, се определят за типични архитектурни изобразявания от времето на барока в историята на изкуството.
Цветните литографии на Яков Чернихов са посочени като иновативно изобразяване
на архитектурата от стила модернизъм. Проектът на Антонио Сант Елиа е показан
за футуристично изображение, а графичният проект на Александър Смирнов – за
класическо представяне на рисуван архитектурен проект. Значимостта на рисуваните
артефакти е проследена в изложбите с колажи на архитект Ричард Майер.
Ключови думи: рисуван артефакт, творческа архитектурна рисунка, архитектурно
художествено изображение

Определена най-общо, архитектурната рисунка представлява изображение, което обединява художествени и технически качества в една визуална
проява. Когато е направена ръчно от архитекта, тя е лично средство за визуализация на идея или запис с конкретни данни и вариантите им, а също и
начин за комуникация в архитектурното проектиране.
Можем да приемем за рисувани артефакти изображенията в скици, рисунки,
ескизи и колажи, изпълнени ръчно с художествени средства от архитекта, които
могат да съществуват и самостоятелно в художественото пространство като произведения на изкуството. Тези артефакти визуализират философията и изобразителната култура на архитекта творец и участват в негови представяния на изложби, конкурси, публикации и монографии, а също и като неизменно присъстие
в преподавателската му дейност. Архитектурните рисунки най-често откриваме
публикувани в книги, списания и лични скицници като илюстрации на първоначални идейни скицирания на знакови обекти в творчеството на архитекта.
В учебната литература по архитектура рисуваните артефакти присъстват
Д-р Румяна Секулова (София, 1954) е художник и преподавател по рисуване, моделиране, изкуства в
архитектурата и дизайн в ЕПУ, Перник. Преподавала е в ЮЗУ, Благоевград и Пловдивския универитет по
дизайн в интериора. Защитила е докторат на тема ,,Рисуването като средство за визуализация и развитие
на архитектурна идея“ в НБУ, департамент Дизайн, 2013. Изнасяла е доклади и има научни публикации
от конференции в ЕПУ, Перник, ЛТУ, София, НБУ, София, НХА, София, Институт за изследване на изкуствата, София, 2015 година с теми по: архитектура, дизайн, рисуване, пластични изкуства. Направила е
самостоятелни изложби от живопис и текстил в държавни и частни галерии в: България, Австрия, Дания,
Сирия и Германия. Има участия в много общи изложби на приложните изкуства в България и Биенале на
дизайна, организирани от СБХ. Председател е на фондация ,,Арт Център професор Секул Крумов“.
Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016

317

1. Ерих Менделсон, рисунки за проект на
библиотека в Берлин, 1926 г.

2. Франк Лойд Райт, скица за проект
на музей „Гугенхайм“, 1959 г.

под формата на академичен етюд или
жанров ескиз, направен от автора на
изследването. Тук можем да споменем
класическите учебници на Чинг1 ,,Визуален речник по архитектура“ от 2009
г., на Томас Уонг2 ,, Моливно скициране“ от 2001 г. и много други с поместените в тях прекрасни авторски рисунки.
Ескизите с изображения на архитектурни теми визуализират стилови влияния
от изобразителното изкуство през различните исторически периоди от създаването им. Книгата на архитект Кенрда
Шанг Смит3 ,,Архитектурната рисунка.
Скици на световно известни архитекти
от историята“от 2005 г. изследва стиловите влияния на архитектурната рисунка в исторически контекст. Българският
архитект Дориан Морозов4 илюстрира с
графични и цветни артефакти (в графика и живопис) своята монография ,,Изобразителни похвати в архитектурата“ от
1958 г.
Присъствието на рисуваните артефакти в обучението по архитектура е
значимо. В изучаването на архитектурно проектиране например рисуването
е най-непосредственият начин за визуализация на идея, етап или вариант на
даден проект. Тук преподавателят онагледява изразената си теза със скици и
рисунки. В тези артефакти можем да открием визуалната характеристика и изобразителна култура на архитекта творец
и учител. Художникът и архитектът често изучават рисунки на значими творци, защото те са най-прекият път за осезаемо визуализиране и творчески изказ.
Много скици и лични бележки на ар-

Ching, F.D.K. A Visual Dictionary of Architecture. John Wiley & Sons, NY, London, 2011.
Wang, T.C. Pencil Sketching. John Wiley & Sons , NY, 2001.
3
Schank, S. K. Architects Drawings. A Selection of Sketches by World Famous Architects Through
History. Elsevier, 2005.
4
Морозов, Д. Изобразителни похвати в архитектурата. С., 1958.
1
2
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3. Джеймс Абът, мостът Уестминстър, рисунка с молив, 1871 г.

хитекта представляват рисувани артефакти, създадени като бърза сетивна
реакция от пътуванията му. В тях са изобразени впечатления от интересни пейзажи, форми, цветове и пространствени явления. Тези рисунки артефакти са запис на данни, направен от натурата, които могат да послужат
по-късно в проектирането на нова архитектура. Цикълът на Льо Корбюзие

4. Джовани Батиста Пиранези, вила „Адриан”, Рим, литография, ХVІІ век.

,,Пътуване към Изтока“ от 1910–1911 г. е графичен артефакт, съдържащ
рисунки, скици и литографии, направени при пътуванията му из Северна
Африка и Мала Азия. В тях откриваме архитекта Корбюзие, който със способността на художник възприема и изобразява обектите на натурата. Из-
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разителният му усет за форми, цветове и пространства създава внушения в
изображенията артефакти от цикъла, които предизвикват у зрителя възприятия и въздействие на художествени творби.
Рисунките на архитектите от Ренесанса са друг пример за силата на артефактите с архитектурни изображения на исторически сгради и руини през вековете. Създадени с изследователска цел като проучване на отминали гръцки
и римски периоди от архитектурното наследство (с начините на градеж, градоустройствени концепции и други изследвания), тези рисунки се оформят
като жанрови ескизи с архитектура, направени от натура при пътувания. Отпечатани в техниката на гравюрата, те въздействат с посланието си на худо-

5. Яков Чернихов, цветна рисунка,
1934 г.

6. Яков Чернихов, проект, литография, 1933 г.

жествени творби. Литографиите на художника и архитект Джовани Батиста
Пиранези на вила „Адриан“ в Рим от XVIII век са едни от най-ранните визуализации на римски руини и са подобни на онези, направени от художниците
от това време. Литографиите му са достоверни архитектурни изображения на
вилата с визуално изследваните начини за изграждането ѝ, използвани строителни традиции, художествени похвати в оформлението, но заедно с това
въздействат емоционално на зрителя с художественото си изпълнение и с това
допринасят за възприемане на стила на времето, през което са създадени.
Публикуваните днес рисунки артефакти от скицниците на Джорджо
Вазари, Леонардо да Винчи, Андреа Паладио в книгите “The Notebooks of
Leonardo da Vinci” от 1888 г. “Ill libro dei Disegni del Vasari” oт 1974 г., “The
Notebooks of Paladio” от 2010 г. откриват богатството на художествената архитектурна рисунка от времето на Ренесанса и барока. Рисунките в албума
на руския конструктивист архитект Яков Чернихов5 „Архитектурни фантазии. 101 Архитектурни миниатюри“ от 1933 г. са изпълнени в графични и
живописни техники. Възприемаме ги не само като архитектурни проекти,
но и като художествени произведения с психологическото си въздействие
5
Чернихов, Я. Архитектурни фантазии. 101 Архитектурная миниатюра. Международная
книга. Ленинград, 1933.
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върху нас. Неговите ненадминати визуализации с конструктивистка архитектура са примери за артефакти на учител, който често бива цитиран от
съвременната звезда архитект Заха Хадид. Графичният принос в творбите
на Чернихов може да се определи като артистично изобразяване на новата
техническа архитектура на модернизма чрез стилизирани и геометризирани
символни форми, изграждащи композициите в рисунките му. Рисуваните
артефакти, поместени в книгата „Изграждане на архитектурни и машинни
форми“ от 1930 г. не са технически илюстрации, а показване на нови графични форми за изобразяване на архитектурата от това време. Тези артефакти олицетворяват „духа“ на времето, в което той твори, с разкриване
на същността и красотата на архитектурната форма, близка по структура и
геометрия на машинната.
В книгата си „Основи на съвременната архитектура“ Чернихов показва
поредица от изображения с абстрактни форми за различни типове сгради
по конкретни проекти, които отразяват определени идеологически идеали,
но и много точно формулирани архитектурни концепции. Конструктивистичните му изображения в проектирането, изпълнени като литографии или
рисунки със спрей, но създавани понякога и като самостоятелни живописни творби, притежават изтънченост на изпълнението, а въздействието на
архитектурните му модели (макети) е подобно на това на творби от кавалетната скулптура. Чернихов твори, премахвайки границите на жанровете. В
много от изображенията се чувства масата, теглото, статиката или лекотата,
въздушността и динамиката на архитектурната форма. В композициите на
рисунките му с чувствения ритъм на линиите или с тяхната плътност можем да почувстваме движението или статичността на архитектурната форма. Чернихов изгражда последователно и убедително архитектурни изображения с лаконични графични и цветни техники. Богатата му фантазия на
творец, показана в разнообразни комбинации от конструктивистки изображения, определя творческата му оригиналност и мащабност. Неговият огромен принос в изобразяването е в тематичното обогатяване на изкуството на
рисунката като манифест на новото срещу рутинното и консервативното. А
книгите му изследват пътищата на стила конструктивизъм в архитектурата,
те са написани с дидактическа цел и са визуален разказ за опита на архитекта и художника Яков Чернихов.
Изобразителните умения на архитекта може би най-цялостно се проявяват в изготвянето на архитектурния проект. До средата на XIX век проектът
се осъществява като рисуван артефакт. Той се представя като рисувано художествено изображение с графични и цветни рисунки на фасади и детайли
в конкурсни представяния или за показване пред клиента. В изобразяването
на проекта откриваме индивидуалната пластична образност и естетика на
архитекта, оформена по време на обучението му. Много професионалисти
архитекти са завършили художествени академии преди архитектурното си
образование. В стиловата изразност на проекта можем да открием също
практикувани във времето изобразителни стилове. Например проектът на
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италианския футурист Антонио Сант Елиа за конкурса „Новият град“ (La
citta Nuova, 1914 г.) представлява рисувана утопия за града на бъдещето.
Проектът е експресивно цветно изображение на монументални сгради с
подчертана ниска гледна точка. В този нарисуван перспективно архитектурен проект Сант Елиа използва нереален мащаб, с който придава съзнателно търсена монументалност на архитектурните форми. Въпреки че архитектурният проект по принцип е подчинен на определени нормативни и
графични изискавания, когато е представен, като рисунъчен артефакт, той
въздейства със силата на художественото изображение.
Архитекти и урбанисти създават своите проекти (до компютърното време от 90-те години на XX век) с лично направени графични и цветни изобразявания. Подборът на средствата и начините за изпълнение на тези рисувани
проекти артефакти се обуславя от авторските предпочитания, възможности,
цели и господстващ стил. Като пример за това можем да посочим премирания конкурсен проект на архитект Александър Смирнов от 1906 г. за сграда
на Държавното рисувално училище в София. Този рисуван графичен проект
е изцяло авторски изпълнен и представлява идеен архитектурен образ, визуализиран чрез типа и стила на сградата. Като друг пример за рисувани архитектурни проекти от съвремието ни можем да посочим тези на aмериканския
архитект постмодернист Майкъл Грейвс за офис сграда в Портланд и за библиотеката в Денвър, които изцяло подкрепят тезата, че ръчно изобразеният
архитектурен проект в графична или живописна техника е с предпочетен от
автора художествен стил и представлява артефакт на архитекта.
Значимостта на рисуваното творческо изображение артефакт може да се
открие в представянето на архитектурното творчество в изложби, симпозиуми, публикации, монографии и албуми, както и в индивидуални и офисни
сайтове на архитекти. В голямата ретроспективна изложба по случай 75-годишнината на Ричард Майер от 1977 г. в Ню Йорк са показани рисунки за
дом „Смит“, Дариен, Кънектикът, от 1965–1967 г., рисунки за Гети център,
Лос Анджелис, от 1984–1997 г. заедно с няколко рисунки за Юбилейна
църква в Рим от 1996–2004 г. (поръчана от Ватикана по повод настъпването
на новия век). Заедно с тях в следващи свои изложби той включва артефакти
с колажи, които създава в продължение на десетилетия. Както рисунките
и скиците, така и колажите на Майер отразяват творческите му проучвания на взаимоотношения в архитектурното пространство. Изображенията
върху двуизмерния лист хартия той изпълнява с различни материали. Тези
артефакти съдържат съгласуване на условностите в композицията на изображението като използването на цвета, съпоставянето на фактурата и материалите, естетичното представяне на формата в композицията. В тях той
визуализира елементите от архитектурното изграждане на образа. Известен
с привързаността към „чистите форми и белия цвят“, Майер ги изповядва
в архитектурните си творби с философията за чистотата, обезопасяването
и яснотата на архитектурата, като антитеза на хаоса в обкръжаващия свят.
Стриктната функционалност на формата, конструктивният лаконизъм и
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отхвърлянето на украсата и цвета, освен белия, могат да се почувстват найосезаемо в идейните му рисунки.
В заключение може да се обобщи, че изобразяването с рисуване е естествен начин за визуализация на идеи в архитектурната професия. Рисуваните ръчни изображения артефакти разкриват значимо творческата същност
на архитекта и творението му по емоционално-интуитивен път. Когато артефактите са изпълнени с художествени средства, те показват усета и таланта
на архитекта за овладян стил и демонстрират и оценяват творческото му
представяне.

ARCHITECTURAL DRAWING AS AN ARTEFACT
Rumiana Sekulova

European Polytechnical University

The paper treats as artefacts architectural representations in sketches, drawings,
studies, and prints and collages, hand drawn by architects using art devices. These
reveal emotionally and intuitionally the creative interpretations of architectural
objects. Original drawings by Erich Mendelsohn and a sketch by Frank Lloyd
Wright visualise the significance of a drawn representation to architectural
design. The illustrative artefacts, a print by Giovanni Battista Piranesi and a
drawing by James Abbot are defined as typical architectural representations of
the Baroque period in the history of art. The colour prints by Yakov Chernikhov
are given as an example of an innovative representation of architecture in the
style of Modernism. A project by Antonio Sant'Elia is presented as a Futuristic
representation, while the graphic design by Alexander Smirnov, as a classical
presentation of a drawn architectural design. The significance of drawn artefacts
is traced in the exhibitions of collages by Richard Meier.
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ГОЛЯМОТО РЕТРО ЗАВРЪЩАНЕ
НА ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН
В СЪВРЕМЕННАТА ПЕЧАТНА РЕКЛАМА
Таня Илиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
t.doseva@abv.bg
Резюме: Двадесет и първи век предлага на изкушените от изкуства очевидци противоречиви тенденции, оформящи по неподправен начин културната и социална среда.
Съвременното консуматорско общество има за главен авторитет рекламата. Като масов „жанр“ печатната реклама реално може да проследи влиянието на графичната
култура върху съзнанието и обществото като цяло, устойчивостта на определени визуални образци и значението за развитието им в дадена социална среда. Текстът търси
причините, поради които днес наблюдаваме възраждане на ретро графичния дизайн,
и се опитва да обясни присъствието му в съвременната културна среда. Изследването
на идентичностите и различията на графичното изкуство минава през паралел между
символите в печатната реклама от ХIX до XXI век, като за целта е използван ключовият образ на пресата. Основните въпроси, на които ще се търси отговор, са: Как се
развиват рекламните образи през годините и какви графични похвати са използвани
за различните внушения? Какво е значението на тези образи за обществото, в което
функционират? Променили ли са се метафорите, с които живеем, и какво е останало
от тях днес? Какви са различията в художествените езици в рамките на два века и
какво мотивира съвременната графична ретровълна?
Ключови думи: графичен дизайн, реклама, печатна реклама, семиотика

Графичната култура има привилегията не само да е посредник между
ярките творчески идеи и масовия потребител. „Дизайнът... е огледало на
съвременното общество и култура – документира вкусове, естетически тенденции, актуални търсения.“1
Съвременното консуматорско общество има за главен авторитет рекламата. А чрез печатната реклама, като тясно свързана с масовия потребител, може да се проследи преводимостта на символи между различни групи
хора, влиянието на графичната култура върху съзнанието на обществото,
устойчивостта на определени визуални образци и значението на развитието
им в социалната среда.
1

Вълканова, В. Медиен дизайн. С., 2013, с. 11.

Таня Илиева завършва философия, а след това печатни медии в Софийски университет „Св. Климент
Охридски“. Докторант е по графичен дизайн в катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Сътрудник на кино и литературни фестивали, както и на издателства. Журналист, редактор, главен редактор на различни печатни
издания. Работи в рекламния бранш като копирайтър и креативен директор. Част от работите ѝ са отличени с награди в България и чужбина. Интересите ѝ са в сферата на семиотиката, философията на езика,
рекламата и графичния дизайн.
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Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016

1. „Източноафриканска търговия с роби“, Лондон, 1881 г.

2. „Ла ви Паризиен“, Франция, 1920 г.

В съвременния графичен дизайн в световен мащаб може ясно да се очертае тенденцията да се прибягва до използването на ретровизуални теми. Отличителната стилистика присъства не само в рекламите, но и в дизайна на
опаковки, оформлението на книги, създаването на лога и цели корпоративни идентичности. Една от причините за тази популярност е способността
на ретро графичния дизайн да ни пренася през времето, стила и вкусовете.
За възродените ретровизии във всяка една сфера на живота и изкуството
дори се създаде и термин – „винтидж“, който хората масово отъждествяват
с ценността на миналото. Ретро графичният дизайн несъмнено ни отвежда
към безгрижието и тихата радост на далечните дни, когато животът е бил
по-бавен и спокоен. Или поне така сме го запомнили...

3. „Родасол“, Чили, 2006 г.
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Елементи на ретро графичния дизайн
Терминът „ретро“ е в активна употреба от 70-те години на XX век и се
използва, за да опише отнасянето на даден графичен стил към определен
период или стилистично влияние – без значение дали класицизъм, или
швейцарска типография. И макар „ретро“ да визира стила от средата на XX
век, съвременните дизайнери успяват да създадат свой вариант от стилове,
мотиви и техники, умело комбинирани със заемки от минали периоди, за да
възродят т.нар. нова ретро вълна в графичния дизайн2.
Няколко са характеристиките на съвременния ретро графичен дизайн – често се повтарят теми и определени елементи, популярни са ръкописните шрифтове, имитират се емблематични стари техники и ръчни процеси, а някои дизайнери използват конкретни обекти от дадена епоха – коли, стари фотографии
и други автентични ретро предмети като централни образи в своите визии.
Простите форми работят чудесно за създаване на типичната ретровизия
– кръгове в различен размер, по-ярки цветни елементи за привличане на
вниманието и задължителният флорален фон. Ограничената цветова палитра също е характеристика на графичния ретродизайн. Това има своето
обяснение – скъпият пълноцветен печат в миналото принуждава дизайнерите да наблегнат на цветова схема с преобладаващи до два цвята.
В духа на ретро дизайна типографията също има ключова роля. Към
характерните за ретро графичния дизайн елементи спадат още и рамките,
подчертаващи текстовото съдържание или създаващи визуални фокус зони.
Задължителен елемент от ретровизията е текстурата, шумът във фона, придаващ леко износен, сякаш притъпяващ цветовете вид.
Защо обаче в днешния свят имаме нужда да се обърнем тъкмо към миналото, за да достигнем чрез ретрографичната визия до потребителите?
Пренася ли се визуалната памет през годините? Как се развива печатната
реклама от XІX век до днес и как точно се е зародило това усещане за спокойствие и уют, което модерният ретродизайн носи?
Възраждане на миналото в печатната реклама днес
Тайната е в спецификата на визуалното мислене, в перцепцията, която не носи
изолирано знание за конкретния свят и момент, а възпроизвежда безкраен брой
актове от миналото, запазени в съзнанието ни. Визуалното възприятие комбинира опита на настоящето, спомена за миналото и идеята за бъдещето. Влиянието
на паметта върху възприемането на настоящето е изключително мощно3.
За да разберем по-добре мотивите за възраждането на ретрографичния
дизайн в печатната реклама, е необходимо да разгледаме самата печатна реклама два века по-рано и да я съпоставим със съвременната.
Развитието на обществото, ценностите, рекламата и графичния дизайн
кореспондира пряко с развитието на един конкретен символ на знанието –
свитъкът. В контекста на обществото от XІX до XXI век това е образът на
пресата – знак за говор и писано слово4.
2
3
4

Dermody, B., T. Breathnach. New Retro. UK, Thames & Hudson, 2009.
Arnheim, R. Visual Thinking. London, University of California Press, 1997.
Schapiro, M. Words, Script, and Pictures: Semiotics of Visual Language. New York, George
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4. „Екселкат“, Цюрих, 2007 г.

5. „Икономист: Мозък“,
Сингапур, 2009 г.

Изборът на пресата като рекламен символ има своите исторически предпоставки и често е свързан с обществено значими промени по цял свят, смяна на ценности, власт, режими. Отношението на социума към четенето, културата, грамотността и знанието може да се проследи чрез разполагането на
техни визуални символи в рекламата.
Резюмираните работни хипотези са резултат от изследването на над 300
рекламни образци от средата на XІX век до днес, от всички части на света,
в изображението на които по някакъв начин е намерила място пресата под
формата на вестник или списание.

6. „Мастър кард пей пас“. Ню Йорк, 2006 г.

Braziller, Inc., 1996.
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Авторитетът на рекламата и развитието ѝ от XІX до XXI век
Прави впечатление, че печатните образци от 1870 г. до 1990 г. използват пресата като рекламен образ предимно в авторекламите на съответното издание
(такива са рекламите на „Уийкли Телеграф“, „Сатърдей Ивнинг Поуст“, „Дейли Телеграф“, „Айдиъл Хоум“) и много рядко на друг продукт или услуга. Ще
забележим още, че употребата на рекламния образ на пресата, в малкото случаи
извън авторекламите на самата преса, е свързан пряко с акта на четене.
Британска реклама от 1881 г. представя процеса на търгуване с африкански
роби, особено актуален по онова време. Търговците са с явно социално надмощие. Те четат вестници, информирани са и диктуват правилата. Пресата е задължителният „аксесоар“ на силните мъжки фигури в обществото. Тя е неизменна
част от забавлението и срещите с приятели в рекламата на „Кока-кола“ от 1954
г. Тя е част от комфорта на пътуването в реклама на „Еър Транс Америка“. Тя е
предпоставка за доброто настроение в семейството, редом с бирата, разбира се.
Една от малкото реклами, които използват образа на вестника за нетипични цели,
е френската реклама на списание „Паризиен“ от 1920 г. В нея мъж и жена са се
скрили зад отворен наобратно вестник, докато си разменят ласки. Използването
на вестника за прикритие предполага, че не е нито странно, нито необичайно жената да чете едно и също издание с мъжа. Стига да е обърнато правилно.
Новият XXI век носи нови символи, смисли и отношения към печатните
издания. Постмодерното се проявява през фрагментарното, парадокса, иронията, различието. Много от рекламите на постмодернизма са „в семантичното поле на злото“5 или на откровената деструкция, по начина, по който я
разбира Ерих Фром – според него деструктивното включва както биологичния фактор, така и социалната природа на личността6.
Вестникът е без конкуренция в борбата с насекомите в чилийска реклама
на „Родасол“. Изображението представя стилизирани графично ръце, замахнали с навит на руло вестник. Фонът е червен, в унисон с агресията и войнственото послание. Печатното тяло е в необичайна компания и в рекламата
на „Екселкат“ от 2007 г., където виждаме котка, носеща вестник в устата си,
точно както прави кучето, само и само да получи мечтаната храна. Реклама
на „Икономист“ в Сингапур представя тялото на седмичния вестник, намачкано така, че да образува множество мозъчни гънки.
Една от малкото запазени характеристики на вестника, представен в рекламите в периода 2000–2012 г., е тази за бързината на съобщенията. Чрез
образа на вестника е създадена нюйоркската реклама на „Мастер Кард“
от 2006 г. На нея е изобразен сгънат вестник, чиито краища са размити от
бързината, с която се придвижва. Не е никак странно, че темата за бързината и кредитната карта като продукт е реализирана тъкмо в Щатите, където
животът тече на по-високи обороти...
С годините присъствието на пресата в рекламата е съпътствано от все по5
6

Кафтанджиев, Х. Хармония в рекламната комуникация. По-презаредена. С., 2006, с. 180.
Фром, Е. Анатомия на човешката деструктивност. С., 2003.
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вече агресия (убити хора, кървави следи, бездомници), дори крайности в изображенията и посланията. Забелязва се почти пълното отсъствие на уютната
домашна среда, предполагаща акта на четене на вестник, както и почти пълната
липса на топли семейни отношения между мъжете и жените.
Не са редки случаите, изобразяващи деформирано печатно тяло – страниците са скъсани, смачкани на топка, изцапани или умишлено увредени
по някаква причина. Образът на съвременния свитък – вестникът или списанието, заживява свой собствен живот, в който сякаш пресата сама създава
характеристиките си според случая и целите. И в каквото и да се превъплъти – винаги е вярно.
Няколко мотива за съвременната графична ретровълна
В разгледаните примери на реклами от XІX и началото на XX век се
очерта тенденцията образът на пресата да е представен през призмата на
комфорта в социалните групи – обществото и семейството. Той носи смисъла и тежестта на авторитета, гарантира спокойствие и е физически носител
на знанието.
С технологичните новости и променените социални функции и изисквания на съвременното общество, рекламният образ на пресата влиза в
XXI век през самотното лично преживяване и промененото, дистанцирано отношение към пресата. Образът ѝ все по-често е сведен до обикновен
физически носител – на атрактивни рекламни послания или е просто поле
за експерименти в сферата на типографията. Съвременният ретрографичен
дизайн в рекламата е подчинен на принципа на универсалността, според който проектите трябва да са замислени и осъществени така, че да осигуряват
безпрепятствена комуникация... без комплексни елементи, необичайни символики и трудни за декодиране знаци7. Новият ретрографичен дизайн носи
сигурност, познатост, внушава доверието, изгубено някъде в годините. Дистанцията на времето обаче позволява и алтернативен прочит на миналото.
Това обяснява и мощната форма на пародия, която често съпътства цитатите
от стари стилове...8.
И въпреки това носталгията днес е нишата, в която новият ретрографичен дизайн успешно продава спокойствието и авторитета на миналото по
един вълнуващ и различен начин.

7
8

Вълканова, В. Медиен дизайн. С., 2013, с. 68.
Dermody, B., T. Breathnach. Op. cit., р. 15.
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THE BIG RETRO COMEBACK
MADE BY GRAPHIC DESIGN
IN CONTEMPORARY PRINT ADVERTISEMENT
Tania Ilieva

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

The twenty-first century offers contradictory trends to witnesses versed in
art, shaping the cultural and social environment in an unadulterated manner.
Contemporary consumer society looks on advertisement as the greatest authority.
Print advertisement as the most popular ‘genre’ could actually trace the influence
of graphic culture on consciousness and society as a whole, the persistence of
certain visual examples and the significance to the development of those in a
given social environment. The article studies the reasons for which we are
witnessing now a revival of retro graphic design, seeking to explain its presence
in contemporary cultural environments. The study on graphic art’s similarities
and differences includes drawing a parallel between the symbols contained in
print advertisement of the nineteenth through the twenty-first centuries, using
for the purpose the key image of the press. The main issues to answer are: How
have advertisement images developed over the years and what graphic devices
have been used to make different suggestions? What is the significance of these
images to societies, where these are functioning? Have the metaphors we live
with changed and what has survived of them now? What are the differences
between the artistic languages used within two centuries and what has prompted
the present retro wave?
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СМЕСВАНЕТО НА ЕЗИЦИТЕ – ПЪТ КЪМ
ПОЗНАНИЕТО.
ФРЕНСКОТО СПИСАНИЕ “CINЕ-JOURNAL” (1908–1912)
– ДОСТОВЕРЕН ИЗТОЧНИК НА ПРОФЕСИОНАЛНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КИНЕМАТОГРАФИЧНАТА ДЕЙНОСТ В
БЪЛГАРИЯ

Петър Кърджилов

Институт за изследване на изкуствата, БАН
kardjilov@sofia.bg
Резюме: Списание “Cine-Journal” (1908–1937) започва да излиза на 2/15.VІІІ.1908 в
Париж и за кратко време се превръща в най-авторитетното за времето си специализирано периодично издание. Днес пък то е безценен информационен извор за изследователите на историята на ранното кино. При това вече достъпен, след като бе дигитализирана част от него – броевете от № 1 (15.VІІІ.1908) до № 218 (26.Х.1912). Оказа
се, че в тях са съхранени десетки сведения за кинематографичната дейност в България през този период (абсолютно неизвестни досега), отнасящи се за заснемането
на хроникално-документални филми от чуждестранни компании у нас, за тяхното
разпространение не само във Франция, но и в други страни от Западна Европа, за дейността (включително и международната) на софийската фирма „Модерен театър“, за
износа и показа на първите български филми в чужбина... Тъкмо част от тази достоверна и професионална информация бива огласена за първи път в настоящата статия.
Ключови думи: история на ранното българско кино, хроникално-документално
кино, първи български филми, специализирани киноиздания, кинореклама, списание
“Cine-Journal”, Жорж Дюро (Georges Dureau), Франция, Париж, София, кино „Модерен театър“, кино „Аполо“, Аладар Оттай-Остерайхер, Сигмунд Силаги, Игнац/
Игнат Гайдушек

На 2/15.VІІІ.1908 излиза първият брой на сп. “Cinе-Journal” (1908–
1937), чийто основател, директор и главен редактор е Жорж Дюро. Излиза в Париж – меката на тогавашната филмова индустрия, като „седмичен орган на кинематографичната индустрия“ (organe hebdomadaire de
l’Industrie Cinématographique), за да се превърне скоро в „глашатай“ на
отрасъла1, в най-авторитетното за времето си специализирано за кино пе1

Mannoni, L. Encyclopedia of Early Cinema (edited by Richard Abel). London–New York,

Д-р Петър Кърджилов е дългогодишен изследовател на ранното кино в България, киноисторик, журналист,
писател. Завършил е ВИТИЗ през 1982 като магистър по кинознание, а от 2010 е доктор. Работи в Българската
национална филмотека (1980–1990), в Националния съвет за радио и телевизия (1998), в Българската национална телевизия (БНТ) като ръководител на направление „Телевизионен фонд“ (1998–2002), а в момента е
асоцииран член на сектор „Екранни изкуства“ към Института за изследване на изкуствата при БАН. Автор е
на 20 книги (осем от които са посветени на историята на българското кино), на 80 научни публикации (някои
от които са преведени на английски, сръбски, румънски и македонски), на 5000 журналистически материала.

Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016
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риодично издание. В началото обемът му е 16 страници, през 1909 набъбва на 24, а през 1912 достига 92! Днес пък “Cinе-Journal” е безценен
информационен извор. При това вече достъпен, след като бе дигитализирана част от него – броевете от № 1 (15.VІІІ.1908) до № 218 (26.Х.1912)2.
Особен интерес за киноисториците представлява постоянната рубрика
„Нови филми“ (Nouveautés Cinеmatographiques), представяща (посредством заглавия, метраж и жанрови характеристики) продукцията не само
на най-популярните тогава френски, но и на много чуждестранни кинофирми – от американската „Едисон“ до руската „Дранков“...
Тъкмо в тази рубрика още през октомври – ноември 1908 биват огласени три
филма, заснети в България: “L’Armée Bulgare” (Българската армия, 190 м,
10 мин. и половина)3, “Tirnovo (Capitale de la Bulgarie)” (Търново, столица
на България, 65 м, 3 мин. и половина)4 и “Scènes et Types Bulgares” (Изгледи
и лица от България, 95 м, 5 мин.)5. Родното стълпотворение достига своите
висоти на 14/27.Х.1908, когато в един и същи брой (№ 11) на една и съща страница (12) биват упоменати и трите заглавия!6 Заедно с репортаж от маратона в
Лондон, пейзажи от Мексико и близки планове на аероплана на Уилбър Райт...
Все филми, разпространявани и рекламирани от парижката “Éclipse“/„Еклипс“
(Затъмнение), която още от 1906 поема правото да експлоатира във Франция
филмите на лондонската компания „Чарлс Ърбан Трейдинг Къмпани“ – найвероятният производител и на трите споменати „български“ филма.
През целия октомври 1909 “Cinе-Journal“ рекламира в четири броя заглавията “L’Ecole des Cadets de Bulgarie” (Училището за кадети в България,
121 м, 6 мин. и половина) и “Voyage à Sophia” (Пътуване до София, 112
м, 6 мин.)7, като първото се появява и в рубриката “Echos” (Ехо)8. И двете
са охарактеризирани жанрово като “plein air“ (снимки, осъществени „на чист
въздух“, „на открито“, в екстериор), и двете са представяни от „Теофил Патé“
(Compagnie des Cinеmatographes Théophile PATHÉ, 99, rue de Richelieu, Paris),
и то като продукция на тази френска фирма (à la Société des films Th. Pathè). Затова и прозвучава изненадващо съобщението, което “Cine-Journal” публикува
на 12/25.VІ.1910 (в рубриката си „Ехо“). На пръв поглед в него няма нищо
Routledge–Taylor & Francis Group, 2005, р. 121.
2
http://lantern.mediahist.org/?f%5Bcollection%5D%5B%5D=Global+Cinema&f%5Btitle%5D%5
B%5D=Cine-Journal&page=830 – 29 септ. 2014.
3
Nouveautés cinématographiques. – Cine-Journal, І, N 9, 13.Х.1908, p. 12; N 10, 20.Х.1908, p. 12;
N 11, 27.Х.1908, p. 12; N 12, 3.ХІ.1908, p. 12.
4
Nouveautés cinématographiques. – Cine-Journal, І, N 10, 20.Х.1908, p. 12; N 11, 27.Х.1908, p.
12.
5
Nouveautés cinématographiques. – Cine-Journal, І, N 11, 27.Х.1908, p. 12; N 12, 3.ХІ.1908, p.
12; N 13, 10.ХІ.1908, p. 12.
6
Nouveautés cinématographiques. – Cine-Journal, І, N 11, 27.Х.1908, p. 12.
7
Nouveautés cinématographiques. – Cine-Journal, ІІ, N 59, 4-10.Х.1909, p. 20; N 60, 1118.Х.1909, p. 20; N 61, 19-24.Х.1909, p. 20; N 62, 24-31.Х.1909, p. 20.
8
Echos. Il faut demander cette semaine. – Cine-Journal, ІІ, N 59, 4-10.Х.1909, p. 5.
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сензационно – посветено е на официалното посещение на цар Фердинанд І и
царица Елеонора в Париж, състояло се от 10 до 15 юни 1910. Затова и заглавието на материала е „Българските владетели във Франция“, в чиято столица
българската монархическа двойка е била посрещната не само топло, но и със
своеобразен кинематографичен поклон. „Известно е, че царят и царицата на
България в момента са гости на Франция – известява “Cine-Journal”. – Ето
защо напомняме, че по този повод в кинематографичните театри се прожектират два филма, продукция на [édités par] Дружество Ирис [Société Iris], ул.
Фавар 8 [rue Favart, 8]: „Училището за кадети в България“ и „София, столицата на България“ [Sofia, capitale de la Bulgarie]“9.
Наименованието на града дори бива заимствано за заглавие на 100-метровата лента “Sophia” (София, 5 мин.) на „Нордиск“ (Nordisk Films
Kompagni), огласена през май 1910 и също квалифицирана като „пленер“10.
Този репортаж най-вероятно е бил заснет от пратеник на датската фирма
покрай хрониката „Пътуването на сръбския крал в Турция“ (Vojage du
Roi de Serbie du Turquie)11, отразила визитата в Цариград (21 – 27 март) на
Петър І Караджорджевич, който, идвайки от Русия, минава с „височайшия“
си влак през София (където пристига в 16:00 на 20 март12). Същият оператор
ще да е сколасал по същото време да реализира и „воаяжа“ (“voyage”) “Vie
populaire Bulgare” (Български селски живот, 98 м, 5 мин.), анонсиран (от
9 юли до 13 август 1910) в цели шест броя на “Cinе-Journal”13 отново като
филм на кинокомпанията “NORDISK FILMS Co, Filiale de Paris”.
Тогавашните филмови заглавия, особено пък тези, които биват лепвани
върху хроникално-документалната продукция, не блестят с оригиналност.
Навярно и затова те често си приличат едно с друго. Какъвто е случаят с наименованията „Български селски живот“ на датската „Нордиск“ и „Животът в българското село“ (La vie au village en Bulgarie, 105 м, непълни 6
мин.) на френската „Еклер“ (Société française des films “L’Éclair”), огласено
от “Cinе-Journal” на 24 септември/7 октомври и 1/14 октомври 191114. В поранния брой (№ 163) титулът се появява цели три пъти на три различни
места – вече традиционното (рубриката „Нови филми“, с. 59); в специал-

9
ECHOS. LES SOUVERAINS DE BULGARIE EN FRANCE. – Cine-Journal, ІІІ, N 96,
25.VІ.1910, p. 4.
10
Nouveautés cinématographiques. – Cine-Journal, ІІІ, N 91, 21.V.1910, p. 24.
11
Slijepčević, B. Kinematografija u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini 1896–1918. Beograd,
1982, p. 118; Kosanović, D. Počeci kinematografije na tlu Jugoslavije 1896–1918. Beograd, 1985,
p. 73.
12
Крал Петър през София. – Реч, г. ІV, № 935, 22.ІІІ.1910, с. 3.
13
Nouveautés cinématographiques. – Cine-Journal, ІІІ, N 98, 9.VІІ.1910, p. 26; N 99, 16.VІІ.1910,
p. 26; N 100, 23.VІІ.1910, p. 26; N 101, 30.VІІ.1910, p. 26; N 102, 6.VІІІ.1910, p. 26; N 103,
13.VІІІ.1910, p. 26.
14
Nouveautés cinématographiques. – Cine-Journal, ІV, N 163, 7.Х.1911, p. 59; 164, 14.Х.1911,
p. 51.
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ната страница “Cinema „Éclair”15, акцентираща (в случая) върху четири от
заглавията на фирмата, предлагайки на читателя подробни анотации за тях
(с. 61); а и върху задната външна корица на списанието (с. 66), също рекламираща продукцията на “Films „Éclair”16, където две от характеристиките на
творбата отново биват посочени – жанровата (“documentaire“ – документален филм) и техническата („longueur approx.: 105 mètres“). Доста са се охарчили „еклерите“ за „Животът в българското село“. Чието изчерпателно
описание е най-впечатляващото от всичко, казано дотук – навярно защото
е първият обширен текст в “Cinе-Journal”, посветен на „български“ филм!
„Той възпроизвежда пъстра картина от образи и носии на български селяни
– уверява списанието. – Зрителят първо ще види кадри с деца, които отиват
на училище, последвани от такива, в които жени предат вълна, тъкат и бродират шевици по своите носии. Животът на село, в който е показан пастир
с неговите крави, ни дава представа за обширните равнини, характерни за
българския пейзаж. Най-сетне виждаме бавно хоро, което селяните играят,
празнично облечени. Филмът завършва с образите на младоженки, които са
хем горди и развеселени, хем притеснени от факта, че ги снимат с кинокамера в техните много красиви бродирани носии.“17
На 26.IX.1912 войските на Черна гора навлизат в Северна Албания (тогава
част от Османската империя) – така започва Балканската война. След три дни,
на 29 септември/12 октомври, “Cinе-Journal” излиза със своя уводна статия, озаглавена „Кинематографът на Балканите“18. В същия брой (№ 216) списанието
информира, че „поради важността на събитията, които се разиграват на Изток
[en Orient], „Патé журнал“ изпрати в района на военните действия по един кинорепортер [reporter Cinеmatographique], аташиран към всяка от петте сили, участващи във военните действия или имащи интерес от тяхното развитие. Взети
са всички мерки събраните от петимата кореспонденти [correspondants] материали да бъдат незабавно показани по екраните на кината.“19 След седмица става
ясно, че и „Еклер“, и „Савоя“ са последвали примера на „Патé“20. След още
една “Cinе-Journal” предлага съдържанията на два кинопрегледа – „Еклер журнал“ (№ 17) и „Гомон“, в които се споменава наименованието на нашата страна.
Обектът, включен в първия, е заснет дори в „СОФИЯ (България) – Българските
войски, с цветя в дулата на пушките, се отправят към границата“21. Второто
„актюалитé“ – “Gaumont actualités” (г. ІІІ, № 43) – съдържа цял блок от репортажи, онадсловен „Войната на Балканите. В България“ (LA GUERRE DANS
LES BALKANS. En Bulgarie): „1. Оживление по улиците на Русе [Roustchouk].
Cinema “Éclair”. – Cine-Journal, ІV, N 163, 7.Х.1911, p. 61.
Films “Éclair”. – Cine-Journal, ІV, N 163, 7.Х.1911, p. 66.
17
Cinema “Éclair”. – Cine-Journal, ІV, N 163, 7.Х.1911, p. 61.
18
Le cinématographe dans les Balkans. – Cine-Journal, V, N 216, 12.Х.1912, pp. 3-4.
19
“Pathé-Journal” dans les Balkans. – Cine-Journal, V, N 216, 12.Х.1912, p. 71.
20
Dans les Balkans. – Cine-Journal, V, N 217, 19.Х.1912, p. 7; p. 77.
21
Éclair-Journal. – Cine-Journal, V, N 218, 26.Х.1912, с. 33.
15
16
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2. Очаквайки влака, който ще ги откара на границата, местни младежи играят „хоро“ [Noro]. 3. Изоставени продоволствени стоки на брега на река Дунав
[Danube]. 4. Румънски кораб пристига, за да натовари чужденци, пребиваващи
в България. Метраж: около 185 метра.“22
Оказва се, че десет заглавия на филми, заснети в България, биват огласени върху страниците на сп. “Cinе-Journal” в период от четири години (октомври 1908 – октомври 1912). Любопитното е, че някои от кинохрониките
се завръщат в своята родина. През април 1910 върху екрана на „Модерен
театър“ се появява „Българската армия“23, от 8 до 11 август – „Български
селски живот“24, а от 24 до 27 юни – „Столица София“25, пристигнал у
нас само месец и половина след представянето му в “Cinе-Journal”. Че
става дума за „пленера“ на „Нордиск“ свидетелства всекидневникът
„Реч“: „По общо желание днес и утре ще се повтори в Модерен театър
„Посещението на цар Фердинанд в Париж“ и картината „София“26.
Обстоятелството, че тези заглавия включват в себе си както определенията
„българска“ и „български“, така и топонима София, подвеждат родните киноисторици (в това число и пишещия тези редове), които ги разпознават като наименования на български кинотворби. Още през 1960 Александър Александров
обявява (и то без „никакво съмнение“) филма „Българската армия“ не само
за български, но и за пръв – „първия български“, с който „се поставя началото
на българското киноизкуство“. И то в статия, онасловена „50-годишнината на
българското киноизкуство“27. Дори след близо четири десетилетия формулировката си остава почти същата – „първият идентифициран национален филм“28.
Що се отнася до „Столица София“ и „Български селски живот“ изследователят подчертава: „вече е обозначено изрично, че са „собствени снимки“ на
„Модерен театър“29! „И така – обобщава през 1980 Александров, – за по-голяма
прегледност, повтаряме: „Българската армия“, „Столица София“, „Български
селски живот“, „София и околността ѝ.“30 За съжаление, само последният филм
Gaumont actualités. – Cine-Journal, V, N 218, 26.Х.1912, p. 49.
Дневник, г. ІХ, № 2754, 6 април 1910, с. 2, с. 3, № 2756, 8 април 1910, с. 2; Вечерна поща
(Наумова), г. ХІ, № 3077, 6 април 1910, с. 2, № 3078, 7 април 1910, с. 2, № 3079, 8 април 1910,
с. 2, № 3080, 9 април 1910, с. 2; Реч, г. ІV, № 951, 7 април 1910, с. 3; № 953, 9 април 1910, с. 3
24
Вечерна поща (Наумова), г. ХІ, № 3197, 9 авг. 1910, с. 2; № 3198, 10 авг. 1910, с. 2; № 3199,
11 авг. 1910, с. 2; № 3200, 12 авг. 1910, с. 2; Дневник, г. ІХ, № 2875, 9 авг. 1910, с. 2; № 2876,
10 авг. 1910, с. 2; № 2878, 12 авг. 1910, с. 2; Камбана, г. ІV, № 994, 9 авг. 1910, с. 2; Реч, г. ІV,
№ 1072, 11 авг. 1910, с. 3.
25
Реч, г. ІV, № 1025, 25 юни 1910, с. 3; № 1027, 27 юни 1910, с. 3; Вечерна поща (Наумова),
г. ХІ, № 3153, 25 юни 1910, с. 2; Камбана, г. ІV, № 951, 26 юни 1910, с. 2; Дневник, г. ІХ., №
2833, 28 юни 1910, с. 3.
26
Модерен театър. – Реч, г. ІV, № 1027, 27 юни 1910, с. 3.
27
Александров, А. Исторически календар. 50-годишнината на българското киноизкуство. –
Киноизкуство, 1960, № 4, с. 103.
28
100 години кино в България. Хронология. – Кино, № 1, 1997, с. 58.
29
Александров, А. Документално кино 1910–1944. – Киноработник, № 5, 1979, с. 18.
30
Александров, А. Година първа за българското кино. – Кино и време, № 18, 1980, с. 15.
22
23
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се оказва на „Модерен театър“. „Българската армия“ (с премиера на „6 апр.
1910“) бива охарактеризиран като „първия бълг. документален филм“ в том I на
„Енциклопедия „България“31. В том ІV на същото издание на БАН обаче найизненадващо за първи български филм е обявен „Български селски живот“32.
Съвсем различен е случаят с „Училището за кадети в България“ и
„Пътуване до София“. Първият репортаж бива прожектиран в София още
на 25 юни 1909! „В модерния театър „Аполо“ – известява на тази дата в. „Софийски новини“ – между другите интересни картини пристигнала е една голяма картина, представляюща тържествата на 2 май в Военното училище.“33
След три дни в. „Вечерна поща“ допълва тази информация, съобщавайки в
рубриката си „Забавителни“: „От няколко вечери в градина „Аполо“ Театър
се дават картини из нашия живот. Особено интересна е картината за упражненията и раздаванието на наградите в Военното училище, която е снета и
приготвена от съдържателя на Аполо Театър г-н Гайдушек.“34 Скоро се узнава
и съдържанието на хрониката: „В хубавата градина на този добре управляван
кинематографически театър [Аполло] се дават ежедневно няколко представления, които се радват на многобройно посещение. Особенно привлекателни
съ картините, които възпроизвеждат праздненството на вторий май в тукашното юнкерско училище. Образите съ много сполучливи и понеже възпроизвежданието им е безупречно, то публиката вярва да гледа пред себе си многото познати почти в същност да се движат. Парада и другите упражнения на
юнкерите дават един забавителен и релефен изглед за отличното обучение,
което бъдъщите офицери на българската армия добиват в това заведение.“35
„Заведението“ има свой патронен празник – споменатата дата 2 май, на
която Българската православна църква от векове почита паметта на Св. цар
Борис-Михаил, покръстителя на българското племе. Тогава е и именният
ден на престолонаследника княз Борис Търновски (впоследствие българския цар Борис ІІІ), който още 12-годишен бива зачислен в списъците на
Военното училище. Обучаващо „юнкери“, но и „кадети“ – в периода 1900–
1910, когато към него действа гимназия. Ето защо на 2 май 1909 в двора
(плаца) на Военното училище се устройват „големи тържества, за праздника
на престолонаследника“, част от които са „упражненията и раздаванието на
наградите“. „По този случай – уверява в. „Реч“ на 5 май – столичният инжинер Игнат Гайдушев от дружеството „Пате“, който има свой кинематограф в
театъра „Аполо“, в София е направил с специални фотографически апарати
многобройни снимки на юнкерските игри и от увеселението въобще, както
и от околностите на града, които снимки ще бъдат възпроизведени и предЕнциклопедия „България”. Т. 1. С., 1978, с. 471.
Енциклопедия „България”. Т. 4. С., 1984, с. 517.
33
Театър „Аполо”. – Софийски новини, г. ІV, № 61, 25 юни 1909, с. 3.
34
Военното училище на сцената в Аполо Театър. – Вечерна поща (Наумова), г. ІХ, № 2803,
28 юни 1909, с. 2.
35
Аполло театър. – Български търговски вестник, г. ХVІІ, № 143, 7 юли 1909, с. 2.
31
32
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ставени чрез кинематографа му подир 14 дена.“36
Най-впечатляващото в случая е, че филмите (поне два на брой) не са били
дело на анонимен пришълец, а са осъществени от Игнац/Игнат Гайдушек –
унгарски електротехник, живеещ в София поне от 190537, съдържател на кино
„Аполо“38, споменато най-рано в печата на 21.ХІ.190839. В началото на август
„Аполо“ престава да съществува – тогава излиза последното съобщение, отнасящо се за неговата филморазпространителска дейност40. Името на унгареца
повече не се появява в българския печат, следите му се изгубват – завинаги...
И чак през октомври „Теофил Патé“ най-неочаквано рекламира в “CinеJournal” (за първи път, в рубриките „Нови филми“ и „Трябва да поискаме тази
седмица:“, представящи единствено премиерните заглавия!) своите „пленери“ „Училището за кадети в България“ и „Пътуване до София“. Рекламира ги със закъснение от 140 дни за първия (спрямо 2 май 1909) и 150 дни
за втория? След 9 месеца (през юни 1910) същото прави „Ирис“, огласявайки
гордо, че прожектира в Париж „два филма“, обявявайки ги за собствена продукция и трансформирайки втория титул – от „Пътуване до София“ в „София, столицата на България“. Прожектира ги цели 400 дни след датата на
тяхното заснемане! Докато Гайдушек смогва да редуцира този постпродукционен период до 54 дни за „тържествата“ и 57 дни за „околностите“…
Случайно или не, но в последния брой на “Cinе-Journal” (№ 62), рекламиращ
„Училището за кадети в България“ и „Пътуване до София“, е поместен текст,
озаглавен „Митническите тарифи в България“: „Българската митница може и да
се е подиграла хладнокръвно, но по-скоро съм склонен да вярвам, че се е объркала с една дума. Поставяйки в раздел „Кинкалерия“ кинематографичния филм,
таксувайки го (според тарифа 533) на цена от 1,75 франка за 100 килограма. Ще
се запитате защо „кинкалерия“, а не „фотографски продукти“. Много просто. Някои клиенти наричат филмите „ленти“ [rubans]; а добрият българин, който никога не се колебае, е заключил, че става дума за кинкалерия [панделки, ленти от
плат]. Така всичко се изяснява.“41 Изяснява се също, че въпросните „ленти“ се
изпращат от България за Франция – „българската митница“ се е „объркала“, а
французите само са установили факта – и то при получаването на пратката. Куриозната история стига дори до страниците на “Cinе-Journal”. Не е изключено тя да
е била разказана на някого от работещите в списанието от някого от служителите
на „Теофил Патé“ – в „митничарския“ материал се подхвърля (уж мимоходом)
за „някои клиенти“ (на изданието), които ще да са били тъкмо тези, разменящи
„кинкалерия“ с добрите, ала глуповати българи.
Кинематографът. – Реч, г. ІІІ, № 621, 5 май 1909, с. 3.
Български търговски вестник, г. ХІV, № 15, 20 ян. 1906, с. 1; № 22, 28 ян. 1906, с. 1; № 24,
31 ян. 1906, с. 1; № 26, 2 февр. 1906, с. 1; № 28, 5 февр. 1906, с. 1; № 29, 7 февр. 1906, с. 1; №
40, 21 февр. 1906, с. 1.
38
Хроника. Кинематограф-опера. – Вечерна поща (Наумова), г. ІХ, № 2689, 1 март 1909, с. 3.
39
Влизането на Царя в столицата. – Дневник, г. VІІ, № 2269, 21 ноем. 1908, с. 3.
40
Театър Аполло в градината. – Балкански дневник, г. І, № 20, 1 авг. 1909, с. 1.
41
Echos. Les Tarifs douaniers en Bulgarie. – Cine-Journal, ІІ, № 62, 24–31.Х.1909, с. 12.
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В “Cinе-Journal” топонимът България се среща и в 35 рекламни карета,
маркиращи периметъра на действие на чуждестранни дистрибутори, разпространяващи по света продукцията на френската кинокъща „Филм д’Ар“ (Le
Film d’Art). Тази дейност през лятото на 1910 изпълнява дъщерната (навярно)
фирма на „Филм д’Ар“ – „Монофилм“ (Monofilm, Paris). Ареалът ѝ включва
23 страни от четири континента – Африка, Азия, Южна Америка и Европа,
представена от 15 държави, една от които е България42. В края на 1911 дружеството (“La Société du”) „Филм д’Ар“ уведомява, че е „преотстъпило изключителното право върху произведените от него филми на г-н Жан Хоровиц [M. Jean
Horowitz, 334, rue Saint-Honoré], за да ги разпространява в Отоманската империя, Гърция, островите на Архипелага [les Iles de l’Archipel], Египет, България
[la Bulgarie], Сърбия, Румъния и Черна гора.“43 Още в същия брой се появява
рекламно каре, потвърждаващо, че Жан Хоровиц е „изключителен концесионер“ (concessionnair exclusive) на марката (de la Marque) „Филм д’Ар“ за Турция, Румъния, България, Сърбия, Черна гора, Египет и Гърция.“44 В продължение на половин година (до 29 юни 1912) то бива последвано от още 28 свои
„близнака“45. Броят им навярно е по-голям, защото в базата данни липсва както
№ 181 (10.ІІ.1912), така и випуските от юли и август 1912.
В началото на 1912 редом с името на Жан Хоровиц се появява и това
на Алекс. Бали (Alex. Bally) – представител (concessionnaire) на „Филм
д’Ар“ за Румъния, България, Сърбия и Черна гора. “Cinе-Journal” посочва
и адреса му: “Bucarest – 8, Strada Feilov“46. Оказа се, че Александър Бали
е стар познайник на българските филморазпространители – в частност на
русенските47. Българо-румънската връзка бива потвърдена и в обширното
представяне на игралния филм „Независима Румъния“ (Independenţa
României, 1912) на режисьора Григоре Брезеану, възкресяващ мигове от Руско-турската война (1877–1878). Тъкмо в рецензията за него се споменават
(макар и мимоходом) наименованията България, Свищов (Sistova), Плевен
(Plevna), Шипка (Shipka) и родния Балкан (Balkans)48…
Cine-Journal, ІII, № 89, 7.V.1910, p. 12; N 90, 14.V.1910, p. 12; N 91, 21.V.1910, p. 12; N 92,
28.V.1910, p. 16; N 93, 4.VІ.1910, p. 14; N 94, 11.VІ.1910, p. 14.
43
Le Film d’Art en Orient. – Cine-Journal, ІV, N 172, 9.ХII.1911, p. 7.
44
Cine-Journal, ІV, N 172, 9.ХII.1911, p. 17.
45
Cine-Journal, ІV, N 173, 16.ХII.1911, p. 17; N 174, 23.ХII.1911, p. 10; N 175, 30.ХII.1911, p. 63;
V, N 176, 6.I.1912, p. 55; N 177, 13.I.1912, p. 63; N 178, 20.I.1912, p. 67; N 179, 27.I.1912, p. 35;
N 180, 3.II.1912, p. 31; N 182, 17.II.1912, p. 7; N 183, 24.II.1912, p. 42; N 184, 2.III.1912, p. 13; N
185, 9.ІІІ.1912, p. 39; N 186, 16.ІІІ.1912, p. 39; N 187, 23.ІІІ.1912, p. 38; N 188, 30.ІІІ.1912, p. 23;
N 189, 6.IV.1912, p. 38; N 190, 13.ІV.1912, p. 49; N 191, 20.ІV.1912, p. 27; N 192, 27.ІV.1912, p.
33; N 193, 4.V.1912, p. 55; N 194, 11.V.1912, p. 25; N 195, 18.V.1912, p. 30; N 196, 25.V.1912, p.
23; N 197, 1.VІ.1912, p. 43; N 198, 8.VІ.1912, p. 42; N 199, 15.VІ.1912, p. 23; N 200, 22.VІ.1912,
p. 39; N 201, 29.VІ.1912, p. 36.
46
Cine-Journal, V, N 179, 27.І.1912, p. 32.
47
Миндов, Д. Историческа справка за киното в град Русе (ръкопис). Портфейл БНФ (Инв. №
116, сигн. 785/965), 1965, 7-8.
48
Un grand. Film historique roumain. – Cine-Journal, V, N 199, 15.VІ.1912, p. 13.
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Голямата изненада обаче изскача от онези страници на “Cinе-Journal”, свидетелстващи за съществуването на тесни връзки между света на голямото кино
и софийския „Модерен театър“. Оказва се, че неговата управа анонсира дейността си не само в родната, но и в чуждестранната преса. И то не в някое
сиромашко европейско издание, а в авторитетното парижко списание. Още на
9/22 юли 1911 там се появява най-ранната (известна засега) реклама, огласяваща на френски език съществуването на фирмата „Остерайхер & Силаги“:
“Concessionnaires Exclusifs pour toute la Turquie, Roumanie, Bulgarie, Grèce
et Serbie, sont OESTERREICHER & SZILAGYI. Films & Cinеmatographes.
SOFIA (Bulgarie). Représentants Généraux pour les susdits pays des marques
Ambrosio, Aquila, Éclair, Film des Auteurs, Itala, Raleigh & Robert” (Изключителни концесионери за цяла Турция, Румъния, България, Гърция и Сърбия са
Остерайхер & Силаги. Филми & кинематографи. София (България). Генерални представители за гореспоменатите държави на марките Амброзио, Акуила,
Еклер, Филмови автори, Итала, Роли & Робърт)49. Идентични рекламни карета
се появяват със завидна упоритост в още 25 броя на списанието – до 4/17.ІІ.1912
включително, когато излиза последният текст, редуциран до четири реда50.
Но и след тази дата наименованието на „добре известното дружество Остерайхер и Силаги от София, България“ продължава да присъства в „седмичния орган на кинематографичната индустрия“. На 24 март/6 април “Cinе-Journal” препечатва публикуваното на 7/20 март във в. “Courrier de Smyrne” съобщение, от което
се узнава, че дейният и инициативен Атанас Димопуло (Athanase Dhimopoulo),
директорът на кинотеатър (и кафене) „Париж“ в Смирна (Измир), току-що се е
завърнал от София, където бил сключил с агенцията за филми и кинематографи „Остерайхер и Силаги“ (l’agence pour films et Cinématographes “Oesterreicher
et Szilagyi”) договор, даващ му монополното право да разпространява в Смирна
филмите с участието на голямата датска актриса Аста Нилсен. Така кино „Париж“ ставало единственото, оторизирано да разпространява не само нейния лик,
но и цялата продукция на прочутата марка „Нордиск“. Оказва се също, че г. Димопуло е част от синдиката, създаден за изключителното разпространение на
споменатите филми в България, Турция, Египет и Гърция. „Този Синдикат разполага с 800,000 франка капитал, за който г. Димопуло е допринесъл частично.“51
Отговорът на българската страна не закъснява. Написан на 1/14 април в София, адресиран до „Господин Жорж Дюро, Директор на Cinе-Journal, Париж“,
отпечатан на 7/20 април под заглавието „Едно уточнение“, той гласи: „Господине, във Вашето списание от 6-ти този месец на страница 11 четем съобщение,
което се отнася до нас. По всяка вероятност Courrier de Smyrne поднася невярна
информация по повод на пътуването на г-н Димопуло, защото:
1. Не съществува никакъв „синдикат“, а чисто и просто „Модерен театър, анонимно дружество за кинематографичен бизнес“ [Theàtre
49
50
51

Cine-Journal, ІV, N 152, 22.VІІ.1911, p. 34.
Cine-Journal, V, N 182, 17.ІІ.1912, p. 41.
Le Cinématographe à Smyrne. – Cine-Journal, V, N 189, 6.ІV.1912, p. 11.
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Moderne, Société anonoyme pour entreprises Cinеmatographiques], с капитал
от 800,000 франка, изкупи нашите киносалони и отсега нататък фирмата ни
[notre maison] ще се занимава единствено с продажба на филми и апаратура.
2. Г. Димопуло е сключил договор за наем с това дружество [Модерен театър], а на нас е възложил поръчки за закупуване на сензационните филми на
фирмата „Нордиск“ от Копенхаген, чиито представители за Ориента сме ние
[Остерайхер и Силаги]. И дума не може да става за какъвто и да е било монопол – това би противоречало на нашата цел да популяризираме тези прекрасни
филми в Ориента, където именно ние ги представихме за първи път. Много Ви
молим да публикувате това уточнение в уважаваното Ви издание. Приемете,
господин директоре, нашето уважение към Вас, заедно с предварителната ни
благодарност. Остерайхер & Силаги [Oesterreicher & Szilagyi]“52.
Унгарците Аладар Оттай-Остерайхер и Сигмунд Силаги са основатели,
съсобственици и управители на кино „Модерен театър“, официално открито на
4.ХІІ.1908 от 18:00 часа в София (според обявление във в. „Реч“53). То обаче „не
е само салон“ (Александър Янакиев54), не е само разпространител на филми, а и
техен производител (със сигурност от лятото на 191055), продуцент – включително и на първия български игрален филм „Българан е галант“ (1914). Всички
филми на „Модерен театър“ биват заснети в България – поне досега се знаеше, че
е било така. Оказа се, че „нещата от живота“ са значително по-различни...
Още през ноември 1911 става известно желанието на „Парижкия Градски Съвет да покани Столичния [Софийския] Градско-Общински Съвет да
му направи посещение и той от своя страна да му върне посещението“56.
Откликвайки на поканата, неколцина софийски общинари, предвождани от
кмета Харалампи Н. Карастоянов57 и заместника му Ради Радев, се озовават във френската столица, посрещнати сърдечно от Феликс Русел (Felix
Roussel), който е и председател на Парижкия градски съвет, и кмет на френската столица. На 13.II.1912, понеделник, те са приети в градския дом, вечерта отиват на опера58. Смогват да разгледат и „Версайлския дворец“59. На
16 февруари участват в обяд за 120 души, поднесен в градския дом, а вечерта присъстват на „големия бал, даден в Елисейския дворец от председателя

Remise au point. – Cine-Journal, V, N 191, 20.ІV.1912, pp. 5-6.
„Софийския Модерен Театър”. – Реч, г. ІІ, № 475, 4 дек. 1908, с. 3.
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Янакиев, А. Синема.bg. С., 2003, с. 19.
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Вечерна поща, г. ХІ, № 3216, 29 авг. 1910, с. 2; № 3217, 30 авг. 1910, с. 2; № 3218, 31 авг.
1910, с. 2; Реч, г. ІV, № 1089, 29 авг. 1910, с. 3; Дневник, г. ІХ, № 2895, 30 авг. 1910, с. 2; №
2896, 31 авг. 1910, с. 2.
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[президента] на републиката, г. [Арман] Фалиер “60.
От 21 до 24 същия месец, докато българската делегация все още пътува към
София, в „Модерен театър“ бива показан един „изглед“, разгласен от печата под
три различни наименования: „Тържествен прием на софийските общинари
в Париж“61, „Софийските общински съветници в Париж“62 и „Тържественият прием на софийските общински съветници в Париж“63. Тъкмо за
неговото сътворяване свидетелства “Cine-Journal” – на 17 февруари/2 март в
съобщение, озаглавено „Българските общинари в Париж“: „Рапид-Филм, който изненадва със своята бдителност към интересните събития от обществения
живот на Париж, наскоро е филмирал официални сцени от неотдавнашното
посещение на българските общинари. Този много успешен филм е заснет за
добре известното дружество Остерайхер и Силаги от София, България. Найголям успех му предстои във всички страни, в които младата България намира
приятели и защитници“64. Че хрониката е била осъществена в Париж – никога
не е имало съмнение, че е филмирана от фирмата „Рапид-Филм“ (Rapid-Film)
– никога не се е знаело от тънещото в неведение българско киноведение, но че
„този много успешен филм е заснет за добре известното дружество Остерайхер
и Силаги от София, България [Ce film, très réussi, a été tourné pour la Société
bien connue Osterreicher et Szilagyi de Sofia Bulgarie]“ – си е истинска изненада.
„Сюрприз“ – както биха рекли французите!
Присъствието на имената на Аладар Остерайхер и Сигмунд Силаги върху
страниците на изключително влиятелното по това време специализирано издание “Cine-Journal” говори красноречиво за професионалното самочувствие
на двамата унгарци, за техните мениджърски качества, предприемчивост,
инициативност, опитност и европейски манталитет, за широтата на международните им контакти, за отличното познаване на целулоидния пазар и неговите правила... Посочването на наименованието „Модерен театър“ (София)
пък е индикация за солидността и финансовите възможности на българското
акционерно дружество. Колкото и пестелива да е информацията, отнасяща се
до кинобитието у нас (все пак топонимът България се споменават близо 100
пъти!), тя свидетелства за мястото на родината ни в световния филмов процес. Е, то не е челно, но не е и незавидното последно, на което твърдо ни бяха
подредили някои родни киноисторици от епохата на презрелия социализъм!
В началото на второто десетилетие на ХХ век цивилизована Европа вече
знае нещо за кинематографична България. То не е много и затова Западът желае да узнае повече. Ето защо той се вглежда в нашата страна. Дори този интерес да е продиктуван единствено от комерсиални амбиции и земите ни да са
третирани само като пазар, пак е знаменателно. Защото българското целулоСофийските общинари в Париж. – Глас (Цариград), г. І, № 40, 23 февр. 1912, с. 3.
Воля, г. ІІ, № 43, 21 февр. 1912, с. 3; Дневник, г. ХІ, № 3411, 21 февр. 1912.
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идно тържище се оказва привлекателно, перспективно, обещаващо, надхвърлящо територията на държавата, уверено стъпило както в турската империя
(Цариград, Одрин, Александрия, Солун, Скопие, Смирна), така и на други места из полуострова – Атина, Букурещ, Белград... Рекламите в “Cine-Journal”
са доказателства за споменатия интерес – незначителни на пръв поглед, ала
симптоматични. Те свидетелстват и за нещо друго – за направения от нацията
ни избор, който днес доста претенциозно назоваваме „цивилизационен“...
подредили някои родни киноисторици от епохата на презрелия социализъм!
В началото на второто десетилетие на ХХ век цивилизована Европа вече
знае нещо за кинематографична България. То не е много и затова Западът желае да узнае повече. Ето защо той се вглежда в нашата страна. Дори този интерес да е продиктуван единствено от комерсиални амбиции и земите ни да са
третирани само като пазар, пак е знаменателно. Защото българското целулоидно тържище се оказва привлекателно, перспективно, обещаващо, надхвърлящо територията на държавата, уверено стъпило както в Турската империя
(Цариград, Одрин, Александрия, Солун, Скопие, Смирна), така и на други места из полуострова – Атина, Букурещ, Белград... Рекламите в “Cine-Journal”
са доказателства за споменатия интерес – незначителни на пръв поглед, ала
симптоматични. Те свидетелстват и за нещо друго – за направения от нацията
ни избор, който днес доста претенциозно назоваваме „цивилизационен“...

CONFUSION OF TONGUES: A ROAD TO
KNOWLEDGE
THE FRENCH CINE-JOURNAL (1908–1912): A RELIABLE
SOURCE OF PROFESSIONAL INFORMATION ABOUT
CINEMATIC ACTIVITIES IN BULGARIA

Peter Kardjilov

Institute of Art Studies, BAS

The first issue of Cine-Journal (1908–1937) was published on 2/15 August 1908
in Paris to soon evolve into the most authoritative specialized periodical of its day.
Now it is an invaluable source of information for the researchers in the filed of
the earliest history of film and already available too, following the digitisation of
some of its issues from No. 1 (15 August 1908) to No. 218 (26 October 1912).
Enormous totally unknown until now information proved to be found there about
the cinematic activities in Bulgaria during the said period; about filming chronicles
and documentaries by foreign companies in this country, about their distribution
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ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА СПИСАНИЕ
,,ФИЛМОВИ НОВИНИ‘‘ В СПИСАНИЕ ,,ФИЛМ‘‘
ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОД ОТ ПЛАНОВА КЪМ
ПАЗАРНА ИКОНОМИКА
Росен Спасов

Институт за изследване на изкуствата, БАН
rosenspasov@banskosp.com
Резюме: Списание ,,Филмови новини‘‘ е едно от най-успешните и популярни специализирани издания за кино от социалистическия период. Заедно със сп. ,,Киноизкуство‘‘ то се издава от СБФД, за да покрива специфични професионални и обществени
нужди в областта на киното. След 10-ти ноември 1989 г. списанието трябва да се
издържа на пазарен принцип и започва да трансформира формата и съдържанието си
спрямо изискванията на пазара.
Ключови думи: медии, печатен пазар, история, 90-те години на ХХ век, дигитализация

Общата картина на печатния пазар у нас през годините на прехода показва, че по една или друга причина, много малко издания обръщат сериозно
внимание на седмото изкуство. Политическите, икономическите и обществените събития след разпадането на социалистическия строй изтласкват
културните теми като цяло от страниците на пресата.
Системата на плановото филмопроизводство се разпада и трябва да
премине отново в частни ръце, за да заработи по принципите на свободния пазар. Това става бавно и болезнено и е пряко обвързано с настъпилата
политическа, икономическа и социална криза. Всички звена на кинематографията са засегнати до нива, в които се достига ако не до спорното ,,нулево производство“, то поне до такова, чиито параметри трудно могат да
достигнат определения като кинематография или индустрия. Медийният
пазар, и в частност пресата, също претърпяват кризисна реорганизация и
трансформация. Появяват се първите частни вестници, които трябва да се
издържат на пазарен принцип чрез тираж и реклама. Призмата на гледната
точка към събитията също се преобръща спрямо обществените нагласи и
действителността. Процесите на промяна са валидни за всички страни от
Източния блок. Те напълно се отварят към западната култура, насилствено
забранявана им дотогава и безкритично възприемат и без това агресивната
Росен Спасов е докторант в сектор „Екранни изкуства“ на Институт за изследване на изкуствата. Дисертационният труд, върху който работи, е на тема „Периодични печатни издания за кино в България през
последните сто години. Хронология и типология“. Магистър в специалността ,,Филмово и телевизионно
изкуство‘‘ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ (2013). Редактор на фестивалния бюлетин на ,,Златна роза‘‘
(2014–) и ,,Златен ритон‘‘ (2012–).
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Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016

експанзивност на глобализацията. В своето изследване ,,Европейското кино
– глобално и локално“ проф. Ингеборг Братоева-Даракчиева дори отбелязва, че комбинацията от ,,глобализацията и политическите промени от 1989
година предизвикаха криза на европейската културна идентичност“1.
Процесите на глобализация и ,,американизация“ съвсем естествено навлизат и в българската популярна култура. Не е тайна фактът, че основен инструмент за това са медиите. В киното тази водеща роля играе Холивуд. Огромните разпространителски мощности заливат новооткритите пазари на бившите
социалистически страни. Обликът на киноафиша се променя тотално.
Това, разбира се, оказва своето влияние и на специализираната кинопреса, която претърпява пълна естетическа, тематична и функционална промяна. Българските, съветските и социалистическите филми са изместени
рязко от западното, и особено американското, кино и това привлича нов,
различен интерес от страна на печатните издания. Еднотипна специализирана периодика хаотично изгрява и залязва на също така хаотичния пазар в
първите години след промените. Тя се характеризира с жълто съдържание,
секс, насилие, клюки, опростен език, сензационно стилизирани заглавия и
разноцветна лъскава външност с евтин дизайн.
Сред специализираните издания за кино започват да се обособяват два типа
– лъскави, комерсиално ориентирани търговски издания, чийто тематичен акцент пада върху масовото популярно кино и актуалния афиш, и издания с подчертано аналитичен, критически, теоретичен характер, на чиито страници почесто попадат филми и явления извън комерсиалното или ,,мейнстрийм“ кино2.
Причините, които влияят върху тематиката и съдържанието на изданията, са
разнообразни. Съдържанието е стратегия, политика на издателите. Докато първият тип издания търси масовия любител на филми, читателската таргет група
на вторите е стеснена целенасочено до хора, тясно интересуващи се от проблемите на киноизкуството. Първите целят да се издържат и да печелят от тираж и
реклама, като често са финансирани и издавани от разпространителски фирми,
а вторите поддържат пулс с помощта на държавни средства, като част от професионален съюз, фондове, спонсорства и др.
В общата пъстра медийна картина от началото на 90-те, в контекста на печатни издания, които пишат за кино, попадат и всекидневници, лайфстайл,
жълти, културни гайдове, културни притурки и др. За повече от 20 години
през българския пазар на печатни медии преминават много от тях, като жизненият път на повечето е недостатъчно сериозен, за да им се обръща поспециално внимание от споменаването на имената им. Тези издания също
разглеждат киното двустранно и отново това зависи от типа таргет група на
списанието. От една страна, са сериозни издания за култура или лайфстайл
списания, чиито статии за кино са с високо качество, но не намират често
своето място на страниците им. От другата страна са по-лековатите, забавБратоева-Даракчиева, И. Европейското кино – глобално и локално. С., 2013, с. 74.
,,Независимо кино“, ,,европейско кино“, ,,фестивално кино“, ,,световно кино“, ,,арт-хаус“
и др.

1
2
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„Филмови новини“, януари 1991.

„Филмови новини“, юни 1990.

ни, достъпни за масовата аудитория издания. На страниците им винаги попадат
теми, свързани с киното, но те в повечето
случаи са със забавен или откровено жълт
характер. Срещат се много по-често на пазара, продават се по-добре. Информацията
се поднася лековато и достъпно за масовия
вкус и е свързана с най-популярните и актуални звезди на киното (предимно актьори). Изключително рядко темите напускат
границите на Холивуд, а езикът и начините
на поднасяне на информацията са максимално опростени. Българското кино почти
тотално отсъства както от афиша, така и
от страниците на целия печатен пазар. С
малки изключения, българските специализирани издания въобще не обръщат внимание на историческите процеси, случващи
„Филмови новини“, февруари 1993.
се в кинематографията и поради тази причина може би и те имат заслуга за тях.
По отношение на периодиката и печатния пазар реалностите не се променят веднага със смяната на политическата конюнктура. Някои от изданията
продължават съществуването си и след ноември 1989 г. Техните издатели по
един или друг начин намират средства за тяхното оцеляване. Едно от тези
издания е списание ,,Филмови новини’’.
Списание ,,Филмови новини‘‘: (1955–1968–1993). Месечно издание.
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Орган на Комитета за култура (след юли 1990 г. Министерство на културата)
и СБФД. Формат 30 см х 25 см, черно-бяло. В определени моменти достига
тираж 75 000. Фиксиран обем от 22 страници. Списанието използва авторски материали и преводи от чуждия печат.
През 1990 г. списанието продължава да следва редакторската си политика
отпреди промените. Няма промяна в дизайна, заглавката и формата. Дори успява да задържи цената си от 0,80 лв. до края на годината. Корицата е черно-бяла,
заглавието е на червен фон. Първите и последните страници са на луксозна,
лъскава хартия. Вътрешността не е поради ограничените възможности да се
внасят нужните количества. На страниците на списанието няма реклами. Издържа се от тиража си. Съотношението снимки–текст е добре балансирано, а
съдържателно списанието е територия на критическата мисъл, насочена към
възможно най-широка аудитория. Редакционната колегия включва Камен Тодоров (гл. ред.), Александър Карасимеонов, Валентина Илкова, Веселина Геринска, Захари Жандов, Ивайло Знеполски, Иван Стефанов, Искра Димитрова,
Искра Божинова, Мария Иванова, Румен Нешев, Дима Димова, Свобода Бъчварова, Людмил Кирков, Тодор Динов и Христо Ковачев3.
През 1991 г. от СБФД се опитват да го направят конкурентноспособно в
новите условия на пазарна икономика. Кориците и съдържанието се ориентират към западните кинематографии и холивудските звезди в съответствие
с променения афиш, в който постепенно европейското, световното и българското кино все по-рядко ще присъстват за сметка на блокбастърите отвъд
океана. Редакцията решава да вдигне качеството, надявайки се, че по-висока
цена ще покрие разходите. Започват активно да търсят и рекламодатели.
Цената скача на 5 лв. Дълголетното списание осъмва с нов дизайн на заглавката. По образец на западни издания кориците стават цветни и лъскави, което оскъпява производството. Целевата група вече е възможно най-широка
аудитория от любители на киното. Холивудските звезди започват да греят от
кориците наред с българските актьори. На страниците на списанието съжителстват майката на ,,Алф‘‘ и юбилеят на Годар, Рамбо и Фелини, Хичкок и
Шварценегер, Куросава и Рени Харлин. Отразяват се фестивали и награди.
Широко са застъпени телевизионните сериали, дори сапунените опери. Попзвезди, които флиртуват с киното, са представени на задната корица.
Броят от юни същата година вече е в по-малък формат и с намалена цена
– 3,99 лв. Изцяло на лъскава хартия и с цветни снимки и заглавия във вътрешността. Следващият брой 7 (юли 1991 г.) си има ново лого и нова редколегия в силно намален състав: Дима Димова (гл. ред.), Искра Димитрова
(зам. гл. ред.), Валентина Илкова и Бонка Денчева4. В експертно интервю,
свързано с настоящия текст, Искра Димитрова споделя причините за динамичните промени в списанието в рамките само на тази една година: ,,Пазарът се срива, а обществото е в криза и списанието едва успява да покрива
3
4

Филмови новини, 1991, № 6.
Филмови новини, 1991, № 7.

347

„Филм мания“, март 2001.

„Филм“, март 1993.

по-високите разходи‘‘5.
Пред СБФД изниква дилемата кое от двете издания да продължи – ,,Киноизкуство“ (което поради своя характер се нуждае от финансов гръб) или
,,Филмови новини“ (което преди промените не използва държавни пари, а
се издържа от тиража си). В редакцията решават да потърсят друг издател.
Парадокс в трансформацията на списанието е, че когато всичко държавно
се приватизира, екипът на списанието намира държавна фирма, която да
осигурява издаването му. Последният брой е от февруари 1993 г.
Веднага на следващия месец – през март 1993 г. – на пазара излиза списание ,,Филм“ (1993 г. – 2001 г. наследник на ,,Филмови новини“). Издава
се от държавния Издателско-полиграфичен комплекс (ИПК) ,,Родина“ АД.
Редакцията е в същия състав. Запазват се периодичността и формата, както и дизайнът на заглавната буква ,,Ф‘‘ от заглавието на списанието предшественик с цел улесняване на приемствеността сред аудиторията. Името
се променя, за да няма проблеми с регистрацията на марката, защото от
СБФД отказват да я преотстъпят. Цената на първия брой е 8,83 лв., но в
следващите години тя, както и количеството страници ще се променят постоянно. Тази невъзможност за фиксация е обусловена както от финансови
причини, така и от непрекъснатата динамика на пазара, граничеща с хаос.
Любопитен факт от историята на списанието е, че в края на десетилетието става единствен оторизиран представител за България на Европейската
филмова академия (ЕФА).
Постепенно през годините се увеличават цветните снимки и се повишава
5

Димитрова, И. Интервю, септември 2013. Личен архив.
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качеството на печата. Над заглавието пише ,,Кино, телевизия, видео“, а под
него ,,Новини, сензации, хитове“. Всичко това подсказва, че се търси възможно най-широк кръг от читатели. На неговите страници намират място
заглавия от афиша, преглеждат се и излизащите на видеофилми от всички
дистрибутори в страната (в постоянната рубрика ,,Видеобутик“), публикуват се кинокласации. Освен кинотематиката списанието включва и някои
типични за едно популярно издание характеристики – постери, календари,
игри с награди, кръстословици, хороскопи, любопитни факти. Статиите
обхващат предимно холивудски продукции и звезди от киното, музиката и
модата. Българското кино изчезва от кориците на списанието, но не и от
вътрешността му – създадена е рубриката ,,Понеделник 8 ½“, в която се
публикуват критически текстове за филмите, показвани от едноименното
предаване на БНТ. Списанието следи малкото, което се случва с родното
филмопроизводство под формата на новини, но не се ангажира с твърди позиции или коментари за останалите процеси като приватизацията на Бояна
и разпространителската мрежа, създаването на нов закон за киното, разпределяне на държавните субсидии и др.
Изданието използва и включва по-сериозни критически рефлексии на
страниците си, търсейки баланс и опитвайки се да запази характера и духа
на ,,Филмови новини“. Езикът като цяло се опростява, но в сериозните критически статии се запазва.
Поради една или друга причина обаче рекламодателите подминават списанието, което все пак съумява години наред да покрива разходите по издаването си с тираж. Спорадично се публикуват реклами на кино- и видеоразпространители и студии от филмовия бранш, а в края на 90-те миниатюрни
каренца на радиа и телевизии. В броя от ноември 2000 г. се рекламира откриването на ,,първия мултиплекс“ ,,Юнайтед ню синема“. Същата година
в списанието става активен рекламодател частната фирма ,,Русия днес“ АД.
В редакцията са останали само Дима Димова и Искра Димитрова6, въпреки
това е анонсирана интернет страницата на ,,Филм“7. Находчив за времето си
ход, който предвижда още една трансформация – този път в дигитално издание. Това, разбира се, не се случва, а сайтът съществува само една година.
През 2000 г. е сменен бордът на директорите на ИПК ,,Родина“ АД. Новото ръководство на фирмата решава да прекрати издаването на списанието.
През 2001 г. списанието сменя издателя и името си за последен път.
Списание ,,Филм мания“ (2001 г. – 2002 г., наследник на сп. ,,Филм“).
От март 2001 г. сп. ,,Филм“ се преименува на ,,Филм мания“ и вече се издава
от ,,Русия днес“ АД. Частна фирма, която практикува и филморазпространителска дейност. Внася руски филми в България, а руското кино намира
своя рубрика на страниците на списанието. Променят се името и дизайнът
на заглавието. Към написаното с обикновен шрифт ,,Филм“ (вече го няма
6
7

Филм, 2000, № 11.
http://ftp.applet-bg.com/film
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стилизираното ,,Ф“) се добавя почти невидимото ,,мания“, отново отражение на духа на времето. Цената е 2,50 лв. без фиксиран обем. Визията,
съдържанието и периодичността възприемат линията на ,,Филм“. Новият
издател става и основен рекламодател. През 2002 г. излизат само 3 броя и
списанието внезапно изчезва от пазара. В редакцията остават без обяснение
за причините.
Все пак чрез своите наследници списание ,,Филмови новини“ успява да
достигне една достолепна възраст не само в български, но и в световен контекст. Особена заслуга за това имат създателите, издателите и редакторите
на списание ,,Филм“, които до някаква степен се опитват да запазят линията
на списанието предшественик, а в същото време успяват да го трансформират, пригодят и наложат, макар и за малко, към един тотално нов пазар в
особено критичен момент. Момент, който освен че се характеризира с политическа, икономическа и обществена парализа, е и преломен за цялата история на пресата в глобален мащаб с настъпването на дигиталните технологии
и интернет. Списанието изчезва от пазара през 2002 година, когато неговата
съдба споделят много издания – специализирани или политематични в България, но и по целия свят. Това е период, в който медийният пазар претърпява силна трансформация сам по себе си и слага начало на актуалната и до
днес дискусия за книжното и дигиталното тяло.

TRANSFORMING THE FILMOVI NOVONI
JOURNAL INTO THE FILM JOURNAL DURING
THE TRANSITION FROM CENTRALLY PLANNED
ECONOMY TO MARKET ECONOMY
Rosen Spasov

Institute of Art Studies, BAS

The Filmovi Novoni (Film News) journal was one of the most successful and
most popular specialised film periodicals under communism. Along with the Kinosizkustvo (Art of Motion Pictures) journal it was published by the Union of
Bulgarian Filmmakers to meet specific professional and social needs in the field
of film. Following 1989, the journal had to adapt to the changing business environment and began to tailor its form and content to meet the market requirements.
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КОСТЮМИТЕ НА НАТАЛИЯ ГОНЧАРОВА ЗА
„РУСКИТЕ БАЛЕТИ“ НА ДЯГИЛЕВ.
СИНТЕЗ НА ИКОНОПИС, ФОЛКЛОРЕН
ПРИМИТИВИЗЪМ И АВАНГАРД
Петя Боюкова

Национална художествена академия
petyaboyukova@gmail.com
Резюме: През първите години след създаването си трупата „Руските балети на Дягилев“ се утвърждава бързо в живота на европейската култура. Постановките ѝ са посрещани с нетърпение в Париж и цяла Европа. Непрекъснатите очаквания да изумява
и шокира, да показва най-добрите традиции на балета и най-новото от европейското
изкуство превръщат търсенето на нов репертоар и нови солисти, хореографи и художници в непрекъснат процес. В навечерието на Първата световна война към „Руските
балети“ се присъединяват Наталия Гончарова и Михаил Ларионов. Те са сред лидерите на руския художествен авангард. Дягилев кани Наталия Гончарова за художник
на балета „Златното петле“, където тя вплита традиционния фолклор в авангарда, за
да създаде една от най-ярките образности в историята на трупата. Гончарова и Ларионов въвеждат художествения модернизъм в постановките на Дягилев и променят
представите за сценичен костюм. Те окуражават Дягилев да наема повече „модерни“
художници, които да създават декори и костюми за „Руските балети“ в нови стилове. Уникалната образност на костюмните решения на Гончарова е плод на синтез
на модерното изкуство с византийската иконопис – проектите за костюми за балета
„Литургия“ или с образите и цветовете на традиционния руски фолклор – в балетите
„Златното петле“, „Сватбата“ и „Руски приказки“.
Ключови думи: Наталия Гончарова, модерно изкуство, костюм, „Руските балети“,
сценограф

Трупата „Руските балети“, създадена от Сергей Дягилев през 1909 г.,
възниква и работи в епоха на интензивни исторически и културни промени
и явления. Развива се руският символизъм и се наблюдава обръщане към
декоративното изкуство, фолклора и занаятите. Художественият живот и
културата на Русия са повлияни от западното изкуство и неговите класически произведения, но също така и от новия дух на модерните течения като
натурализъм, символизъм, постимпресиoнизъм и т.н. След като „Руските
балети“ завладяват западната сцена в годините до Първата световна война и

Петя Боюкова е докторант в катедра „Сценография“ в Национална художествена академия. Дисертационният труд, върху който работи, е на тема „Руските балети“ на Сергей Дягилев. Влиянието на модерното изкуство върху театралния костюм в началото на XX век“. Сценограф на свободна практика,
който работи с режисьорите: Марий Росен („Влиянието на гама лъчите върху лунните невени“ от Пол
Зиндел, Център „Алос“; „Очите на другите“ от Иван Димитров, НТ „Иван Вазов“ и др.), Григор Антонов
(„Свобода в Бремен. Госпожа Геше Готфрид“ от Фасбиндер, НТ„Иван Вазов“) и Иван Добчев (костюми
за „Антигона“ от Жан Ануи, Театър София).
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трупата създава собствения си облик, Дягилев започва да работи с едни от
най-прогресивните художници от Русия и Европа.
Голямото постижение на Дягилев и неговите съмишленици в първите
постановки на трупата е интегрирането на отделните елементи в единно
цяло. „Нашият балет е синтез на всички съществуващи форми в изкуството“, коментира Бакст през 1910 г.1. Всъщност синтетичните теории доминират в сценичните изкуства от 1850 г. (Вагнер). Затова (в концептуален
смисъл) балетите на Дягилев не биха могли да бъдат наречени новост, но
осъвременяването на отделните компоненти на балета и целенасочената работа за изграждането на единност го превръща в „тотално произведение на
изкуство“2. След успехите от първите години постановките на трупата се
утвърждават в европейската култура, а очакванията към Дягилев и неговите
съмишленици да изумяват, шокират и показват най-новото в балетното и
изобразителното изкуство нарастват. Така в навечерието на Първата световна война към трупата се присъединяват руските художници Наталия Гончарова и Михаил Ларионов.
Гончарова и Ларионов са част от т.нар. московски авангард. Те се срещат
в Московското училище за живопис, скулптура и архитектура и работят заедно до края на живота си. В ранните им произведения се откриват силни
влияния на импресионизма и постимпресионизма. Според Робърт Хансен в
тях те овладяват езика на модернизма, като синтезират най-прогресивните
идеи в европейското и руското изкуство3 и се превръщат в едни от лидерите
на „новите художници“ в Москва и Русия. Двамата се срещат с Дягилев за
първи път като участници в голямата изложба, организирана от техния импресарио в Париж през 1906 г. по време на „Есенния салон“.
Между 1906 и 1914 г. в Русия се развиват и сменят нови художествени
направления. Гончарова е в челните редици на много от основните идеи и
нововъведения. Заедно с Ларионов организират и участват в множество изложби на различни московски авангардни групи: „Вале Каро“ през 1910 г.,
„Магарешка опашка“ през 1911 г., „Мишена“ през 1912 г. и „№ 4“ през 1914
г. Гончарова и Ларионов успяват да създадат и развият собствени живописни стилове: лъчизъм (rayonism) и неопримитивизъм. От съществена важност за развитието на руския авангард е обръщането на художниците към
народното творчество и примитивното изкуство. В работата на Гончарова
това повлиява силно на образността в нейната живопис. Стилът ѝ е синтез
между примитивизъм и тогавашните съвременни европейски тенденции. В
нейните картини се наблюдава дебелина на линията и силният чист цвят
Цит по: Scheijen, S. Diaghilev. A Life. Oxford University Press, 2010. p. 185.
Тотално произведение на изкуството (Gesamtkunstwerk) е синтез на музика, поезия,
изобразително изкуство и драматургия. Идеята за „тотално произведение на изкуството“
е развита от Вагнер и е отразена в монументалния му оперен цикъл „Пръстенът на
Нибелунгите“.
3
Hansen, R. Scenic and Costume Design for the Ballets Russes. Michigan. UMI Research Press.
1985, p. 47.
1
2
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като при фовизма и опростяването на формите, инспирирано от бродериите,
дърворезбата, детските рисунки, традиционната ръчно оцветена гравюра
лубок, фолклорните костюми и играчките. Освен към културата на „примитивните“ народи – предхристиянски руснаци, скити, сибирски номади и
руското село – Гончарова и нейните колеги проявяват интерес и към мита,
ритуала и средновековната иконопис. През 1913 г. в Москва се състои голяма изложба на „Антична руска живопис“. В чест на 300-годишнината от
коронясването на династия Романови пред публика са представени серия

1. Наталия Гончарова, „Рибари“, 1909 г.

2. Проект за костюм на Наталия Гончарова за „Садко“ , 1916 г.

3. Проект на Наталия Гончарова за декора на балета „Златното петле“, 1914 г.

4. Проект за костюм за „Златното
петле“, 1914 г., Наталия Гончарова.
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5. Скица за костюм за св. Андрей за „Литургия“, ок. 1915 г.,
Наталия Гончарова.

6. „Сватба“, „Кралски балет“ Лондон, хореограф Бр. Нижинска,
2012 г.

икони, които са реставрирани и са в ярки чисти цветове. Тази изложба оказва огромно влияние върху художниците, защото имат възможността да видят оригиналната им цветност4.
В този период на бурно развитие на школи и направления в руския авангард
почти всички водещи художници навлизат в театъра и започват да осъществяват своите експерименти. Владимир Татлин, Казимир Малевич, Любов Попова,
Варвара Степанова, Александра Екстер, Георги Якулов, Александър Родченко превръщат руската сцена (драматичен театър, кино, куклен театър, кабаре
и цирк) в място на дръзки експерименти и лаборатория на „новото изкуство“.
Гончарова и Ларионов стават част от „Руските балети“, след като Беноа
препоръчва Гончарова за художник на операта „Златното петле“. Дягилев
търси нова визия за постановката и се отказва да работи с дългогодишните
си партньори – Бакст и Беноа. Гончарова осъществява три балета за трупата:
„Златното петле“ през 1914 г., с композитор Римски-Корсаков и хореограф
Михаил Фокин, „Сватба“ през 1923 г. с композитор Стравински и хореограф
Бронислава Нижинска и „Нощ на голия връх“ през 1924 г. на композитора
Модест Мусогорски и хореография на Нижинска. Гончарова създава костюми
и за три вече готови балета на трупата, които по една или друга причина Дягилев решава да постави отново. „Садко“ е възстановен през 1916 г. с нова хореография на Адолф Болм. Използват се старите декори на Борис Анисфелд, а
Гончарова създава нови костюми, които са приети с ентусиазъм от публиката.
За „Сватбата на Аврора“ (1922 г.) Гончарова създава редица нови костюми,
предимно за приказните герои. Възстановеният „Жар птица“ през 1926 г. се
превръща в „един от най-красивите спектакли на трупата“ благодарение на
костюмите и декорите на Гончарова. Великолепните костюми за тези три баGray, C. The Russian Experiment in Art 1863–1922. London. Thames & Hudson Ltd.1986, рp.
168-169.

4
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лета са вдъхновени от руската приказка и народното творчество, но същински
успех в синтеза на фолклора и иконописта с авангардните течения Гончарова
успява да постигне в „Жар птица“, неосъществения балет „Литургия“ и следвоенния „Сватба“.
Гончарова е поканена за художник на „Жар птица“ заради интересa ѝ към
традиционната руска култура. Първоначално Фокин е шокиран от нейните
картини и живописния ѝ стил, но постепенно се убеждава в техните качества
и ѝ се доверява: „почувствах се напълно убеден, че Гончарова ще създаде
нещо неочаквано, с великолепна цветност и в същото време фантастично“5.
Тя изпълва сцената със силни, ярки цветове, нейната философия, че „костюмите и декорът заедно създават материалната проява и психологическата атмосфера на сцената, преди актьорът да е направил жест или гласът му
да е чут“6, ясно личи в проектите ѝ за „Златното петле“. Картините за трите
действия, които създава Гончарова, са изпълнени с ярки цветни мотиви без
никаква следа от илюзорност и опит за пресъздаване на истинска стая, бойно
поле или градски порти. Няма и следа от перспектива, тя е разрушена от използването на кулиси и заден фон, които са третирани еднопланово и декоративно, изпълнени със стилизирани и преувеличени архитектурни и флорални
мотиви в ярки контрастни цветове. Дягилев и Беноа развиват идеята за операбалет. Всички роли са удвоени – един певец и един танцьор за всеки образ.
Идеята на Беноа е хорът да пее от оркестрината, докато танцьорите създават
действието. Гончарова модифицира тази идея, като облича всичките певци
еднакво и ги поставя да седят неподвижно на редици от пейки от двете страни
на сцената. Фокин записва в своите мемоари, че те почти се сливат с кулисите
в топлите нюанси от кафяво и цинобър, създавайки рамка на танцьорите в
центъра на сцената. „Тези „живи крила“ приличаха на стари икони със светци,
които са нарисувани в редици над останалите.“7 Костюмите представляват
интерпретация на силуета на руската селска дреха – бяла риза, цветни рокли
и забрадки, в ярки червени, кафяви и сини цветове. Гончарова изравнява и
изкривява фигурите чрез използването на равни геометрични петна, подобни на тези в декора, и ги изпълва със стилизирани цветя. Така тя уеднаквява
костюмите на хора и солистите с декора, търсейки „театрална единност“8. В
костюмите на Гончарова колоритът идва от руския фолклор, но пречупен през
призмата на модерни течения като фовизъм и експресионизъм.
„Златното петле“ постига най-големия успех на трупата през 1914 г. Фокин се завръща в пълния си блясък като главен хореограф. Сценографията на Наталия Гончарова поставя началото на нов визуален период за „Руските балети“. Беноа коментира след премиерата: „За съжаление, въпреки
моя съвет тя се придържа към традицията, изобразяваща руската приказка
в пъстри „азиатски“ цветове; аз бих предпочел забавния, полуевропейски
Hansen, R. Op. cit., p. 48.
Ibid.
7
Ibid., p. 50.
8
Ibid., p. 49.
5
6
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стил на популярните руски гравюри от ХVІІІ век... В цялостност интерпретацията на Гончарова изглежда лишена от поетичност и атмосфера.“9 Думите му потвърждават стиловия прелом, настъпил в трупата.
След започването на войната Дягилев създава ателие в Швейцария за работа
по бъдещите постановки на трупата. Гончарова започва да скицира костюми за
балета „Литургия“, докато Масин създава хореографията. Дягилев има проблеми с намирането на подходящата музика или композитор за балета „Литургия“.
Дори правят експеримент музиката да бъде премахната и да бъдат използвани
звуците от стъпките на танцьорите, като за целта да се създаде двоен под, който
да е вид резонаторна кутия. Мисия Серт, която присъства на репетиция в Швейцария, е силно впечатлена от напредъка на Масин: „Нещо съвсем ново, много
красиво, с което Масин може да докаже, че наистина е някой“10.
Балетът е базиран на византийските мозайки и традиционната песенна
литургия на Руската православна църква. Въпреки, че е неосъществен, Гончарова завършва своите проекти за декори и костюми, много от които са запазени. Масин отбелязва, че в костюмните си скици Гончарова подчертава
толкова важни детайли като позицията на ръката във византийската икона,
които създават ефект, към който той самият се стреми в работата си. Ако разгледаме скиците на Гончарова и начина, по който тя залага движението на
танцьорите, можем да предположим, че те ще се движат в стил, заимстван
от иконописните фигури по подобие на балета „Следобедът на един фавн“,
където хореографията на Нижински е силно повлияна от проучванията и проектите на Бакст, инспирирани от античния гръцки фриз. Боулт дори посочва,
че тя вижда балета като процесия от персонажи, а костюмите по собствените
ѝ думи трябва да се „намесват един в друг или да излизат един от друг“11.
Костюмите на Гончарова показват силния ѝ интерес към православните
художествени традиции, които тя интерпретира чрез средствата на кубизма и
лъчизма. Удължени форми и припокриващи се плоскости в проектите за св.
Лука и св. Андрей деформират тялото, а едноплановото и силно декоративно
решение на части от дрехата, създадени според принципите на кубизма, правят
фигурата плоска и хипотезата за балет-процесия изглежда напълно реална.
Идеята за балета „Сватба“ датира от 1912 г., а работата по музиката и сценографските идеи претърпява няколко вариации и изменения. Балетът пресъздава
сватбените ритуали на руските селяни. Стравински започва да композира музиката през 1915 г., а балетът е реализиран през 1923 г. с хореограф Бронислава
Нижинска. Въпреки че след премиерата не е добре приет, по-късно се превръща
в „модерна“ класика, изпълнявана и до днес. В програмата на Кралския балет
в Лондон спектакълът се изпълнява в оригиналната хореография на Нижинска.
През 1966 г. тя сама го възстановява, което е добре документирано и заснето.
Benois, A. Reminiscences of the Russian Ballet, tran: Mary Britnieva. London. Putnam. 1941, p.
363.
10
Scheijen, S. Op. cit., p. 317.
11
Bowlt, J. Leon Bakst, Natalia Goncharova and Pablo Picasso. – In: Diaghilev and the Golden Age
of the Ballets Russes 1909–1929. London. V&A Publishing. 2010, p. 108.
9
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Интерпретацията на Нижинска е много по-експериментална от идеята на
Дягилев за репрезентация на руска сватба. Нижинска изисква от Гончарова да
създаде нови проекти за декори и костюми, защото първоначалните ѝ рисунки
на силно декоративни и цветни селски костюми не отговарят на нейните идеи за
хореографията и музиката: „Аз обясних моята идея на Гончарова, подчертавайки
необходимостта да имам много изчистени руски костюми в един цвят. Това беше
съществено за целостта с хореографията... Първоначално Гончарова го прие
трудно... но когато наблюдава няколко репетиции, тя разбра моите идеи.“12
Гончарова прави серия ескизи на групи от кордебалета. След това създава два варианта на костюма – мъжете носят кафяви бричове и бели селски
рубашки, жените – кафяв сарафан (руска селска дреха), бяла блуза и кърпа
на главите. Всички са обути в кафяви балетни обувки. Декорът се състои
от равна задна завеса и кулиси, както и издигаща се централна платформа.
Няколко прозореца загатват мястото на действие. Костюмитe са вариации
на униформите за репетиция на Руското балетно училище. Използването на
само два костюма създава усещането за общност и позволява на Нижинска
да превърне танцьорите в заменими компоненти, като така успява да премахне или неглижира главните роли. „Аз не исках да има доминиращ изпълнител в спектакъла. Исках всички артисти да се слеят в едно Движение и
да създадат цялото. В моята хореография масата на ансамбъла трябваше да
„говори“ – способен да създаде толкова хореографски нюанси, колкото музикални създава оркестърът.“13
В този балет Гончарова не използва така характерните за творчеството си
цветни и ярки интерпретации на руския фолклор. Тя се концентрира върху ритуала и желанието на Нижинска да създаде единен ансамбъл, който чрез образуването на фигури и движението си да предаде сакралната сила на руския
сватбен ритуал. Костюмите на Гончарова я доближават до утилитарните търсения в костюма на Любов Попова, Варвара Степанова и Александър Родченко.
Наталия Гончарова като художник е силно повлияна от модерното изкуство и едновременно с това от традиционното руско народно творчество.
Нейните интерпретации на традиционните руски дрехи, щампи и занаяти,
свързани с абстрактни форми и ярки цветове, създава богата и сложна визия
на спектаклите. В работата си върху театралния костюм и сценографията за
„Руските балети“ на Дягилев тя успява да постигне хармоничен визуален
синтез между примитивното изкуство, иконописта и модернизма. Наталия
Гончарова и Михаил Ларионов се присъединяват към трупата на Дягилев
през 1914 г. и маркират нова ера във визията на трупата. Те развиват руските
варианти на кубизма и футуризма в периода до Първата световна война, а
след нея осъществяват в спектаклите на Дягилев някои от най-новите идеи в
съвременното изкуство, филтрирани през руското народно творчество. Още
с първите си проекти за „Руските балети“ те постигат успех сред критика
12
13

Hansen, R. Op. cit., p. 81.
Bowlt, J. Op. cit., p. 111.
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и публика и окуражават Дягилев да наема повече „модерни“ художници,
които да създават декори и костюми в нови стилове. В следващите години
Дягилев успешно работи с Пабло Пикасо, Робърт и Соня Делоне, Анри Матис, Джорджо де Кирико, Павел Челичев и други.
Наталия Гончарова никога не се завръща в Русия и става френски гражданин през 1938 г. Работи като сценограф до края на 50-те година на XX
век. Работи също в областта на илюстрацията и модата. През 1961 г. серия
изложби в Лондон, Милано и Базел възражда интереса на обществото към
нейното изкуство и приноса ѝ към сценографията, театралния костюм и руския авангард.

NATALIA GONCHAROVA’S COSTUMES
FOR DIAGHILEV’S BALLETS RUSSES.
ICONOGRAPHIC SYNTESIS, FOLKLORE
PRIMITIVISM AND AVANGARD
Petia Boyukova
National Academy of Art

Diaghilev’s Ballets Russes instantly gained recognition in European cultural
life soon after the dance company was established. His productions were eagerly
anticipated in Paris and in extremely high demand across Europe. The quest for new
repertoire, soloists, choreographers, and production designers became a permanent
process with the high expectations for the company to stun and shock, showing
the best of the ballet traditions and the latest trends in European art. On the eve
of the World War One, Natalia Goncharova and Mikhail Larionov, major artists
of the Russian avant-garde, joined the Ballets Russes. Diaghilev invited Natalia
Goncharova for the stage designs of the production of the ballet Le Coq D’Or,
where her designs strongly evoked Russian folk art, but held true to the avantgarde to create one of the most powerful imageries in the history of the company.
Goncharova and Larionov introduced modernism into Diaghilev’s productions,
leaving the idea of costumes forever changed. They encouraged Diaghilev to
commission more ‘modern’ artists to design sets and costumes for the Ballets
Russes in new styles. The unique imagery of Goncharova’s costume solutions was
a result of melding modern art with Byzantine icon painting (the sets and costumes
for Diaghilev’s Liturgie) or with the images and colours of the traditional Russian
folk art (as in the ballets Le Coq D’Or, Les Noces and Russian Fairy Tales).
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ОТ „ДЕКОРАЦИЯ“ КЪМ „СЦЕНОГРАФИЯ“.
РАЗВИТИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В БЪЛГАРСКАТА
СЦЕНОГРАФИЯ – РАЗВИТИЕ НА ПОНЯТИЕТО
Албена Тагарева

Институт за изследване на изкуствата, БАН
albena.tagareva@gmail.com
Резюме: Понятието сценография търпи своето развитие в българския театър като
изминава собствен път на трансформация. Именно тя е в центъра на настоящото изследване. Докладът има за цел да разгледа начините, по които театърът и критиката
възприемат този компонент от спектакъла. Друг основен момент в текста е въпросът
– какво налага изместването на популярното до средата на ХХ век понятие театрална декорация от термина сценография. Развитието на терминологията е свързано с
промененото разбиране за значението в театралната постановка на пространството
и неговото оформление от средата на двайсетте години на ХХ век в България. Това е
интересен процес, свързан със смяна на нагласите и поколенията в театъра.
Текстът си поставя задачата да анализира основните процеси в театъра, които водят до
смяна в терминологията и мисленото за сценичната образност. На първо място, това ще
бъде направено през ключови постановки, реализирани на сцената на Народния театър
през периода от двайсетте до началото на шейсетте години на ХХ век, като периодизацията е съобразена с развитието на термина. Художниците – сценографи работили там
фигурите двигател на трансформацията също са обекти на изследването.
Ключови думи: сценография, сценографията в Народния театър, нови медии, театрална критика

Понятието сценография търпи своето развитие в българския театър, като
изминава собствен път на трансформация. Развитието на терминологията е
свързано с промененото разбиране за значението на пространството и неговото оформление в театралната постановка от средата на двайсетте години
на ХХ век в България. Това е интересен процес, свързан със смяната на
нагласите и поколенията в театъра.
Настоящото изследване има за цел да проследи причините, поради които
понятието декорация е изместено от термина сценография в обозначаването
на организирането на сцената и сценичното пространство1. Какво налага
1

Павис, П. Речник на театъра. С., 2002, с. 535.

Албена Тагарева е докторант в сектор „Театър“ на Институт за изследване на изкуствата.
Дисертационният труд, върху който работи, е на тема „Сценографията в Народния театър в периода 1944
– 1968“. Албена Тагарева има публикации, свързани със сценографията и нейното развитие в България.
Дисертационният труд има за цел да проследи промените, които настъпват в пространствените решения
на спектаклите, част от репертоара на Народния театър в посочения период. Също тя е театрален критик
и наблюдател, публикува рецензии за спектакли от българската и международната театрална сцена.
Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016
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предпочитането на единия термин пред другия и какво всъщност се има
предвид, когато се използват от критиката, както и периодизацията на тези
процеси са обект на настоящия доклад.
В театралната критика декорация и сценография се използват като синоними много дълго време. Художествено оформление, изобразителна страна
на спектакъла, театрална живопис и др. са също понятия, използвани за обозначаване на сценографски решения. Именно това многообразие от термини
и сравнително късното налагане на думата „сценография“ като обозначаваща не само организацията на предметите и кулисите на сцената, но вече и в
смисъла му на концепция, налагат систематизирането на тези процеси.
В България мисленето за сценографията и сценичното пространство започва да се развива и да имат своите проявления в средата на 20-те години
на ХХ век. Пространството започва да се възприема като един от важните
елементи на постановката, благодарение на който се изгражда цялостното
внушение на спектакъла. Новото виждане за пространството в българския
театър следва бурно развиващата се европейска практика. Режисьорите и
художниците са получили своето образование главно в Русия, Германия и
Австрия. Иновативните нагласи се забелязват при най-интересните режисьори и художници на времето като Иван Милев, Асен Попов, Иван Пенков,
Георги Каракашев, Макс Мецгер, Евгени Ващенко и др.
Вера Динова-Русева определя 20-те и 30-те години на ХХ век като времето на „сценичната условност в театъра“2. Именно в този период сценичните
решения за първи път използват условния декор, конструкциите, обемните
форми, режисьорите и сценографите въвеждат на българска сцена съвременни театрални практики и течения като експресионизма, символизма,
елементи от театъра на Брехт, правят отделни опити в посока на политическия театър, а сценичното пространство се оформя и променя според отделните изисквания на всяка постановка.
Въпреки това рисуваната кулиса не слиза от сцените и остава като традиционна технология за сценично оформление, която лесно може да бъде пренесена и на други сцени, както и използвана за други заглавия. За по-голямата
част от постановките в този период от театралните художници не се е изисквало да имат специално виждане за пространството. В този смисъл изброените
постижения са по-скоро изключения през 20-те години, а утвърждаването на
въведените иновации се случва през 30-те. За по-голямата част от постановките е било нужно да се подредят вече наличните декори, така че да съответстват на изискваната от текста обстановка, или да се дорисуват нови, които
да допълнят вече наличните. До средата на 20-те години в българския театър
е била приета практиката да се поръчват комплекти декори в някои от найголемите работилници в Европа. Комплектите са били подчинени на няколко
изисквания – интериор: богата стая, бедна стая, салон; екстериор: гора, къща,
улица и т.н.3. Друга практика е да се пренася успешна постановка от сцените
2
Динова-Русева, В. Съвременната сценография в българския драматичен театър. – Изкуство,
1966, № 5, 3-10.
3
Йорданов, Н., Р. Попилиев, К. Николова, В. Дечева, Й. Спасова. История на българския теа-
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в Европа (често така са се пренасяли спектакли на Райнхард например); освен
пренасянето на мизансцена се изработвали и копия на оригиналните декори.
Веднъж закупени, комплекти с декори и изработени копия се превръщат в
актив на театъра (Народния театър), който ги използва в последващите си
продукции. Народният театър дори е продавал вече ненужните му декори на
други театри и театрални колективи. Пожарът в сградата му от 1923 унищожава голяма част от тях. Това е и една от причините да бъде преустановено
купуването на цели комплекти с декори. Но практика да се създава сценична
среда по вече готови скици на декори от предишни или други постановки
продължава до средата на 40-те години.
Важна роля за разчупване на тази хегемония имат вече посочените погоре художници. Осъзнаването – от режисьорите – на необходимостта от
решение за пространството в съвременната постановъчна практика дава
тласък и на развитието на сценографията. Все по-зачестяващото настояване
пред ръководството на Народния театър от страна на режисьорите за специални декори, както и публичната дискусия „за и против условната декорация“ неминуемо са оказали положително въздействие върху отношението
както на режисьорите, така и на критиката към пространството4. За него
вече не се говори само като за декоративния израз на мястото на действие
в пиесата, а като за елемент, носител на значения. Това е постижение на
режисьорите и сценографите, развивали своите идеи в периода между двете
световни войни главно на сцената на Народния театър.
Периодизацията на сценографията в българския театър, която да обозначава процесите в развитието ѝ, на практика не съществува. В изданието
към изложбата „Художниците на Народния театър от 1904 до 1954“ Неда
Живкова дели сценографията на два периода: „първият от основаването на
Народния театър (1904) до началото на 50-те и вторият – до наши дни. През
1952 завършва първият випуск дипломирани сценографи в Художествената
академия“5. Авторът взима като граница между двата периода навлизането в
професията на първите сценографи, получили образованието си в България
по конкретната специалност, а не просто изучавали предмета „Театрална декорация“ като част от общия курс. През 1932 Иван Пенков поставя началото
на преподаване на театрална декорация и сценичен костюм в Художествената академия6.
Това деление е прекалено общо и не отразява постиженията в развитието на сценографията. От друга страна, Вера Динова-Русева отделя няколко
периода. В нейната категоризация те са четири, като първият всъщност е
предпериод – започващ от 70-те години на ХІХ век и продължаващ до 1944.
След политическата промяна според Вера Динова-Русева настъпва и пъртър. Т. 4 Българският театър между двете световни войни на ХХ век. С., 2011.
4
Пак там.
5
Пак там, с. 35
6
Художниците на Народния театър 1904 – 1954 (съст. П. Петров). С., 2014, с. 35.
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вият етап от развитието на съвременната българска сценография. Той приключва през 1948, до 1954 е границата на втория, а третият е незавършен7
(тъй като статията е публикувана през 1966 – б.а.). В предложената от Вера
Динова-Русева периодизация впечатление прави обвързването ѝ с историческите и политическите граници на периода на комунизма, с които няма
как да не се съобразяваме.
Имайки предвид и двете предложени периодизации в развитието на българската сценография, не бихме могли да се съгласим напълно с нито една
от двете. В първата обобщаването обезличава постиженията на сценографите между двете световни войни, както и обединява различни етапи, а във
втората този период е с изместено значение и обединен с полупрофесионалната фаза. На базата на тези две предложени деления можем да дадем трето,
което към момента ще обхване годините до 1968.
В настоящата периодизация първият етап от развитието на българската
сценография започва от края на Първата световна война и затихва в края
на 40-те. Той отразява развитието на условния декор, стилизацията на сценичното пространство и прехода от плоски рисунки към обемен стилизиран
декор. Вторият период е свързан с „професионализацията“ в сценографската практика и разбира се, политическата промяна в страната, която има
отражение и в организацията на сценичното пространство чрез налагането
на илюзионистичния пълен декор в МХАТ-овски дух (по определението на
Вера Динова-Русева8). Този етап приключва до 1956 със следващата промяна на политическите нагласи.
Употребата на термините декорация и сценография формално се припокрива с така обозначените етапи на развитие. Но в същото време те съществуват като синоними в продължение и на двата етапа.
Идеята за „живописване“, декориране на сцената, се свързва с ранните
години от развитието на българската сценография и театър. Вера ДиноваРусева9 описва много подробно времето на това „живописване“, а именно
средата на 20-те. Използването на термина декорация хронологично предхожда сценографията. Етимологично думата произлиза от рисунка, украса,
разкрасяване и се използва за обозначаване на „съвкупност от живописни
и архитектурни елементи, с които се представя мястото и обстановката
на драматичното действие на театралната сцена“10. В статията си от 1973
Вера Динова-Русева коментира употребата в миналото на думата декорация
и нейните синоними по следния начин: „Тогава още не казвахме „сценография“, а просто „театрална живопис“, и трябва да признаем, че терминът твърде вярно отразяваше истината. За сцената художникът единствено
Динова-Русева, В. Цит. съч., с. 3.
Пак там, с. 3.
9
Динова-Русева, В. История на българската сценография. С., 1975.
10
Речник на българския език, http://ibl.bas.bg/rbe/?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE
%D1%80
7
8
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живописваше.“11 В рецензиите за спектаклите, не само от периода между
войните, но и в следващия, за организацията на сценичното пространство се
използват термини като: „декоративното оформление на пространството“,
„изобразителна страна“, „декорационни решения“ и др., а сценографът е
наричан „театрален художник“ и „художник по декоративната част“. Тази
терминология съпътства сценографията и през втория период от развитието
ѝ, периода след създаването на отделна специалност в Художествената академия (тогава ВИИИ).
В „Речник на театъра“ Патрис Павис дава определения както за „декор“,
така и за „сценография“: „Сценографията заявява ясно желанието си да
бъде вид писане в триизмерното пространство, а не изкуство на рисуваната
завеса…“12. Налагането на термина сценография е свързано с идеята за цялостна концепция за пространството, или както Пламен Петров обобщава:
„сценографията е понятие, което днес поради различни причини изследователите въвеждат, за да преодолеят недостатъците на термина „декор“, който
трябва да разбираме единствено, както подчертава Дени Бабле, като нещо
„полезно, ефикасно, функционално“13. В българския контекст този термин
започва да се налага бавно, а театралната критика използва декорация и сценография като синоними, въпреки че още през 30-те години се реализират
проекти, определянето на които като „декорация“ е недостатъчно.

11
Динова-Русева, В. За двойствената същност на сценографията и нейния изобразителен
компонент. – Изкуство, 1973, № 7, с. 34.
12
Павис, П. Цит. съч., с. 353.
13
Художниците на Народния театър..., с. 35.
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FROM ‘DECORATION’ TO ‘SCENOGRAPHY’.
DEVELOPMENT OF AND TRENDS IN BULGARIAN
STAGE DESIGN: DEVELOPMENT OF THE TERM
Albena Tagareva

Institute of Art Studies, BAS

The term ‘scenography’ in Bulgarian theatre has developed undergoing a
transformation in its own right. It is this transformation that is central to this
study. This paper seeks to examine the ways in which both theatre and critics
have perceived this component of a production. Another main point of this study
is the issue as to what has necessitated the switch from the popular until the
mid-twentieth century term ‘theatrical scenery’ to the term ‘scenography’. The
development of the terminology resulted from the changes in the understanding
in Bulgaria since the mid-1920s onwards of the significance to a theatrical
production of the space and its design. That was an interesting process related to
the changing mindsets and generations in theatre.
The paper seeks to analyse the major processes that have resulted in the
changes in the terminology and the understanding of stage imagery. It is first of
all done using the examples of key productions staged at the National Theatre
in the period between the 1920s and the early 1960s, where the periodization
is tailored to the development of the term. The production designers, who have
worked there being behind the transformation, are also covered by the research.
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ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ЖЕНИТЕ
В ПИЕСИТЕ НА КАМЕН ЗИДАРОВ
Павлина Дублекова

Институт за изследване на изкуствата, БАН
pdoublekova@hotmail.com
Резюме: Настоящият текст обръща внимание на част от драматургичното творчество
на един от най-толерираните и поставяни български драматурзи по времето на комунизма – Тодор Манев, по-известен с псевдонима Камен Зидаров. Фокус на изследването са пиесите на автора, представящи близкото минало като „Царска милост“ (1949
г.), „За честта на пагона“ (1957 г.) и др., а не драмите му, представящи отдалечени във
времето сюжети от българската история. Анализирайки ги, текстът откроява четири
основни женски фигури, конструирани и функциониращи в историческо-политически
контекст на установяването и развитие на комунизма с присъщата му идеология и
нормативна естетика.
Ключови думи: ранен социализъм, соцреализъм, образи на жените, драматургия

„Знае се добре колко бедна беше в миналото българската драматургия.
Десетина драми съставляват нашето класическо наследство. Само един професионален драматург – Ст.Л. Костов. Останалите покрай другото са оставили по някоя пиеса. Но и тези драми, без които не можем да си представим
нашата класика, са играни при създаването им по пет-шест пъти, посрещани
унищожително или снизходително от критиците.“1 С тези твърдения започва
въведението на Любен Георгиев към трите тома с избрани произведения на
Тодор Манев, останал известен в театралната историята с псевдонима Камен
Зидаров (р. 1902), издадени през 1987 г., годината на неговата смърт, събрали
на едно място текстовете му за театър и обобщени в изданието като „драми“,
което невинаги съответства на жанровото определение, давано от самия автор. По-надолу Георгиев продължава: „Камен Зидаров е сред първите наши
писатели, които трябваше да защитят реномето на драматурга, да го наложат
в съзнанието на читатели и зрители. Да доказват на практика теоретическото положение, че без национална драма няма национален театър. Сега драматургията е равноправен литературен жанр, а професионалните писатели
драматурзи могат да си позволят да не пилеят сили другаде. Днес тяхното
племе не е така малобройно, както преди, а се измерва със солидни цифри.
Най-изтъкнатият, всепризнатият сред тях и по възраст, и по заслуги е Камен
Георгиев, Л. В Хармония с идеала. Животът и творчеството на Камен Зидаров. – В: Камен
Зидаров. Избрани произведения в три тома. С., 1987, с. 5.
1

Павлина Дублекова е докторант в сектор „Театър“ на ИИИзк. Разработва дисертационен труд на тема
„Образът на майката в българския театър в периода от 1944 до 1968 г.“. Бакалавър по културология
(2003) и социология (2007) в СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър по джендър изследвания в Централноевропейски университет – Будапеща (2008).
Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016
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Зидаров. След като е преполовил деветото десетилетие от живота си, бихме могли да го наречем
патриарх на съвременната драматургия...“2.
Именно тази канонична позиция на фигурата и творчеството на Камен Зидаров, който освен
това е и директор на Народния театър от септември 1949 г. до ноември 1954 г. и участва дейно под
различни форми в театралния и културния живот в
страната и в процесите по налагане и установяване
на новия режим и идеологическата естетика на соцреализма, е сред причините драматургията му да
провокира изследователски интерес от съвременна
гледна точка. Пиесите му играят важна роля за легитимиране на новия естетически и идеологически
канон, с неговите ценности, светоглед, модели на
Невена Буюклиева в ролята на
Ирина Радионова от „Царска
драматургично писане и теми. Името му често помилост“, постановка Николай
пада сред имената на драматурзите, към които се
О. Масалитинов, премиера 12
обръща Репертоарното бюро към Комитета за наоктомври 1948 г.
ука, изкуство и култура, за да напишат текстове в
определен жанр и с избрана тема в годините на формулиране на „новия идеал“
за драматургия, чието развитие и модел на функциониране подробно са описани от д-р Румяна Николова3.
Ако за критерий се приеме времето на случване на действието в пиесите,
както предлага и проф. Р. Попилиев4, драматургичното творчество на Камен
Зидаров може условно да се подели на три основни групи:
• текстове, разположени във вече започналото време на социализма, т.е.
след 1944 г., каквито са „Диана и героят“, „Среща в Рим“ и др;
• текстове, разказващи за исторически събития от средновековната
история на България, където попадат най-успешната откъм сценично присъствие пиеса на Зидаров като „Иван Шишман“ (1959, 1962,
1968), която за период от 6 години има над 300 изигравания, след това
„Калоян“ (1968) и „Боян магьосникът“;
• текстове, които всъщност съставляват най-ранния период на драматургичното му творчество, създадено от края на 40-те години до края на 50-те.
Именно към последната група от текстове за театър е насочено вниманието на настоящия текст. По времето на своето действие те се разполагат в
„протоканоничната фаза“ на конструирането на соцреализма в литературата
според разбирането на Пламен Дойнов5, защото действието в тях се развива
Пак там, с. 5
Николова, Р. В преследване на „идеала“, или модел на българската драматургия в периода
1944–1956 година. – Homo ludens, 2014, № 18, 242-252.
4
Попилиев, Р. Съпротивата на драмата в драмата за съпротивата. С., 2013.
5
Дойнов, П. Соцреализъм и алтернативи: аспекти на каноничността. Към нова история
на литературата от периода на НРБ. – Департамент „Нова българистика“, НБУ, Годишник
2
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Никола Икономов в ролята на
Фердинанд I Сакскобургготски от „Царска милост“, постановка Николай О. Масалитинов, премиера: 12 октомври
1948 г.

Любен Желязков в ролята на поручик Ясен Каролев и Васил
Кирков в ролята на Боян от „Царска милост“, постановка Николай О. Масалитинов, премиера: 12 октомври 1948 г.

в периода от началото на ХХ век до 1948 г. Тук попадат пиесите „Царска милост“ (1949), поставена през сезон 1948/1949 в Народния театър от Н. Масалитинов и играна 85 пъти до 1955 г., „За честта на пагона“ (1957), поставена
от Филип Филипов и „Блокада“ (1960).
Това са пиесите за съпротивата и събитията в тях се случват на фона на
Първата или Втората световна война. Драматургичното движение вътре в
текстовете е от частното към общото, от семейството, от интимното към общественото, което в решителните ситуации се слива. И както повелява соцреалистическият норматив, развитието на героите се случва в хода на борбата и пред очите на зрителите. В този контекст могат да се откроят четири
ключови женски фигури, отговарящи на потребностите на новостроящото
се комунистическо общество и представите за жените в него, които впоследствие ще продължат да присъстват и да се развиват.
Най-емблематичният такъв образ, залегнал в самите основи на соцреализма
още от Максим Горки и романа му „Майка“, е този на майката на героя. Еквивалентът на Пелегея Власова в драматургията на Камен Зидаров е Ирина Радионова
от „Царска милост“. В списъка с dramatis personae към пиесата тя бегло е представена така: „Ирина Радионова, 48 г., бивша гимназиална учителка“. В хода на
действието става ясно, че тя е милосърдна сестра, някога спасила живота на цар
Фердинанд при опит за атентат срещу него, поради което е сред хората, имащи
2010–2011 (достъпен онлайн на: http://ebox.nbu.bg/nuova/lessons.php, последно посетен на
07.07.2015).
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Андрей Чапразов в ролята на полковник Петър
Бисеров и Виолета Бахчеванова в ролята на Весела Бисерова от „За честта на пагона“, постановка Филип Филипов, премиера: 6 юли 1979 г.

Красимира Петрова в ролята на Станислава и
Константин Цанев в ролята на Владимир Панов
от „За честта на пагона“, постановка Филип
Филипов, премиера: 6 юли 1979 г.

пряк, личен достъп в двореца. А собствената ѝ натура е такава, че си позволява открито да изказва своето мнение и да го критикува. Преобръщането на нейното отношение към царя всъщност е водещата сюжетна линия на пиесата и е единствената промяна в позицията на някои от персонажите, защото всички други запазват
своите убеждения през цялото време. То се случва постепенно и е доведено до
пълен обрат, след като Фердинанд безмилостно и с подигравка нарежда убийството на сина ѝ Боян, поручик от войската, организирал съпротива на фронта. Фактът,
че е майка, е основното ѝ качество, което я легитимира както в очите на положителните герои, така и на отрицателните. В един от разговорите си с Фердинанд
тя сама заявява: „Каквото и да ви кажа, аз ще го кажа като жена и майка.“ Синът
Боян пък ѝ казва: „Добра майка си ти... Но лоши хора използват твоята доброта“.
Другата важна характеристика на персонажа на Ирина Радионова е нейната пламенна, чиста вяра и готовността ѝ да отстоява идеалите си. А в тази майчинска
отдаденост и жертвоготовност вече ясно се разпознават конструктите на идеологическото настояване за формирането на аналогично отношение към комунизма и
партията, подробно описано от проф. В. Дечева6.
Вторият ключов женски образ, намерил централно място в разискваните
пиеси на Камен Зидаров, е този на любимата на героя. Нейните място и роля
се проблематизират от персонажите на Вела, любимата на Боян от „Царска
милост“, и от Станислава, годеницата на Владимир от „За честта на пагона“.
Вела сама по себе си е слаба като характер, поне така се самоопределя и
страда поради бедността си, но първа започва да вярва в идеалите на Боян и
мълчаливо, но постоянно участва в организирането на борбата в селото. Ситуацията на Станислава е по-различна, защото тя трябва да извърви път и да
Дечева, В. Любов и драма: драматургични и сценични парадигми. – В: Любовта при
социализма. Образци, образи, табута. С., 2015, 19-52.
6
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направи избор между двама мъже и техните светове – този на баща ѝ, полковник, отговарящ за реда в града, чиято вина за убийство на бащата на любимия ѝ, застрелян по време на протест, трябва да се докаже, и този на годеника
й. След дълъг път на терзания и натрупване на факти, Станислава също застава редом до годеника си и така потвърждава, че това е част от функциите
и мястото на жените в обществото. Трета фигура на жените, която може да бъде
разпозната, е тази на жените, способни не просто да подкрепят своите мъже, но
и изцяло да поемат социалната им, лидерска роля при нужда. Пример за това са
жените в селото от „Царска милост“, които, останали за дълго време без мъже
поради войната, взимат нещата в свои ръце, самоорганизират се и се включват в
борбата за по-светло бъдеще. На четвърто място се появяват и един концентриран,
отрицателен герой, буржоазната жена, която се вълнува единствено от самата себе
си, от личното си удоволствие и забавление. Пример за нея е капризната сестра на
Боян от „Царска милост“ – Вера, която скучае по време на войната. Тя буквално е
зашлевена от любимата на героя Вела, с което сблъсъкът и нейното зачеркване от
лицето на бъдещия свят, строен от комунистическата идеология, ясно е показано.
Тези четири образи на жените, описващи ги в лично качество, но в тясна връзка с общественото им присъствие и отговорност, разбира се, не изчерпват палитрата от възможности. Единствено могат да предложат начални
ориентири, особено като се има предвид, че са изведени от драматургичното
творчество на един от толерираните и поставяни автори, добре вписан в новата идеологическа и политическа ситуация. А всяко бъдещо изследване е
добре да задълбочи разбирането за представите за жените в театъра, но и да
разшири обхвата на анализираните текстове както към цялото творчество на
Камен Зидаров, така и към други негови съвременници.

NOTIONS OF WOMЕN
IN KAMEN ZIDAROV’S PLAYS
Pavlina Doublekova

Institute of Art Studies, BAS

This paper deals with part of the dramatic woks by a most tolerated and
staged Bulgarian playwright under communism, Todor Manev, who published
his plays under the penname Kamen Zidarov. The study focuses on those of his
dramatic works that feature the recent past such as “Tsar’s Pardon” (1949), “For
the Honour of the Epaulette (1957), etc., rather than on his dramas presenting
moments of Bulgarian history that have unfolded in the remote past. Analysing
them, the article highlights four main female figures, constructed and functioning
in a historical and political context of the coming and development of communism
with the ideology and normative aesthetics characteristic of this regime.

369

РОБЕР ЛЬОПАЖ И „ЛИПСИНХ“
Калина Терзийска

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
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Резюме: Робер Льопаж е еднакво надарен като автор, театрален и филмов режисьор,
актьор и продуцент. Той е създател и артистичен директор на мултидисциплинарната
компания „Екс Махина“ и кани артисти от цял свят в своите проекти. Работата му
е получила международно признание и много награди. Основна тема за канадския
режисьор е идентичността. Съществените аспекти на творческото кредо на Льопаж
са вярата му, че произведението само ще покаже себе си в хода на работния процес,
търсенето на скрити връзки и подобия, използването на лични и колективни спомени
и играта с тях, следването на интуицията и свободните асоциации като източник на
идеи. Неговите персонажи са в особени емоционални състояния, във взаимодействие
с външни влияния, опитващи се да разберат себе си в миналото и настоящето в ситуации на скръб, загуба, съмнение, тревога, самота. Фокусът на вниманието на Льопаж
в деветчасовия спектакъл „Липсинх“ е връзката между глас и идентичност.
Ключови думи: Робер Льопаж, Екс Махина, Липсинх, творчески процес, импровизации, актьори-автори, четири езика, глас, идентичност, отворена репетиция

Робер Льопаж е еднакво надарен като автор, театрален и филмов режисьор, актьор и продуцент. Той е създател и артистичен директор на мултидисциплинарната компания „Екс Махина“. Работата му е получила международно признание и много награди. Льопаж е роден през 1957 г. в Квебек.
Учи в Консерваторията по драматично изкуство в Париж. Когато завършва
през 1978 г., той е сред малкото актьори, които не успяват да си намерят
работа в театъра или телевизията в Квебек. През 1980 г. се присъединява
към „Театър Репер“, поканен от Жак Лесард, негов преподавател от консерваторията. През 1984 г. Льопаж печели наградата за „Най-добро канадско
представление“ с „Циркулации“, а следващите му представления „Винчи“
(1986 г.), „Полиграф“ (1987 г.) и „Тектонски плочи“ (1988 г.) го превръщат в
световноизвестно име от театралната сцена. Робер Льопаж работи с Питър
Гейбриъл и с „Цирк дьо Солей“1. От 1989 г. до 1993 г. е артистичен директор
на Френския театър към Националния център на изкуствата в Отава, а през
1993 г. основава „Екс Махина“.
„Екс Махина“ е създадена като място за среща на различни изкуства и

1

Като режисьор и сценограф е на спектакъла „КА“.

Калина Терзийска е доктор по театрознание. Изнасяла е доклади и има научни публикации, свързани с
актуалните тенденции в съвременния европейски театър. Театрален режисьор на свободна практика. Представления: „Там, вътре“ по М. Метерлинк, „Саломе“ от Оскар Уайлд, „Малък динамит“ от Аби Морган,
„Направени от сънища“ по У. Шекспир. Водещ на семинари за ученици по дивайзинг.
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медии и се определя като мултидисциплинарна компания, която обединява
актьори, писатели, сценографи, техници, оперни певци, кукловоди, компютърни специалисти, графични дизайнери и специалисти по компютърни анимации. Част от „Екс Махина“ са бивши членове на „Театър Репер“ – Мари Гиняк
и Мишел Берначес. Компанията няма постоянен състав, а по-скоро екип от
сътрудници, които влизат и излизат от дългосрочните проекти. Организирана
е като семеен бизнес – Льопаж е артистичен директор, сестра му Линда Больо
е негов личен агент и е в центъра на всички дейности, а Мишел Берначес е
продуцент. Льопаж има независимостта да предприема свои собствени режисьорски проекти и моноспектакли. Целта на „Екс Махина“ е да работи извън
главните центрове, да се включва в различни течения, моди и движения и да е
във връзка със света. Смисълът е да се отдели творческият процес от пазарно
ориентирано създаване на спектакли и неговите финасови интереси, които
притискат твореца от гледна точка на време и специфично артистични нужди
и желания. Творческата база на компанията – „Ла Казерн“2 – е лаборатория,
която разполага с човешки и технически ресурси и предлага среда за изследване и работа на артисти от цял свят. С новия си екип Льопаж създава „Седемте потока на река Ота“ (1994 г.), „Сън в лятна нощ“ (1995 г.) и моноспектакъла
„Елсинор“ (1996 г.). През 1994 г. е и дебютът на Льопаж в света на киното с
филма по негов сценарий и режисура „Изповедта“3.
Творческият процес на „Екс Махина“ продължава около три години и
обичайно преминава през множество култури, започвайки от Квебек и минавайки през англоговорящи в Канада, САЩ, Европа, а след това и през
други езици, в Азия например. Всяка култура оставя своя отпечатък на спектакъла. За Льопаж откриването или измислянето на историята е финалната фаза на спектакъла. Текстът е крайният резултат, а не началната точка
на творческия процес. Като в случая не става дума за написаните думи на
пиесата, а запис на мизансцена на представлението. Льопаж често сравнява творческия процес с образа на дървото. Публиката вижда само стъбло,
клони и листа, но творецът се занимава с растежа, случващ се под земята,
невидимата система от корени, които продължават да си пробиват път в почвата и така подхранват и поддържат цялото дърво. Актьори автори играят
и импровизират, създавайки представления пред очите на зрителите.
Развитието на спектакъл на „Екс Махина“ става през RSVP цикли4, като
2
„Ла Казерн“ отваря врати през 1997 г. в Квебек, Канада. Там Льопаж и неговият екип
създават и продуцират „Геометрия на чудесата“ (1998), „Зулу време“ (1999), „Обратната
страна на Луната“ (2000), „Синята къща“ (2001), нова версия на „Трилогия на драконите“
(2003), „Странстваща опера“ (2004), „Проектът Андерсен“ (2005), „Липсинх“ (2007),
„Синият дракон“ (2008) и „Еоннагата“ (2009) .
3
Филмовите опити на Льопаж продължават с „Полиграф“ (1996), „Но“ (1997), „Възможни
светове“ (2000), а през 2003 г. с адаптация за кино на неговия моноспектакъл „Обратната
страна на Луната“.
4
RSVP: R (resources) – ресурси; S (scores) – партитури; V (valuaction) – оценка през действие;
P (performance) – изпълнение.
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краят на един цикъл е ресурс, материал за следващия. Представленията
се променят и оформят в продължение на години от актьорите-творци от
огромно количество импровизиран материал с постоянна обратна връзка
между тях и публиката. Льопаж вижда собствената си роля като фасилитатор – някой, който подпомага и улеснява актьорите в намирането на техните
собствени текстове и в пресъздаването им с театрални средства. Отправна
точка в репетиционния процес на Льопаж е личен опит или материал. При
„Липсинх“ това е връзката между глас и идентичност.
„Липсинх“
Заглавието „Липсинх“ е работен термин в дублажа, означаващ буквално синхрон на устните. Актьорите творци играят с дублаж, караоке, синтетичен език и
генериран от компютър глас като метафори за това какво е да бъдеш отстранен
от своята идентичност и като средства за припомняне. Начинът, по който Льопаж използва езика, съвпада с неговия личен опит в семейството. Той израства
в двуезично семейство, което е дълбоко различно от типичното семейство в
Квебек през 50-те и 60-те години на ХХ век, където преобладаващата идентичност е франкофонска, бяла и католическа. Родителите му не могат да имат
деца и осиновяват две англоговорящи деца от английска Канада. Впоследствие,
години след осиновяването, се раждат Робер и сестра му Линда. В тяхното семейство се говорят и английски, и френски. Политиката на езика в „Липсинх“
съответства на напрежението при общуване в многоезичен контекст. За Льопаж
гласът е „ДНК на душата, необяснимият източник на нашето съществуване“5.
Организационен цикъл
През 2003 г. Джон Коб и Сара Кемп – актьори и артистични директори
на малка пътуваща британска компания „Тиътър Сон Фронтиърс“ („Театър
без граници“) – се свързват с Льопаж с идеята да изследват връзката между
гласа и паметта. Коб е работил с Льопаж в „Тектонски плочи“ през 1989 г. и
в „Сън в лятна нощ“ през 1992 г. в Кралския национален театър в Лондон.
Идеята допада и на Льопаж и след няколко години разговори, в които участва и Мари Гиняк – сътрудник на Льопаж от повече от двадесет години,
разширяват проекта, включвайки в него участници от различни страни: от
Испания – Карлос Белде (артистичен директор на „Театро Тамаска“ в Тенерифе) и пърформъра Нурия Гарсия; немския актьор Ханс Писберген, който
е работил с Льопаж в представлението на Националния театър в Мюнхен
„Карта на сънища“ през 1993 г. – колаж по текстове на Шекспир. Към тази
група се присъединяват актьорите от „Екс Махина“ – Фредерике Бедар, Ребека Бленкеншип, Рик Милър и Лиза Кастънгуей, които работят през последните двадесет години с Льопаж по множество проекти. Рик Милър
играе Джеръми. Той е рокмузикант. Неговият персонаж има централна роля
за циклите в Нюкасъл и Монреал. Участва в четири от нюкасълските седем
части и в четири от деветте в Монреал.
5
Harvie, J. and А. Lavender, A. (eds.) Making Contemporary Theatre: International Rehearsal
Processes, Manchester: Manchester University Press, 2010, р. 167.
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От 19 февруари 2007 г. „Липсинх“ се играе шест дни на Северната сцена в
Нюкасъл, Англия. Всяка от седемте части, показана в Нюкасъл, има като централна тема определен аспект на човешкия глас. От началото на работата по
спектакъла са минали три репетиционни цикъла в продължение на петнадесет
месеца. През ноември 2005 г. и март 2006 г. първите творчески цикли в Квебек
са дивайзинг по личен материал, индивидуално и групово изследване и свободни импровизации. Донякъде прилича на работа по моноспектакли, като паралелно с това всеки предлага ресурс за дискусии и групово изследване. Работният процес започва с изследване на отношението между глас, език и реч на
четири езика – английски, френски, испански и немски. Първият етап са двуседмични репетиции в края на ноември 2005 г. в „Ла Казерн“. Следващите две
фази – съответно през март и октомври 2006 г. – са по три седмици. Тъй като
работата е много субективна, външното око е изключително важно. Отворените репетиции са в края на всеки цикъл и дават обратна връзка с публиката.
Мартенският цикъл на „Липсинх“ от 2006 г. завършва с шестчасов материал,
показан пред публика. През октомври 2006 г. само два часа от този материал
се използват за начална точка на новия цикъл, който продължава три седмици.
На отворената репетиция има толкова много материал, че след седемчасова
игра пред публика се налага представлението да бъде прекъснато в един през
нощта, за да може публиката да се прибере вкъщи.
Последващата триседмична фаза, за която става дума тук, се случва в
Нюкасъл и за първи път представлението се играе на английски. Изборът на
Нюкасъл е свързан с необходимостта от представяне на работа-в-развитие в
сигурна среда, което за Льопаж означава сравнително малък град, който не е
театрален център. След Нюкасъл представлението се показва и в Тенерифе,
където е преработено и тествано на испански. След това се завръща в Монреал, където след поредния цикъл бива показано за монреалския фестивал
„Транс Америки“ през юни 2007 г. Въпреки двугодишното развитие представлението е много сурово и фрагментарно. То достига крайния си вариант чак
в края на 2008 г. През цялата 2007 г. се показва само работа-в-развитие, а не
завършено представление. През септември 2008 г. е премиерата в Барбикън,
Лондон, а през следващите години спектакълът пътува из целия свят.
Творчески процес
Отправната точка на Мари Гиняк е реконструирането на гласа на баща ѝ. Цялата група гледа часове наред домашни неми филми, след което правят брейнсторминг сесии и играят с възможностите за дублиране. След като провежда
поредица от прослушвания, тя открива, че собственият ѝ глас, преработен през
синтезатор звучи като този на баща ѝ, както си го спомня. Оперната певица Ребека Бленкеншип започва със собствения си глас и желанието си да изпълни част от
третата симфония на Горецки. Льопаж я окуражава да изпълни цялата симфония
в нейната част. В началото Льопаж прави рисунка на самолет с оперна певица в
предната част и бебе отзад като двата полюса на човешкия глас. Това е и образът
за цикъла в Нюкасъл. Между двете има вариации като запис на човешки глас,
говорни дефекти, дублаж и създаден от компютър глас. За Льопаж радиото е „ис-
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тинската медия за образа, защото слушателите трябва да създадат свои собствени картини“6. Всяка част е отделен аспект на гласа. За Бланкеншип творческият
процес е да откриеш собствената си страст и онова, което ти дава сила. Всеки от
участниците дълбае все по-надълбоко и непрекъсното открива нов материал, защото е лично ангажиран с това търсене и има увереността да напише собствените си реплики. Кемп и Коб се занимават със записи на възрастни хора, търсейки
връзка между глас и памет, а Белде представя касета със запис на съобщението
за смъртта на баща си в неговия малък град Тенерифе и покана за погребение.
Милър има лична мечта да стане рокпевец, а Писберген експериментира с компютърно създаден глас на Стивън Хокинг. Всеки участник има лична отправна
точка към гласа и основните въпроси за цялото представление – може ли гласът
да покаже кой или коя си, речта едно и също ли е с гласа, каква е връзката между
памет и глас – преднамерено абстрактни и много лични въпроси, които моделират през индивидуалността на всеки изпълнител отделните истории в „Липсинх“.
Репетиционният процес е рамкиран от няколко самоналожени ограничения.
Подобно на танца и пърформанса, спектакълът не разчита на линеен разказ, а
на комбинация от фиксирани и гъвкави структури. Част от фиксираната структура включва определянето на точно девет актьора, които трябва да разработят
девет части, като всеки от тях трябва да има „филмова лента“, продължаваща
един час. Свързващ елемент от самото начало е едновременното използване
на четири езика. Хаосът е много важен за творческия процес на Льопаж, но
е необходима рамка, която да стимулира творческия потенциал и да удържа
хаоса от възможността да експлоадира и да стане разрушителен. Хаосът може
да бъде освобождаващ, но и проблематичен, терапевтичен, но и угнетителен.
Обичаен резултат от хаоса е отменянето на представления или неистово преработване преди премиерата и съответно – неудовлетворението на актьори и другите участници в представлението от провала. При „Липсинх“ последната част
– „Елизабет“ – е направена за 48 часа, точно преди премиерата, и е необходима,
за да има обединяващ разказ на различните части от този цикъл. Въпреки че са
автори и творци, участниците нямат право на собственост над създаваното от
тях. Работейки над личния си материал, те често губят представа за това дали
създаваното от тях има смисъл. Работата е колективна, но обичайно Льопаж е
този, който съединява отделните истории и търси връзки между тях.
Отворена репетиция в Нюкасъл
По отношение на Нюкасъл Льопаж смята, че е като град близнак на Квебек или Единбург. Това е място, където не са концентрирани медии и пазари
и където от мястото, на което живееш, можеш да отидеш пеша до мястото,
на което работиш. Той е като инкубатор, където хората могат да се концентрират върху своята работа. Смята, че е трудно да направиш нещо подобно
в Лондон или Ню Йорк – това са места, където показваш работата си, но за
развитието и създаването ѝ се нуждаеш от място като Нюкасъл.
За „Липсинх“ билетите са по 28 английски паунда, а представлението е
6

Ibid., р. 168.
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обявено като възможност публиката да бъде част от творческия процес. Няма
пресконференция за откриване на спектакъла и никъде в рекламните материали не се споменава „работа-в-развитие“. Артистичният директор на Северната сцена в Нюкасъл аргументира този маркетингов подход като желание да
наблегнат на уникалната привилегия, от която биха могли да се възползват
зрителите, като станат първи свидетели и участници в един творчески процес,
а не да ги отблъснат с покана за нещо „непрофесионално и незавършено“7.
Седемте части, обявени в програмата за Нюкасъл, носят имената на протагонистите и са: Част 1: Ада, Част 2: Себастиан, Част 3: Джеръми, Част 4: Томас, Част
5: Мари, Част 6: Лупе, Част 7: Елизабет. На отворената репетиция на спектакъла
през октомври 2006 г. в Квебек все още не съществуват драматургичните връзки,
открити за работния цикъл в Нюкасъл. Разказът не се развива последователно, а
се фокусира върху отделни фрагменти, подобно на музикален клип. Всяка част си
има своя сюжетна линия, а общата рамка – историята за музикант, неговите биологични родители, неговите осиновители и животът на хората, свързани с тях – е
избрана и в известен смисъл измислена, за да свърже отделните части за представянето пред английска публика. Въпреки че има съгласие за цялостната линия, до
последния момент се правят промени и дори представлението (което се играе в
понеделник) е различно като последователност от обявеното в програмата, отпечатана три дни по-рано – в предишния петък, където частите на Томас и Себастиан са разменени. Спектакълът започва в 18.00 и завършва в 23.30 с два антракта.
Историите са пълни с телевизионни клишета, мелодрама и преднамерено
иронични моменти. Стилът на разказване отразява съвременното живеене,
при което всички хора са глобално свързани помежду си и неговия накъсан
постмодерен ритъм. По време на работния процес в Нюкасъл се правят множество, при това сложни технически промени, които траят по няколко минути
и се случват пред очите на публиката. За следващия цикъл на спектакъла в
Монреал сценичните промени са втъкани в мизансцена и събитията плавно се
трансформират едно в друго. Всичко на сцената се превръща в част от сценичната кинетика. Независимо от продължителността на представлението (близо
пет часа и половина заедно с двата антракта), дългите сценични промени и
недобре развитата драматургична линия, спектакълът е много въздействащ и
въвлича зрителите в своя свят. Както при други представления на Льопаж, на
публиката се раздават анкетни карти, за да коментират впечатленията си от видяното. В тях са включени въпроси какво им е харесало и какво ги е смутило
в представлението, както и свободни коментари. В анкетите има обяснение,
че продължителността на творческия процес за достигане на окончателния
вариант на „Липсинх“ е осемнадесет месеца, постоянната трансформация и
импровизациите са негови основни характеристики, а участието на зрителите
чрез техните коментари е ключов фактор за развитието на спектакъла. Тъй
като това са единствените представления във Великобритания, те, като зрители, имат шанса да участват в сътворяването на едно театрално произведение.
7

Ibid., р. 175.
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Рецепция на „Липсинх“
Удивителна е разликата между оценката на спектакъла от англоговорящия свят и Русия. Лин Гарднър от „Гардиън“ подхожда изключително игрово към задачата си да предаде впечатленията си от деветчасовата сага – тя
прави непосредствен репортаж от събитието, като във всеки антракт разказва впечатленията си по часове. Въпреки възторга си от моноспектакъла
на Льопаж „Обратната страна на Луната“, стигащ до готовност да основе
фенклуб на режисьора, Гарднър е откровено отегчена от „Липсинх“. Американските критици също. Според тях драматургично спектакълът е неудовлетворителен. Интересно е, че австрийските и австралийските критици са
умерени с тенденция към положителна препоръка към зрителите. Рецепцията на „Липсинх“ в Русия е диаметрално противоположна. В своята рецензия „За природата на нещата“ руският театрален критик Дмитрий Ренански
сравнява „Липсинх“ едновременно с „Война и мир“, „Престъпление и наказание“ и „Одисей“ на ХХІ век, а на Осмия фестивал на Чехов в Москва
„Липсинх“ в своята деветчасова версия получава наградата „Златна маска“
за най-добър чуждестранен спектакъл! А защо едно и също театрално произведение буди толкова потресаващо различни зрителски реакции, е тема за
цяло ново изследване...

ROBERT LEPAGE AND “LIPSYNCH”
Kalina Terziiska

National Academy for Theatre and Film Arts

Robert Lepage is equally talented as a director, playwright, actor, and film
director. He is the founder and art director of the multidisciplinary production
company, Ex Machina, inviting actors from across the world to his projects.
His creative and original approach to theatre has won him international acclaim
and a number of awards. Identity underlies the work of the Canadian director,
who believes that a play would show itself in the process of work and searches
unseen relations and similarities, using personal and collective memories and
playing with them, relying on one’s intuition and free associations as a source
of ideas. His characters are in special emotional states, interacting with external
influences, trying to understand self in the past and the present in situations of
grief, loss, doubt, anxiety, loneliness. In his Lipsynch, unfolding in nine hours,
Lepage focuses on human voice as a select locus of identity.
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ДОКУМЕНТАЛНОСТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Михаил Мелтев

Нов български университет
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Резюме: Документалността е доминантен ген в телевизионната природа. „Ефектът
на присъствието“ на мястото на събитието е част от иманентната специфика на електронните медии още от самата им поява. Тя се приема като проекция на основните
граждански свободи, защото осигурява публичност на процесите в обществото и позволява журналистически разследвания и медиен контрол. Развитието на технологиите и медийния пазар в последните десетилетия обаче наложиха явлението „риалити
формат“, което по същество е трансформация на документалността в популярно забавление, което заменя гражданската ѝ значимост. Тази трансформация е обект на
преглед и анализ в статията.
Ключови думи: аудио-визуални произведения, телевизионен формат, киноформат,
кино аудитория, интернет потребители

Документалността се смята за доминантен ген в телевизионната природа, който се проявява най-вече в нейната битност на техническо средство за
неподправено предаване на събитията. Бидейки част от телевизионната специфика, тя се проявява в т.нар. ефект на присъствието на мястото, където се
случват те. Тя обаче се променя в зависимост от промяната на условията и
целите, за които се употребява. Телевизионният организъм се променя и адаптира към променящите се условия, за да задържи позициите си на средство за
масова комуникация. Документалността, заедно с подсъзнателното внушение
за единство на случване и излъчване, е истинската сила, фокусникът, който
убеждава зрителите в истинността на това, което гледат.
Сам по себе си терминът „документалност“ звучи достатъчно убедително,
за да привлича почитатели, които нито за миг не поставят под съмнение неподправеността на формите, в които се поднася. Според Джон Корнър1 тази
идеализация се корени във функциите, които зрителят приписва на документалността, проследими в четирите фази на нейното историческо развитие.
Първата от тях е вярата, че документалността е проекция на гражданските
права, защото осигурява публичност на случващото се в обществото и дър1
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жавата. В първите години на киното никой не поставя под съмнение истинността на показаните кадри от действителността. През 20-те и 30-те години
на ХХ век обаче руските документалисти превръщат обективната реалност
в средство за внушение на своите идеи с помощта на монтажа („Кинооко“
и „Човекът с камерата“ на Дзига Вертов). Английските им колеги (Грирсън)
използват техния опит, като добавят към изразните средства и коментарния
текст към картината. Конър двусмислено нарича този етап „класическа, модернистично-реалистична документалност, финансирана от официални организации“. Употребата на музика и „тежкия“ коментар с актьорски акценти
той отнася към пропагандните инструменти, които влизат в противоречие с
реалистичното поднасяне на информацията. Въздействието ѝ е толкова голямо, че тя се смята за една от важните предпоставки за доминацията на болшевишката идеология или за влизането на САЩ във Втората световна война.
Втората функция е свързана с информационните репортажи и журналистическите разследвания. Според Конър това е най-разпространената употреба на документалността в телевизията, като предлага свидетелство, без
да е коментатор или пропагандатор на събитието.
Третата функция е наречена от Конър „алтернативна перспектива“. Тя се
заражда и развива в проекцията на независимото кино. Характеризира се
със силно авторско присъствие, което предлага алтернатива на официалната
позиция и коригира, критикува или се противопоставя на битуващите в обществото мнения и позиции по дадени въпроси.
Последната фаза на развитието на документалното се явява в края на 1980те години като резултат от бурното развитие на каналите за разпространение
на аудио-визия и конкуренцията между ТВ оператори. Тя е наречена „популярно забавление, базирано на факта“. Конър дефинира този етап на развитие
на документалността в телевизията като постдокументален. Той е характерен
с избледняване на истинността за сметка на забавните похвати, заимствани от
дневната драма, токшоу, състезателни игри. Целта е привличане на възможно най-голяма аудитория чрез повече забавление. Документалността не само
измества своя фокус от сериозното и информационното начало към развлекателното; в художествените програми навлизат все по-широко документални
похвати, визия и наративни инструменти. Същевременно, документалните
ТВ жанрове заимстват „художествена“ визия и придобиват форма на рекламни или музикални клипове и сапунени сериали. И оттук произтича един от
основните въпроси за дискусия: документална ли е „риалити телевизията“,
която е прекрасен пример за постдокументалната епоха?
Коренът на този проблем се крие в мнението, че документалният филм
трябва да бъде образователен, информиращ, социално ангажиран и да
отговаря на етичните норми и обществения интерес. От другата страна,
на пъзела е риалити телевизията, която се приема като комерсиална, манипулативна, търсеща сензация и популярност. Но при един по-внимателен поглед това ярко разграничение се размива: социалната значимост на
заливащите ни документални филми с ромска тематика например е доста
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съмнителен, а мотивацията на създателите им често се крие в „продаваемата“ тема и екзотиката на персонажите, които предлагат повече забавление (търсене на скандал, екзотика или сензация), отколкото социален
анализ и предоставяне на трибуна за сериозни мнения по малцинствените проблеми. От другата страна са риалити предавания като „Отечествен
фронт“2, които ни сблъскват с проблеми на расизма, сексуална алтернативност и задния двор на живота и се смятат за единствено гъделичкащи
любопитството на широките аудитории.
Така стигаме до въпроса доколко реални са „риалити“ предаванията.
Силата на телевизията е в отразяването на действителността и ако класическата документалност все по-малко присъства в нея, то позициите на
постмодерното документиране се засилват. Риалити предаванията не преследват непременно истината за събитието, явлението или факта, станали
тяхна тема, но претендират да показват актуалната действителност чрез
личните истории на нейните представители, т.е. тя функционира не като
аргумент, а като отразен образ. Реализацията на подобна амбиция се гради
на „ефекта на присъствие“, който омагьосва зрителите. Те нямат и повод
за съмнение в истинността на показваното, защото единствен посредник
между него и малкия екран е ТВ камерата, която механично записва това,
което става пред нея. Техниката никога не лъже, тя е средство за показване на истината. Това е основният аргумент за обективност, за реализъм не само на риалити предаванията, но и за телевизията като средство
за масова комуникация. Но... всъщност зрителят никога не вижда самата
действителност, въпреки усещането си за непосредствено участие в нея.
Това, което му се предлага, е илюзията за действителност, преосмислена
от журналисти, автори, режисьори чрез изразните средства на аудио-визията: обективи, филтри, ракурс, снимачни точки, монтаж, слово...
Риалити телевизията не може да отразява изцяло действителността каквато е поради времевата рамка на предаванията, която не съвпада с продължителността на показваните събития. Монтажът превръща реалното
събитие в телевизионно предаване, а това вече го подчинява на общите за аудио-визуалното творчество правила на драматургично действие: конфликт,
селективност, градация. Създаването на канали за денонощно излъчване на
събитията в къщата на „Биг брадър“ например не омаловажава изискуемата селективност и субективен подбор: снимането с голям брой камери (над
тридесет) вече предполага избор на едно събитие пред друго, на едни участници пред други, една камера пред останалите двадесет и девет. От друга
страна, естествената изява на участниците, „неподправените“ им реакции,
които се сочат като голямо преимущество и дори уникалност, са силно изкривени. Причина за това е поставянето на конкретна цел пред всеки – да
стане победител в шоуто. Това подчинява поведението им на желанието да
се харесат на оценяващите – зрители или жури. Освен това подборът на
2

Телевизионно шоу с водещ Мартин Карбовски, излъчвано по Нова телевизия.
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участниците, поставените задачи, мисии, изпитания и наказания се провежда в непрестанна консултация и присъствие на психолози, като целта е създаване на напрежение и провокиране на конфликти. Всичко това е в името
на високия рейтинг и финансовата ефективност за продуцентите. Намесата
в „изолираното“ пространство на риалити предаванията създава известно
недоверие у зрителите и поставя под въпрос реализма им.
Факт е обаче, че наблюдението е един от най-ефективните инструменти за изследване на обществото. И докато превесът на забавното над изследователския им потенциал причислява категорично някои предавания
към жанра, обозначен с оксиморона „риалити“, то при други ситуацията е по-деликатна. Проблемът се поражда от размитите граници между
документалност и риалити в постдокументалната ТВ действителност. И
колкото и странно да е, решението да се причислят към едната или другата категория се диктува не от научни, а от маркетингови аргументи.
Сюзън Мъри3 изследва противоположните маркетингови стратегии на
два телевизионни канала при предлагането на един и същи сериал: „Американска гимназия“ (American High) Фокс го представя като риалити, докато
ПБС – като документален. Сериалът, заснет от Р. Джей Кътлър, проследява
живота на четиринайсет тийнейджъри от провинциална гимназия4 и по думите на режисьора му следва модела на експерименталното шоу от 1970-те
„Американско семейство“, макар че е повлиян и от игралния сериал за живота на гимназисти „Така нареченият мой живот“. Фокс обявява и рекламира сериала като риалити предаване, но само след четири излъчвания го
спира поради нисък рейтинг. Очакванията на зрителите за сензационно забавление се разминават със същността на историите. Година след това ПБС
решава да излъчи сериала, като го обявява за образователно-документална
серия, създадена от независим режисьор. С тази стратегия обществената
мрежа цели да привлече млади зрители, като запази своята традиционно
по-възрастна аудитория. Зрялата публика обаче е отблъсната от ужасните
откровения на младото поколение за скандализиращи теми като конфликти
в семейството, наркотици, секс. Сериалът бележи частичен успех сред младите зрители, но е далеч от очаквания успех. Това е добър пример за смесване на документални и развлекателни елементи, резултатът от които е труден
за дефиниране хибрид. Невъзможността да бъде причислен към определен
жанр кара двете ТВ мрежи да го „опаковат“ по начин, който отговаря на тяхната програмна насоченост и аудитория. И в двата случая тази опаковка се
оказва неподходяща: зрителите на Фокс не приемат документалните характеристики; забавните пикантерии и скандални откровения в стил „риалити“
скандализират аудиторията на ПБС, която издига в култ документалното.
Този двоен неуспех е доказателство за нехомогенната природа на сериала,
Maurray, S., L. Quellette. Reality Television: Remaking Television Culture. NY: New York
University Press, 2004.
4
Гимназията в градчето Хайланд Парк, щат Илиноис.
3
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въплътил двойствената тенденция на постдокументалната телевизионна
действителност.
Жанрът е динамично променящо се понятие в зависимост от изменящите
се условия на културната среда, в която съществува. Постдокументалността
размива фиксираните характеристики на документалността и риалити програмите. Очертаването на граница между тях зависи от субективната оценка
на това кое е информация и факт и кое – забавление и сензация; кое цели
обществена полза и кое – рейтинг и финансова изгода. А универсалното
определение е непосилно при намесата на личната оценка. Но не бива да
се забравя способността на телевизионната камера да записва истината при
всякакви обстоятелства, въпреки огромните възможности за манипулация.
В това се крие потенциалът на риалити телевизията и е най-голямото предизвикателство в процеса на нейната еволюция.

DOCUMENTARISM AND ENTERTAINMENT
Mihail Meltev

New Bulgarian University

Documentarism is a dominant gene in TV nature. The ‘participation effect‘ on
the scene has been part of the immanent specifics of the e-media ever since their
advent. It is believed to protect major civil liberties because of ensuring publicity
to the processes going in the society and allowing for investigative journalism
and media control. The development of technologies and media markets during
last decades, however, established the phenomenon of the ‘reality format’, which,
in its essence, is a transformation of documentarism into a popular entertainment,
replacing its civil significance. This transformation is subject to an overview and
analysis in this article.
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ПОСТАПОКАЛИПСИСЪТ
В СЪВРЕМЕННОТО КИНО
Димитър Кабаиванов

Институт за изследване на изкуствата, БАН
dikk45@abv.bg
Резюме: Постапокалипсисът е един от жанровете на фантастиката, описващи живота
на човечеството по време и след апокалипсиса. Жанр от фантастиката, в който действието се развива след някаква глобална катастрофа. Такава е Третат световна война с
употреба на тотално (ядрено, химическо и биологично оръжие), нашествие на извънземни, въстание на машините, пандемия, падане на астероид, поява на доисторически
чудовища, климатични или други катастрофи. Често апокалиптичното произведение
се съчетава с постапокалиптични мотиви. Катастрофата се съчетава с непосредствените ѝ последици – влиянието ѝ върху живота на оцелелите. Повествованието разглежда разрез на съвременната действителност през призмата на възприятието на далечни поколения. Постапокалиптичен наричат и творческия стил, носещ настроение
за пустинност, самотност и ужас в лицето на остарели и напуснати здания и техника.
Ключови думи: фантастика, апокалипсис, постапокалипсис, киберпънк, глобална
катастрофа

Повечето изследователи на фантастичното кино определят историята му
като традиция на описанието чрез наративните му аспекти. Реално феноменът фантастичен филм трябва да се разглежда по начин, при който акцентът
се поставя преди всичко върху визията.
Централният въпрос в случая е – могат ли кинематографичните аспекти
да маркират един филм като фантастичен и да имат качества да бъдат обект
на изследване? Може ли самото зрелище на производствените технологии
на киното (днес все повече цифрови) да привлича и задържа вниманието
ни така, както сюжетите за последиците от технологичните въздействия?
Подобна методология за изследване на киното като цяло използва Скот Бюкатмън1, който анализира „халюциногенното излишество“ от сцени с използване на спецефекти, в които „наративът отстъпва място на кинетичния
опит на зрителя“. Той отбелязва: „Ако ние отделим особено внимание на
спецефектите, това ще ни позволи да възстановим нарушения баланс между
идеологическата критика на репрезентация (и наратив), отдавна взел връх в
Bukatman, S. Terminal Identity: The Virtual Subject in Postmodern Science Fiction. Duke
University Press, 1993.
1

Доц. д-р Димитър Кабаиванов (София, 1953) работи в сектор „Екранни изкуства“ на Института за изследване
на изкуствата от 1986 г. и е бил гост-преподавател в МДФИ – София (департамент „Филмово изкуство“ към
ВСУ „Черноризец Храбър“) и АТКИК (2001–2012). Член на СБФД, FIPRESCI и IFJ. Работи в областта на документалното кино, виртуалната реалност, екранните изкуства и масовите комуникации, фантастичното кино.
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изследванията на киното и феноменологичния подход, за който по подходящата формулировка на Стивън Шавиро2 „киното е едновременно форма на
възприятие и материал за възприятие; нов способ за среща с реалността и
част от реалността, разкриваща се по този начин“3.
Днес имаме работа с неочаквано преоткриване на утопията и антиутопията като жанр. Утопичният текст-филм или дискурс се разглежда като
разновидност на фантастиката. Това е парадоксално в момент, когато утопията е в застой и угасването на утопичния импулс става все по-осезаемо.
Фантастиката в последните години отново открива своето утопично предназначение предимно в сферата на антиутопията.
След всичко казано за фантастиката, произтичащото от това за политическата функция на жанра утопия не изглежда неочаквано. Предназначението
на този жанр е в това да доведе до съзнанието на аудиторията по определени
за даден регион пътища с множество конкретни детайли по тях присъщата
на човека неспособност да си създаде сам утопия, неспособност, обусловена не от някакви провали на въображението, а в резултат на системна културна и идеологическа затвореност, пленници, на която по един или друг
начин сме всички ние. Този тезис се илюстрира от редица кинотворби. Ако
всички руски (съветски) образи на утопията са идеологически, то характерните западни образци на дистопията са такива в не по-малка степен и са
натоварени с не по-малко идеология. Христоматиен пример за това е произведението „1984“ на Оруел4.
Постапокалипсисът е един от жанровете на фантастиката, описващи живота на човечеството по време и след апокалипсиса. Жанр от фантастиката,
в който действието се развива след някаква глобална катастрофа. Такава е
Третата световна война с употреба на тотално (ядрено, химическо или биологично оръжие), нашествие на извънземни, въстание на машините, пандемия, падане на астероид, поява на доисторически чудовища, климатични
или други катастрофи.
Често апокалиптичното произведение се съчетава с постапокалиптично
такова. Катастрофата се съчетава с непосредствените ѝ последици – влиянието ѝ върху живота на оцелелите. И в повествованието се разглежда разрез на съвременната действителност през призмата на възприятието на далечни поколения. В литературата този жанр е близък до киберпънка и често
се смесва с него.
Постапокалиптичен наричат и творческия стил, носещ настроение за
пустинност, самотност и ужас в лицето на остарели и напуснати градове,
здания и техника.
Постапокалиптиката се заражда в края на ХІХ и началото на ХХ век.
Shaviro, S. The Cinematic Body. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993.
Bukatman, S. The Ultimate Trip, Matters of Gravity: Special Effects and Supermen in the 20th
Century. NC: Duke University Press, 2003.
4
Оруел, Д. 1984. С., 1989.
2
3
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Първото класическо произведение е романът на Ричард Джефрис „След
Лондон“ (1885). Действието се развива 1000 години след катастрофа. По
сценария на Джефрис веднага след катастрофата следва период на варварство, а след него – нов „неурбанизиран“ феодализъм. Впоследствие това
се използва и в „Алената чума“ на Джек Лондон, „Смъртта на тревата“ на
Джон Кристофър, „Малвю“ на Робърт Мерл, „Земя без хора“ на Джордж
Стюард. Такъв сценарий се опитват да предотвратят героите на „Чука на
Луцифер“ на Лари Нивън и Дери Пурнеу. Понякога спокойствието на пасторалното общество се нарушава от млади бунтари, искащи да възродят
забранената технология („Отклонение от нормата“, Джон Уидмън).
Върху постапокалиптичната образност е повлияла картината на деградиралото Човечество и изстиваща Земя в романа на Хърбърт Уелс „Машина
на времето“ (в екранизацията на романа причина за деградацията е именно
такава глобална катастрофа).
Направлението „Нова вълна“ добавя към постапокалиптичния пейзаж
рокерска банда („Долината на проклятието“ на Роджър Железни) – вариант,
който се популяризира и в цикъла „Лудият Макс“ (Mad Max). Като постапокалиптични могат да се определят и образите на местни локални катастрофи – напуснати територии с полуразрушени здания, обрасли с трева,
търкалящи се ръждиви острови от техника и механизми.
Постядреният свят има няколко основни „постулата“, които се комбинират в произведенията и го превръщат в отделен жанр.
Радиация. Тонове радиация, радиация навсякъде, опасни мутанти, отровена вода и почва, ограничено количество на места, годни за „нормално“ обитаване. Тези идеи се зараждат още през 50-те години, когато става
известно, че радиацията предизвиква мутации, лъчева болест и още много
неизвестни неща.
Ядрена зима. Тук също има мутанти и пирати. Подземни убежища. На
повърхността е пълна катастрофа и всички, преживели я, живеят в убежища, където властва тоталитаризъм, армейска дисциплина и различни форми
на евгеника. Под земята са израсли поколения, невидели никога повърхността, на която може да се излезе в някакъв момент. Тук има прояви и на
социална фантастика.
Изчерпване на природните ресурси. Предполага се, че в резултат на
противопоставянето на свръхдържавите, ресурсите на планетата свършват.
Оживелите аборигени се ровят в отпадъците на цивилизацията и пазят малкото останали работещи машини. Налице е социална деградация.
Свръхоръжия. Тъй като действието се развива обикновено след голяма и
дълга война, оцелелият свят е наситен с военни бази, човекоподобни бойни
роботи и машини, които често са и извън контрол.
Телепатия, телекинеза и всякаква друга магия. В резултат на радиацията,
екологията и отсъствието на комуникации (интернет) оцелелите са развили някакви паранормални способности, които радикално променят човечеството.
По принцип постапокалипсисът се дели на два подвида: в резултат на
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човешка дейност и в случаи на намеса на природна сила.
Първият вариант често предполага някаква социална заплаха. Например
учени създават нов вирус, който излиза извън контрол, или учени се опитват да предават енергия през йоносферата и тя изгаря 95% от почвата. Или
терористи пускат някакво свръхсекретно супероръжие...
Вторият вариант обикновено се базира на популярните заплахи от глобален характер (преди всичко екологични и биологични) като най-непонятни
и всемогъщи в очите на 95% от населението. Огромни генномодифицирани
метроплъхове излизат от подземията на метрото, случва се глобално затопляне или захлаждане, цялото население се заразява с някакъв вирус мутант...
и в резултат на това следва глобална катастрофа и драстично съкращаване
на населението.
Тези варианти са и любими на Холивуд, защото дават възможност за масова продукция, базирана на една катастрофична идея с произволни специални ефекти, което, колкото и да ни звучи странно, продължава да се котира.
Гигантски цунамита, замразяване или изгаряне на човечеството, наводнение на сушата и т.н. – това на екрана изглежда впечатляващо и „красиво“, а
и хората го консумират, гарнирано с пуканки.
Общи черти на този постапокалиптичен свят са:
- духовна и технологическа деградация на човечеството;
- мутанти, тероризиращи оживелите;
- разрушени градове, в които царува адът;
- търговия с роби и грабеж на кервани;
- постоянно покрито с черни облаци небе...
Действието във филмите се развива в свят, преживял глобална катастрофа. Основен характерологичен признак за постапокалиптиката е развитието
на сюжета в един свят (или ограничена негова част) с някаква особена история. В миналото цивилизацията в този свят е достигала високо ниво на
техническо и социално развитие, но след това се е случила глобална катастрофа, в резултат на което цивилизацията и повечето от създадените от нея
богатства са унищожени. Споменах по-горе вариантите на причините да се
е случило това.
Типичният постапокалиптичен сюжет се развива – като правило – значително време след катастрофата, когато нейните преки поразяващи фактори
са престанали да действат (обикновено от само себе си). По някакъв начин
на зрителя се преразказва в сбит вид историята на обществото от момента
на катастрофата. Обикновено след нея следва период на дивачество, след
това оцелелите се концентрират около съхранили се жизненоважни източници (вода, бензин...) и стихийно се организират някакви социални структури. Към момента на началото на сюжета този процес най-често е завършен
и на благоприятната за живот територия се е създал един конгломерат от
общества в някакво равновесие на силите. Нещо, което обикновено (на екрана) често се разрушава и се стига до конфликти.
Съществува една особена естетика на постапокалипсиса. От една стра-
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на, се говори за света след глобалната катастрофа, който почти винаги е в
състояние на анархия – на повърхността на земята във филма „Момчето и
неговото куче“ (A Boy and His Dog), реж. Л.К. Джоунс, 1975, или е стегнат
в хватката на тоталитаризма – „Свещеник“ (Priest), реж. Скот Стюарт, 2011.
Когато действието се развива в условни „джунгли“ и обществото като такова не съществува и всеки оцелява както може – „Аз съм Легенда“ (I Am
Legend), реж. Франсис Лорънс, 2007 – това може да прозвучи цинично. От
друга страна, количеството филми, книги, игри, които са в „оборот“, показва, че този жанр вълнува съзнанието на редовия потребител и го заставя
да въздиша по красотата на залязващото слънце на фона на разрушен град.
Какво именно дава постапокалипсисът в чисто художествен и психологически план?
Същественото увеличение на човешката популация – пренаселеността, а
също и растящата урбанизация с неизбежния си ръст на население довежда
до промяна на психиката и ненавист към масата от суетящи се хора.
Стремежът към абсолютна свобода е логично продължение на горното.
И тук има няколко аспекта:
Свободата във философски план. Известно е, че свободата на един човек
винаги ограничава свободата на друг. Съответно – колкото по-малко хора
останат на земята, толкова по-висока ще е степента им на свобода.
Свободата в углавен смисъл. Свободата като безнаказаност. Няма го вече
развитото общество и следователно не съществуват законите му. И зрителят
се възторгва, когато във филма оживелите грабят пуст супермаркет, сядат
в избрана от тях на улицата хубава кола или се наслаждават на самотата си
покрай плувен басейн.
Свободата в психологически смисъл. Според Фройд културата се появява в резултат на сблъсъка на първобитните инстинкти (кради – убивай – чукай) с желанието да се живее цивилизовано и по правила, т.е. съзнаваното и
несъзнаваното5. Следователно отмяната на обществото и културата ни позволява да реализираме потиснатите ни желания.
Осъзнаване на собствената ексординарност е характерно за тези филми –
често героят на постапокалипсиса е суров и решителен мъж с винтовка, което се обяснява с естествения подбор. И тъй като ние (четейки книга, играейки игра или гледайки филм) подсъзнателно се идентифицираме с главния
герой, то акцентът върху „суровия“ герой е напълно оправдан. Отстрелване
на мутанти, бандити, зомбита, терминатори и др. – във всеки от нас се таи
първобитният ловец, на когото като му се даде в ръка тояга, лък, прашка,
винтовка, нищо повече не му трябва за „пълно щастие“. Нали именно усещането за постоянна опасност не достига като адреналин на работещия в
офис и го заставя да скача с парашут или въже от мостове, да играе пейнтбол и т.н.
Интересно е, че атмосферата на глобална катастрофа, отчаяние и безиз5

Фройд, З. Ерос и култура. С., 1991.

386

ходност (основна черта на постапокалипсиса) напомня за едно друго културно явление, известно като „декаданс“ – последно характерен за началото
на ХХ век и съвпаднал с кардинални социални промени в обществото (Първа световна война, руската революция и създаването на няколко тоталитарни държави). Коментарът е излишен, а и е обект на друго изследване.
И филмите са много, особено тези с марката Холивуд. Всякакви луди
максовци, водни светове и други герои от всякакви направления се появяват
на екрана през последните години. Естествено, с различен успех – от многомилионни (вече над 100 млн.) блокбастъри, имащи световно разпространение, до откровени „бози“ или даже любителски тематични филми, от които
редовият нормален зрител би трябвало да си излиза най-късно в средата на
прожекцията. И този филмов поток не прекъсва.
Някои закони на добрия постапокалипсис:
1. Героите действат въпреки всичко, дори когато шансовете им са изцяло
срещу тях.
2. Винаги има надежда. Дори и някъде в далечината. Тя не може да бъде
достигната лесно. Но я има.
3. Винаги има място за известно количество хумор, дори и да е черен.
4. Може да умрат милиони, но героите никога не са сами. Винаги се появяват приятели и спътници.
5. Дори намек за шанс е достатъчен да задвижи човешките маси. Те не
се крият на сравнително безопасно място, за да проживеят там остатъка от
живота си – те се мъчат с всички средства да променят ситуацията.
Всяко отклонение от тези правила, още повече ако се подкрепи и със
специални киноефекти, незабавно придобива мощна и често патологична
насоченост.
Постапокалипсис – това реално ли е? Всички сме любопитни да знаем
ще доживеем ли и ние до постапокалипсиса?
В същността си самата идея за настъпващия апокалипсис постоянно се
носи като усещане във въздуха. Ненапразно с такава голяма популярност се
ползват филмите за световните катастрофи, които ежегодно в големи количества се произвеждат от световната „фабрика на бурите“ (перифразирано
от „фабрика за мечти“) Холивуд. Затова не е чудно, че много хора си задават
въпроса: „А какво ще се случи с нас, ако това се случи?“.
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POST-APOCALYPSE
IN CONTEMPORARY MOVIES
Dimitar Kabaivanov
Institute of Art Studies, BAS

Apocalyptic film is a subgenre of sci-fi, featuring the life of humans during
the end of the world or dealing with the aftermath of a doomsday event such as
the World War III, where nuclear, chemical and/or biological weapons of mass
destruction are used; alien invasion of the Earth; machine uprising; a pandemic; asteroid striking the Earth; coming of prehistoric monsters; climate or other
disasters. A doomsday movie is often combined with post-apocalyptic motifs. A
disaster is combined with its immediate aftermath, i.e. its impact upon the life of
the survivors. The narrative features a section drawing of contemporary reality
in the light of the perception of generations umpteenth times removed. The style
suggesting barrenness, solitude and horror facing obsolete and desolate buildings
or equipments is also defined as post-apocalyptic.
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ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФИЛМОВИ КЛИШЕТА В
НОВОТО БЪЛГАРСКО КИНО
Теодора Дончева

Институт за изследване на изкуствата, БАН
t_stoilova@mail.bg
Резюме: Всеизвестна истина е, че по-голямата част от киното, произведено в Европа, е
ориентирано не към зрителите, а към професионалистите. Желанието на европейските
кинематографисти е да създават не т.нар. мейнстрийм, а арт- или авторско кино. Разбира се, произвеждат се и филми за масовата аудитория, но в процентно отношение те са
по-малко, отколкото арт филмите. Причините за това са множество – от осъзнаване на
невъзможността малките европейски кинематографии да се конкурират с Холивуд, до
желанието на самите творци да представят оригинални творби, далеч от шаблоните, в
които зрителят е свикнал да гледа филмовото изкуство. Основна причина е и начинът
на осигуряване на бюджета – в Америка обикновено това става на пазарен принцип, а
в Европа чрез фондове, които субсидират производството на филми. Има изключения
и при американската, и при европейската кинематография, но главните механизми, по
които се финансира производството на филми, са точно такива. За съжаление, не може
да бъде подминат фактът, че голяма част от българските творци произвеждат негледаеми, лишени от оригиналност, често пъти слаби филми, много далеч от нивото на доброто европейско кино, на които слагат етикет „арт филм“ и така оправдават тоталната
липса на интерес от страна на зрителите.
Ключови думи: кино, изкуство, оригиналност, клишета, стереотипи, автори, български автори, възприятия, отрицателен пример, положителен пример

Аз обичам киното. Имам любими филми в почти всички негови жанрове.
Обичам арткиното. Обичам и Холивуд. Нещо повече – дори има клишета,
които обичам. Например щастливия край в голямата част от мейнстрийм
филмите. Обичам това клише най-вече заради комфорта от съзнателното
очакване на щастливия край. Изкушението от това съзнателно очакване на
справедливостта, която в крайна сметка ще възтържествува, поне на кино,
не е за пренебрегване в моя свят. Обичам и българското кино. Мога да намеря нещо хубаво в голяма част от нашите филми. Въпреки тази субективна
моя нагласа съм принудена да призная и някои дефекти. Следващите редове
са посветени на клишетата – както идващите от европейските филми, така
и тези, които произтичат от европейските стереотипи, интегрирани в значителна част от българското кино. Статията е и опит за анализиране на причините за тяхното масово съществуване в немасовите ни филми.
Една известна поговорка за филмовия бранш гласи, че нищо ново не е
измислено в киното от Чарли Чаплин насам. Това вероятно в голяма стеД-р Теодора Дончева е родена през 1979 година в София. Завършва културология и изкуствознание в
СУ „Св. Климент Охридски“. Главен асистент към сектор „Екранни изкуства“, ИИИзк, БАН. Член на
СБФД. Провежда изследвания в областта на българските телевизионни сериали и българските игрални
филми в съвременния социокултурен контекст.
Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата. С., 2016
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пен е вярно. Още повече, както твърди Мая Димитрова: „Самото кино днес
осъществява автоподражателен акт към собствените си модели на съществуване като халюцинация на автобиография от детството си“1. Затова не
бива да очакваме, че всеки филм ще бъде супер оригинален и ще представя
невиждана и нечувана до момента история. За мен важното е по какъв начин е разказана тази история и дали творецът я е разказал, защото е имал
необходимостта да го направи точно по този начин, или неговите цели са
просто да създаде филмов проект, чийто бюджет да бъде лесно осигурен от
фондовете, на което явление впрочем сме свидетели все по-често.
И ако клишетата са някак очаквани от Холивуд, ако „Сто години след
като Мелиес изстреля с капсула снаряд своите пътешественици до луната, мегахитовете днес представят приоритетно на световната публика
персонажи от електронния ландшафт, управляващи летящи механизми,
подобни на детски играчки“2, то клишетата са по-изненадващи, когато идват от Европа. А това напоследък се случва изключително често.
Често се случва и в България. Дали „виновна“ за това е европейската
система, която финансира главно създаването на авторски и артфилми,
или просто такава е нагласата на творците на Стария континент заради
осъзнаване на невъзможността малките европейски кинематографии да
се състезават със суперскъпите холивудски продукции, не мога да кажа.
Може би двете причини съществуват успоредно. Също така осъзнавам,
че да се стигне до реализацията на един филм, е изключително сложен и
труден процес, така че не обвинявам персонално творците. Може би това
е техният път за оцеляване. Но въпреки това не мога да подмина факта,
че наличието на такива филми е тревожно, още по-тревожен е техният
брой. Бързият преглед из кинофорумите, и то тези, които са посветени
на европейското кино, ни показва отношението на зрителите към европейските филми. Аз ще обобщя с един цитат, който съм взела от такъв
форум: „По-тъп филм от европейски тъп филм няма“3. И ако някой (сигурно с право) ще възрази, че в Европа не се правят филми за публиката,
а се прави изкуство, то тогава бързам да кажа, че голяма част от произведените български филми са разочарование и за критиците, и въобще
за професионалната общност. Аз не пропагандирам правенето само на
масови филми, напротив, съгласна съм с изследователката Уенди Евърет,
според която „В Европа има силна традиция на независимо, персонално производство на филми… и голямото мнозинство от европейските
режисьори виждат своите филми в този план… Това са сложни, стимулиращи филми, които по дефиниция никога няма да привлекат масова
аудитория, но които, независимо от това, са жизненоважни за изследване

Димитрова, М. Метаморфози в общуването: автор–екран–зрител. С., 2006, с. 9.
Пак там.
3
http://operationkino.net/2011/01/nominacii-zlatna-malinka-2010/ [посетен на 9.05.2015].
1
2
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и изразяване на европейската идентичност.“4 Въпреки това проблемите в европейското, и в частност в българското кино съществуват. Различни изследователи вече са анализирали съществуването им, както и
вероятните причини. Методите на финансиране в Европа обуславят по
някакъв начин вида на филмите, така както чисто пазарният принцип
на финансиране обуславя холивудския модел. Факт е, че Европа влага
изключително големи средства в създаването на филми. „Всяка година
се разпределят милиони евро от национални или регионални агенции и
фондове в рамките на Европейския съюз, като почти 415 млн. са средствата, вложени в киноиндустрията само във Франция, над 200 млн. – в
Германия, а останалите се разпределят сред другите европейски страни5.
„... съществуват над 600 схеми за финансово подпомагане на киното в
Европа, които целят опазването на национална кинопродукция и достигането ѝ до максимално широка аудитория“6. Само че филмите, които се
произвеждат в България, фактически не достигат до широка аудитория.
Филмите, реализирани с държавни и европейски субсидии, обикновено
нямат успех сред зрителите. Най-вероятно защото българските автори
(ето че в това отношение сме истински европейци) най-често са ориентирани към създаването на арт или авторско кино. И точно тук стигаме
до основния проблем – превръщането на арткиното в псевдоарткино,
което също използва клишета. Не холивудските, а европейски клишета.
Ето какво имам предвид: в книгата на Ингеборг Братоева „Европейското
кино – локално и глобално“ четем: „... някои от чертите, които по принцип са характерни за арткиното, стават устойчиви характеристики на цялата европейска филмова култура – например отказът от линеен наратив
и последователно развиваща се фабула, от недвусмислена развръзка; от
камера и монтаж, които дават яснота на разказа... от схематично очертани характери, от емпатията като метод на зрителска идентификация с
героите“7. Но тези характеристики присъстват толкова осезаемо в почти
всеки европейски филм, че вече са се превърнали в клишета.
Налице е и друг проблем. Този за копродукциите. Голяма част от фондовете, които подкрепят европейските кинематографии, влагат пари предимно
в създаването на копродукции, като тази тенденция се утвърждава все помащабно. Следователно европейските режисьори и продуценти гледат да се
нагодят към този модел на финансиране, за да реализират своите проекти.
Оказва се, че това има и лоша страна. За съжаление, голяма част от тези
копродукции са направени сякаш по схема и са несполучливи. В доклад,
посветен на европейското филмово финансиране, Анна Шойлева казва: „...
Братоева-Даракчиева, И. Европейското кино – глобално и локално. С., 2014, 16-17.
По данни на European Cinema Portal за 2007 (www.cineuropa.org )
6
Шойлева, А. Териториалната клауза – точки на напрежение. – В: Изкуствоведски четения
2008. С., 2008, с. 38.
7
Братоева-Даракчиева, И. Цит. съч., 17-18.
4
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съществуването на множество фондове за финансиране на европейско кино
води до засилен интерес от страна на продуцентите за създаването на копродукции, което автоматично им дава възможност за ползване на финансова
подкрепа във всяка една от включилите се в проекта страни“8. Така в проекта се вкарват повече персонажи от различен произход, без да има драматургично основание за това, само и само да се увеличи бюджетът на филма.
И ако масовото кино по правило се води от определени закони, които трябва
да се спазят, то във филмите, които не са масови, това не би трябвало да е така.
Нали точно заради то е авторско кино, за да изкаже творецът по самобитен и
уникален начин своето собствено виждане, да създаде неповторимо произведение на изкуството. Микеланджело Антониони казва: „Ние сме зависими от
това кино, тъй като то ни даде толкова много възможности за самоизразяване
– да кажем това, което чувстваме, и това, което ни се струва, че е важно да бъде
казано“9. Европейското кино, с всичките условности на това понятие, винаги е
търсело някаква уникалност във филмите, които произвежда.
И въпреки това можем да кажем, че европейското кино обича точно
определени теми. Тенденцията в Европа е да се правят мрачни филми,
проповядващи безнадеждност, филми, в които главните персонажи са обречени маргинали, които приключват живота си трагично, а често пъти и
доброволно. В тези филми усещането за катастрофа е задължително. А
понастоящем трябва да добавим, че новата формула за печелене на финансиране от фондове, най-общо казано, е следната: история за хомосексуалисти от няколко различни европейски държави се изправят заедно пред
поредица социални несправедливости. Голяма част от кадрите са заснети
в гръб, с камера от ръка, при абсолютно мълчание и гробна тишина. И ако
това звучи като шеговито, дори иронично и несериозно изказване, за пример искам да посоча част от балканските филми, които видяхме в тазгодишната селекция за балканско кино на СФФ, като „Островът на любовта“
на Ясмила Жбанич или „Ксения“ на Панос Кутрас.
А какво е положението в България? Лично според мен българските творци са клиширали нашето кино в следната посока: тийнейджър (обикновено изигран от иначе безспорно талантливия Ованес Торосян, който скоро
ще стане на 30 години, но въпреки това все още редовно го гледаме в ролята
на търсещия себе си, ощетен от съдбата и сърдит на света тийнейджър) с
много проблеми тръгва някъде да търси нещо – обикновено себе си. Сред
много мълчание и поклащане на камерата зрителят може да види поредния
мрачен филм. Тези опасности, засягащи европейските и български филми,
не са новост, дори напротив, ред специалисти са им обръщали внимание. В
статия на Геновева Димитрова от 2011 г. се казва: „Общо взето, видените
филми от Балканите представят опустошителна картина – и като социум, и
като екзистенциален ориентир. Свързани с живеенето в Европейския съюз
8
9

Шойлева, А. Цит. съч., с. 39.
Вендерс, В. Логиката на образите. С., 2002, 78-79.
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или с реминисценции от Желязната завеса; с предусещането за катаклизъм
вчера или днес, в града или гората; със заминаването или завръщането; с
раждането или смъртта филмите експонират човешкия провал.“10
Така постепенно се увеличава рискът малките кинематографии да
загубят своя облик, обратно на призива на Европа изкуството да запазва идентичността на всяка европейска държава. Още повече, че традиционно европейската мисъл схваща киното като културен феномен,
като изкуство. Ингеборг Братоева припомня, че „във Франция, още в
момента, в който е изобретена медията кино, тя е класифицирана като
„седмото изкуство“ и независимо от променливата му съдба, това базисно признаване на филма остава непроменено“11. Европейските филми
и по същество, и по предпочитания на творците, и по брой произведени филми са артфилми, предназначени за специфична, по-високо образована аудитория. Независимо от финансовите загуби, които търпи,
европейското кино продължава да се развива предимно в тази посока.
Другата посока, тази на мейнстрийм филмите, е по-скоро изключение
в Европа. Не коментирам дали това е добро, или лошо, защото е тема
на друг дебат. Просто посочвам факта, че имитацията и прекалената
употребата на клишета, било то и такива, които са заемки от артфилми,
правят българското кино да изглежда просмукано от комплекси. Накрая
съвсем накратко искам да се спра на два конкретни примера за български артфилми – един с негативен и един с положителен знак. Положителният пример се налага не само за баланс, но и защото аз все пак съм
почитател на българското кино.
Признавам, че имах силни колебания кой точно филм да посоча като
негативен пример; накрая останаха два: документалният „Последната линейка на София“ (1913) на Илиан Метев, който има място при негативните
примери в моята класация заради опита да обслужи западния стереотип за
живот на Балканите, и по-точно в постсоциалистическа България, и игралният „Островът“ (2011). Филмът на Камен Калев определено е създаден с
намерението да бъде артфилм, много далеч от масовото кино, с неизчерпаеми претенции, включително тази, че разбива клишетата, която самият
Калев в ред интервюта споделя: „Островът не е филм, който ще се хареса
на масовата публика“12. За съжаление, „Островът“ не се харесва и на голяма
част от критиката. Не се харесва и на мен поради много причини, включително защото, докато го гледах, често пъти си мислех, че имитира Ларс фон
Триер и неговия „Антихрист“ (2009).
Примерът за български филм, който можем да причислим към добрите
артфилми, е от 1981 година. „Масово чудо“ на режисьора Иван Павлов е
Димитрова, Г. – Култура, бр. 10, 18 март 2011.
Братоева-Даракчиева, И. Цит. съч., с. 13.
12
http://www.avtora.com/news/2011/10/11/ostrovut_kamen_kalev_letisiya_kasta_ture_lindhardt
[посетен на 9.05.2015].
10
11
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разказан през наблюденията и есеистичните размисли за живота на един
кандидат-студент по кинорежисура. Едновременно с това „Масово чудо“ е
ироничен, също и бунтарски. В духа на казаното дотук, ми се струва редно
да подчертая, че харесвам този филм поради това, че не е имитация, а е
филм, от който мога да усетя творческата чувствителност и оригиналност
на автора. И макар че моето възприятие може да бъде съвсем различно от
заложеното от режисьора, това не намалява въздействието от гледането, защото отключва фантазии и води към размисли.
За финал искам да кажа, че статията не бива да се схваща като някакъв
призив, защото не е. Нито пък е дори най-бегъл опит за заклеймяване на
конкретен творец. Аз смятам, че изкуството е територия, в която правилата
са нещо субективно, защото както правенето на изкуство, така и неговото
възприятие са индивидуални. И статията е израз на моето възприятие на
някои артфилми именно в този смисъл.

EUROPEAN FILM CLICHÉS IN THE NEW
BULGARIAN MOVIES
Theodora Doncheva
Institute of Art Studies, BAS

It is a general truth that the best part of films made in Europe are oriented
towards the film professionals rather than towards the viewers. European
filmmakers are seeking to produce art or auteur films rather than ‘mainstream’
ones. Well, films meant for mass audiences are also made, but as a percentage of
the output these are less than art films. There is an array of reasons why it is so:
from the awareness that small European film industries are unable to compete
with Hollywood to the filmmakers’ aspiration to present ingenious works,
steering clear of the film clichés to which viewers have grown accustomed in the
movies. The main reason lies in the way of securing film budgets: in the US this
process is market-based, while in Europe it is done through funds subsidising
filmmaking. There are, of course, exceptions both in the American and European
film industries, still, the main financing mechanisms for filmmaking work just
like that. Unfortunately, we cannot pass over in silence the fact that many of
Bulgarian filmmakers make unwatchable, barren of originality and more often
than not bad movies, a far cry from the standards of good European film, labelling
their works ‘art film’ to excuse audience disinterest.
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