
София, 2015

CROSSING BORDERS IN ARTS: 

BEYOND MODERN & POSTMODERN

ПРЕСИЧАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ В ИЗКУСТВАТА: 

ОТВЪД МОДЕРНОТО И 
ПОСТМОДЕРНОТО

Из
ку

ст
во
вед

ск
и 

че
т

ен
ия

 2
01

7
Ar

t 
Rе

ad
in
gs
 2

01
7



ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ 

Тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание в два тома 

ART READINGS 

Thematic annual peer-reviewed edition in Art Studies in two volumes 

Международна редакционна колегия 

International Advisory Board 

Adrian-Silvan Ionescu (Romania) 

Elvira Popova (Mexico) 

Fani Vavili-Tsinika (Greece) 

Marina Frolova-Walker (UK) 

Yana Hashamova (USA)

Institute of Art Studies 

21 Krakra Str. 

1504 Sofia, Bulgaria 

Tel.: 02 944 24 14; 02 489 00 95. Fax: 02 943 30 92

www.artstudies.bg

© Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2018

Редактори от ИИИзк 

In-house Editorial Board 

Kamelia Nikolova

Milena Bozhikova

Milena Georgieva

Nadezhda Marinchevska

Vesselina Penevska

Книгата се издава с финансовата подкрепа на 
Фонд „Научни изследвания“ 

при Министерство на образованието и науката



CONTENTS

Nikolay Yordanov. Again about universality of the works of art. 
Some examples from theatre..............................................................................................7
Ivo Iv. Velinov. Borderlines of cultural transformation in the religious art ................... 14
Vesna Kruljac. The Belgrade Art Informel at the crossroads of modernism and 
postmodernism ................................................................................................................ 23
Irina Genova. The Paris Biennale for Young Artists. 
Bulgarian participations 1959–1969  ............................................................................... 37
Ingeborg Bratoeva-Daraktchieva. New art cinema in the Balkans:
trans-territoriality and intertextuality .............................................................................. 53
Marian Ţuţui. Romanian New Wave drama: a new genre? .......................................... 61
Kamelia Nikolova. Theatre director in the last two decades and 
his/her transformations .................................................................................................... 68
Petr Christov. Laterna Magika: 60 years later.
A short story with a long history ..................................................................................... 76
Joanna Spassova-Dikova. The “death” of the live arts in the digital era? .................... 90
Romeo Popiliev. Native and alien aspects in Bulgarian culture 
and theatre ..................................................................................................................... 103
Roxana Coman. Romanian 19th century historical painting and 
collective memory ......................................................................................................... 109
Patrick Becker. Ein Bild aus Bulgarien – Altes und Neues in der bulgarischen 
Avantgarde um 1970 ..................................................................................................... 118
Matthew Timmermans. Kálmán’s Die Herzogin von Chicago: a transnational 
vision for Inter-war Central Europe .............................................................................. 127
Baiba Jaunslaviete. Origins of postmodern music in Latvia: 
its historical background and manifestations in the work by Marģeris Zariņš ............. 142
Ivan K. Yanakiev. Role of the golden ratio in perceiving humanness by 
randomly generated tones. An empirical study ............................................................. 151
Nadezhda Marinchevska. The challenge in Theodore Ushev’s animated films: 
transforming the ‘old’ avant-garde ................................................................................ 162
Elitza Gotzeva. Writing for Hollywood: between traditional art and 
modern business ............................................................................................................ 173
Radostina Neykova. Technology and communication. Contemporary cinema for 
children and adolescents ............................................................................................... 178
Веселина Пеневска. Щурмувайки XXI век:
превъплъщения на иновативната хотелска архитектура  ........................................ 186
Teodora Doncheva. Re-enactments in historical documentaries ................................ 197
Iosif Astrukov. Negative effects of digitalization or 
where the professionalism is going to? ......................................................................... 203
Rosen Spassov. Specialized film publications post-1989 ............................................ 210
Alexander Donev. Bulgarian socialist film industry as an organizational and 
business model: towards a research framework ............................................................ 217
Регина Райчева, Десислава Ангелова. Мебелите за седене от Древна Гърция: 
превъплъщения и трансформации през вековете ..................................................... 224
Юлиан Митев. Инсталацията в изобразителното изкуство – кратки бележки
за нейното описание и анализ .................................................................................... 234
Милена Блажиева. „Низшите“ жанрове (натюрморт, интериор, голо тяло) в 
системата на жанровата йерархия през първата половина на 50-те години .......... 250
Милена Георгиева. Образи на изкуствата, творчеството, твореца във в. 
„Българан“ (1904–1909) – карикатурната рецепция ................................................ 257



Рамона Димова. Една от забравените. 
За живота и творчеството на Ружа Ракилова ............................................................ 270
Петър Дундаков. Музиката в анимационното кино: 
композиционни подходи ............................................................................................. 281
Деян Статулов. Първи опити за институционализиране на киното като 
средство за пропаганда (1944–1948) ......................................................................... 289
Александър Стайков. Медийни канали при пазарната комуникация на 
игралния филм ............................................................................................................. 297
Албена Тагарева. Социалистическият реализъм на сцената – сблъсък на 
концепции. Проявите на нормативната естетика на социалистическия 
реализъм в сценографията на сцената на Народния театър .................................... 304
Михаил Байков. Трансформации на куклеността в съвременната куклeно-
постановъчна практика в България. Няколко примера............................................ 315
Зорница Каменова. Тенденции в куклено-театралното изкуство след 
2000 година в България .............................................................................................. 327
Галина Декова. Защо първото куклено представление в 
България е изпълнено от оркестър, съставен от художници?  ................................ 341
Кристина Япова. Дисциплинирането в музика vs. музиката като дисциплина, 
или пресичането на границите между музика и философия .................................. 355
Ангелина Петрова. Ирония и деконструкции на постмодерното и 
интеркултурната композиция. Проекти на български автори от 
началото на ХХI век .................................................................................................... 362
Илиана Петрова Саласар. Танцово-терапевтични методи и древни ритуални 
практики: връзки и перспективи ............................................................................... 367
Yavor Genov. Imitative fantasias in Wurstisen lute book (CH-Bu Ms. F.IX.70)..........381



СЪДЪРЖАНИЕ

Николай Йорданов. Още веднъж за универсалността на произведенията 
на изкуството. Някои примери от театъра .................................................................... 7
Иво Ив. Велинов. Граници на културните трансформации на 
религиозното изкуство ................................................................................................. 14
Весна Круляц. Белградският информел между модернизма и 
постмодернизма ............................................................................................................ 23
Ирина Генова. Парижкото биенале на младите художници. 
Българското участие 1959–1969 .................................................................................. 37
Ингеборг Братоева-Даракчиева. Новото арт кино на Балканите: 
транстериториалност и интертекстуалност ................................................................ 53
Мариан Цуцуй. Румънската нова вълна в драмата: нов жанр? ............................... 61
Камелия Николова. Театралният режисьор през последните две 
десетилетия и неговите трансформации ..................................................................... 68
Петр Христов. „Латерна магика“ след 60 години: 
къс разказ за дълга история .......................................................................................... 76
Йоана Спасова-Дикова. „Смъртта“ на „живите“ изкуства в 
дигиталната епоха?  ...................................................................................................... 90
Ромео Попилиев. Родно и чуждо в българската култура и театър ........................ 103
Роксана Коман. Румънската историческа живопис през ХIХ век и 
колективната памет ..................................................................................................... 109
Патрик Бекер. Картина от България – старото и новото в 
българския авангард около 1970 г. ............................................................................. 118
Матю Тимерманс. „Херцогинята от Чикаго“ на Калман – транснационална
визия за Централна Европа между двете войни ...................................................... 127
Байба Яунславиете. Произход на постмодерната музика в 
Латвия – исторически предпоставки и прояви в творчеството на 
Маргер Заринш ............................................................................................................ 142
Иван К. Янакиев. Ролята на златната пропорция при възприемането на 
човечност при произволно генерирани тонове. Емпирична студия ....................... 151
Надежда Маринчевска. Предизвикателствата в анимационните филми на 
Теодор Ушев: трансформации на „стария“ авангард ............................................... 162
Елица Гоцева. Да пишеш за Холивуд – между традиционното изкуство и 
модерния бизнес .......................................................................................................... 173
Радостина Нейкова. Технология и комуникация. 
Съвременното кино за деца и юноши ....................................................................... 178
Vesselina Penevska. Breaking into the 21st century:
manifestations of innovative hotel architecture ............................................................ 186
Теодора Дончева. Възстановките в историческия документален филм .............. 197
Йосиф Аструков. Негативните ефекти на дигитализацията, или къде отиде 
професионализмът? .................................................................................................... 203
Росен Спасов. Специализирани филмови издания след 1989  .............................. 210
Александър Донев. Българската социалистическа филмова индустрия като 
организационен и бизнес модел ................................................................................ 217
Regina Raycheva, Dessislava Angelova. Seating furniture from Ancient Greece: 
reshaping and transformations during the ages............................................................. 224
Julian Mitev. Art installation: brief notes on its description and analysis ................... 234
Milena Blazhieva. The “inferior” genres (still life, interior, nude) in the 
system of genre hierarchy during the first half of the 1950s ......................................... 250



Milena Georgieva. Representations of arts, works and artists in Bulgaran weekly 
(1904–1909): reception of cartoons .............................................................................. 257
Ramona Dimova. Ruja Rakilova: A forgotten female artist’s life and oeuvre ............ 270
Peter Dundakov. Music to animated film: compositional approaches ........................ 281
Deyan Statulov. First attempts to institutionalize cinema as a means of 
propaganda (1944–1948) .............................................................................................. 289
Alexander Staykov. Media channels in the marketing communication of the 
feature film .................................................................................................................... 297
Albena Tagareva. Socialist realism onstage: a clash of concepts. Display of 
normative aesthetics of Socialist realism in National Theatre’s stage design............... 304
Mihail Baykov. Transformations in puppetry in contemporary puppet performative 
practices in Bulgaria. Several examples ....................................................................... 315
Zornitsa Kamenova. Trends in puppetry after the year 2000 in Bulgaria .................. 327
Galina Dekova. Why the first puppet show in Bulgaria is performed by an orchestra 
composed of artists?  ..................................................................................................... 341
Kristina Yapova. Disciplining in music vs. music as a discipline or crossing borders 
between music and philosophy ..................................................................................... 355
Angelina Petrova. Irony and deconstructions of the post-modern and the intercultural 
composition. Projects by Bulgarian authors of the early twenty-first century .............. 362
Iliana Petrova Salasar. Dance therapeutic methods and ancient ritual practices: 
relations and perspectives ............................................................................................. 367
Явор Генов. Имитационни фантазии в лютневата книга на 
Емануел Вурстисен (CH-Bu Ms. F.IX.70) ................................................................. 381



7Art Readings 2017. Institute of Art Studies. Sofia, 2018

AGAIN ABOUT UNIVERSALITY OF THE WORKS 
OF ART. SOME EXAMPLES FROM THEATRE

Nikolay Yordanov1

Abstract: The text offers a critique of clichés inherited from the twentieth century by which 
we continue to think about art. It proposes a rethinking of the categories “timeless” and 
“universal” applied to the works of art in view of the ongoing changes of the contemporary 
world. What has happened with the European humanistic tradition during the fracture 
between modern and postmodern culture but also after that? How could we describe the 
artistic processes beyond Lyotard’s concept of postmodern situation? Some examples from 
European and Bulgarian theatre are quoted. 
Key words: modern/postmodern theatre, contemporary drama and stage

All reproaches to modernity for neglecting local specificities and cultural differences 
in the name of seeking universal values are, of course, legitimate. However, in the last 
decades affirming precisely what was neglected before the very intention to reveal the 
Human nature and the Human condition beyond the differences of the groups was 
gradually lost. An intention which was always the basis of every work of art turned 
sooner or later in “classic”. For the world of theatre such examples could be the ancient 
tragedies, the dramatic works of Shakespeare, Goethe, Ibsen, Strindberg, Chekhov, 
Maeterlinck or Beckett…

Erwin Panofsky, one of the biggest figures in the history and theory of visual arts, 
speaking about the history of arts as a humanitarian discipline in the preface of his fa
mous book Meaning in the Visual Arts2 tried to define the idea of humanitas, believing 
it is the essence of what we understand under the word “culture” in the European tradi
tion. Panofsky analyzes humanitas between two basic oppositions: the ancient dichoto
my between humanitas и barbaritas; and the medieval antithesis between humanitas 
and divinitas. Seeing their twosided reinterpretations during the Renaissance and the 
modern times he concluded: It is from this ambivalent conception of humanitas that hu-
manism was born. It is not so much a movement as an attitude which can be defined as 
the conviction of the dignity of man, based on both the insistence on human values (ra-
tionality and freedom) and the acceptance of human limitations (fallibility and frailty); 
from this two postulates result responsibility and tolerance3. Panofsky connects the hu
manism, as a basic attitude towards the art, with the philosophy of Immanuel Kant. And 
of course the concept of universality had a key role in his philosophical paradigm too. 

1  DSc. Nikolay Yordanov is a Professor at the Institute of Art Studies, BAS; a lecturer at NATFA in 
Theatre criticism, Performance theory and Performance analysis. Не is editor in chief of the spe-
cialized theatre magazine “Homo Ludens” and curator of the international theatre festival “Varna 
Summer” and of the platform “World theatre in Sofia”. He is author of several books, of many pa-
pers and articles on the problems of drama, theatre language, cultural policies and theatre history.
2  Panofsky, Erwin. The history of art as a humanistic discipline. In: Meaning in the Visual Arts. 
Anchor Book edition, N.Y, 1955.
3 Panofsky. The history of art as a humanistic discipline, 2.
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This is the great legacy of the European tradition which shaped thinking in the arts 
and humanitarian disciplines till the big turn which happened at the end of the 19th and 
the beginning of the 20th century. Modernism – both in its avantgarde and neo avant
garde forms – rejected precisely this European humanistic tradition, simply because the 
aim of every revolution (aesthetic as well as social) is to break with a certain tradition 
in favor of seeking new values. Ultimately these new values could be laid in two dia
metrically different directions: the cult towards the difference of the group to which the 
individual belongs, or affirming the right to violate all taboos in the name of absolute 
freedom of the individual. By the way Erwin Panofsky writing his book in the middle 
of the 20th century had the understanding that the humanistic approach is threatened 
by these new values, and his contemplations surprise us how current they were to the 
dilemmas of nowadays; namely that his position could be attacked from two oppo
site camps: from those who profess the all-importance of the hive, whether the hive be 
called group, class, nation or race, but also from those who deny human limitations in 
favor of some sort of intellectual or political libertinism4.

At the end of the last century it was already difficult to speak about the European 
humanistic tradition – it was even a synonym of reactionary conservatism – because it 
was namely European and namely Tradition which used to signify that it was formed by 
the white imperialists, moreover Christians and men. An illustrative example for such 
suspicious attitude towards every concept for cultural tradition is the Terry Eagleton’s 
objection of the arguments of H.G. Gadamer in “Truth and Method”5 (“Wahrheit und 
Methode”, 1960): It might be as well to ask Gadamer whose and what ‘tradition’ he 
actually has in mind. For his theory holds only on the enormous assumption that there 
is indeed a single ‘mainstream’ tradition; that all ‘valid’ works participate in it; that 
history forms an unbroken continuum, free of decisive rupture, conflict and contradic-
tion; and that the prejudices which ‘we’ (who?) have inherited from the ‘tradition’ are 
to be cherished…It is, in short, a grossly complacent theory of history, the projection 
on to the world at large of a viewpoint for which ‘art’ means chiefly the classical monu-
ments of the high German tradition. It has little conception of history and tradition as 
oppressive as well as liberating forces, areas rent by conflict and domination6. Here the 
fact that Eagleton is a Marxist should be underlined and because of this he overwhelms 
the importance of the conflicts between different groups in society: … the fact that the 
unending ‘dialogue’ of human history is as often as not a monologue by the powerful to 
the powerless, or that if it is indeed a ‘dialogue’ then the partners –  men and women, 
for example – hardly occupy equal positions7. 

Such a perspective (following Eagleton) towards history and art at the very end of  
the 20th century seemed to be verisimilar. Of course, there is not a universal Subjection 
behalf of which the Truth can be spoken; there is not a single high Tradition, which col
lects as in a vessel the whole human knowledge and cultural values. But the question: 

4 Panofsky. The history of art as a humanistic discipline, 3.
5 Gadamer, HansGeorg. Truth and Method. 2nd  ed., Sheed and Ward, London, 1989.
6  Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. 2nd ed. The University of Minnesota Press, 
Minneapolis, 1996, 63.
7  Eagleton. Literary Theory: An Introduction, 64.
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is there something (and what is it if there is any) above the cultural differences and the 
conflicts between different human groups remained. In the 1970s and the 1980s the the
oretical/historical approaches to the arts and culture did succeed in some way in recon
ciling the sense of universality as a heritage of modernity with the postmodern believe 
that there are streams of different Traditions in which sooner or later some kind of aes
thetical (and social) revolutions will take place. Although there were enough examples 
that as the Traditions as well as the Revolutions used to present themselves on the level 
of quotation, of parody, of language games. The most general definition was taken from 
the dictionary of J.F. Lyotard – “postmodern situation”, whereby we used to explain as 
the world in which we had been living as the processes in the world of art. Both worlds 
seemed mosaic in their structures, transformed in the “imaginary museums” in which 
different cultural models from different times but still vital were coexisting. Actually the 
postmodern situation meant exactly this: not only an overcome of modernity but also 
coexistence of layers of unfinished projects of modernism. 

In the 1990s one thing was at least sure: that the end of the grand narratives had 
come (again Lyotard’s concept) and because of this conviction the world of art was far 
away from the nationalisms of the 19th and the 20th centuries as well as from the ideolo
gies of those times. Nationalistic and ideological strategies were pushed in the periphery 
of the sociocultural life. Instead of that there were tolerance and encouragement of dif
ference, hybridity and marginality. 

Theatre was not an exception from this general worldview. It meant to discover 
the theatre art – both the texts and the performances – as happenings in certain times 
and places, as personal expressions but also as quotations (often ironic, mocking, 
sarcastic) of other artistic expressions and works of art. In Bulgaria as in other East 
European countries this meant as well to experience the not yet lived sexual and 
political revolutionary situation of the 1960s and also the missed avantgarde and neo 
avantgarde of the 20th century. In spite of this strong wish to compensate the “lost 
profits” in which there is always a kind of tension, the feeling of gaming and mixing 
of artistic approaches and genres was dominant in culture. Artistic forms like club 
culture, interdisciplinary genres and intercultural projects were spread out then. But the 
question was not only about the artistic forms; more important was the unleashed flow 
of libidinal and creative energies. This theatre of energies (again Lyotard) fit organically 
into the general circulation of energies, ideas, images in the globalizing world. 

In Bulgarian theatre as in the whole East European theatre this attitude has caused a 
real innovation of the stage language and performing styles. Today we could affirm that 
some of these stage works were really “significant” for the development of the stage 
language (not only in the local and national contexts; some of them have received also 
loud international recognition). They tried to be intercultural and interdisciplinary – this 
was their formula for universality.

But seen as a whole picture we could conclude that in the postmodernistic strategies 
the respect for authority, tradition and history was lost, as well as that what we call sensus 
communis. And these were basic values of European culture created in the course of its 
history. This cultural background succeeded to involve even the criticism of itself which 
was the heritage from modernism. As Panofsky used to say: The humanist… rejects 
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authority. But he respects tradition8. Though the postmodern society was already post
traditional; it was fragmented into sub-groups built on many recognized differences. At 
the very beginning of these processes the society was seen as a melting pot of different 
cultural traditions, later the very idea of Tradition was abandoned. 

Meanwhile the pleasure of gaming, of mixing, of crossing borders was replaced by 
a traumatic feeling of life. It happened gradually during the turn of the centuries. In this 
new attitude towards life and world one could detect the warnings of Ulrich Beck about 
the “risk society”9 ever since the mid1980s as well as the new fears described by Gilles 
Lipovetsky and Sébastien Charles in “Hypermodern times”10 in the very beginning of 
21st century.

The theater reacted to these changes in society facing the troubling dilemmas of 
the communities and the traumatic individual consciousness even in the 1990s. By the 
way, this was the real reason for the revulsion of certain dramaturgical and performative 
stylistiques which were formed in the phase of the postmodern language games; some 
of these artists even had to leave the stage. The theatre stages in Europe, as in other 
parts of the world, were fascinated by the interest towards personal stories and the very 
genuine reality of life which seemed to be traumatic, ugly, hopeless. Irvine Welsh‘ novel 
“Trainspotting” (1993) followed by the Danny Boyle’s film on it (1996) – both had a 
big influence over the whole generation – appeared together with the plays of the British 
dramatists from the so called inyerfacetheatre as Sarah Kane and Mark Ravenhill, and 
simultaneously with their German, American and Russian analogs. This influenced also 
the Bulgarian stage leading to the creation of a number of very successful performances 
such as “Trainspotting”, staged by Ivan Panteleev, “Vagina Monologues” by Eve 
Enslerand, “Archaeology of Dreaming” by Ivan Viripaev, both staged by Galin Stoev, 
“Psychosis 4:48” by Sarah Kane, staged by Dessislava Shpatova, “The Pillowman” by 
Martin McDonagh, staged by Javor Gardev, etc11. 

The common between all these texts and productions, except their new comprehension 
of the “reality” on the stage, was in their dissimilar feeling about human interrelations 
revealing taboo themes, sadomasochistic instincts and forbidden desires. In-yer-face 
theatre shocks audiences by the extremism of its language and images; unsettles them 
by its emotional frankness and disturbs them by its acute questioning of moral norms12 
– asserts Aleks Sierz, one of the theoreticians of the inyerface theatre, comparing its 
significance for the theatre with the dramas of the absurd. Every feeling untouched 
from the evil is under suspicion13 – claims the Russian writer and critic Victor Erofeev, 
describing the dominating attitudes in Russian literature at the end of the 20th century. 
8 Panofsky. The history of art as a humanistic discipline, 3.
9  Beck, Ulrich. Risk Society. Towards a New Modernity. SAGE Publications. London, 1992.
10 Lipovetsky, Gilles and Sébastien Charles. Hypermodern Times. Polity Press. Cambridge, 2005.
11  For the influences of the contemporary British drama on the Bulgarian theater see the book by 
Nikolova, Kameliya. Българският театър след 1989 г. и новата британска драма [Balgarskiat 
teatar sled 1989 g. i novata britanska drama]. Sofia, 2013.
12  Sierz, Aleks. What is inyerface theatre? Available at: http://www.inyerfacetheatre.com/what.
html [accessed 24 August 2017].
13 Erofeev, Victor. Руските цветя на злото [Ruskite tsvetya na zloto]. Available at: http://litclub.
com/archiv/broi37/erofeev.htm [accessed 24 August 2017].
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This specific decadence, in which a lot of expressionistic and absurdist reverberations 
could be perceived, became a leading approach in text writing and performance making. 

The controversial attitude about universality (of the plots, of the characters, of the 
conflicts) in this intellectual and emotional framework was obvious. The good example 
for this is the foreword of Dan Rebellato’s book “Theatre & Globalization”14 written 
from Mark Ravenhill: I was student of both the well-established school of Marxist 
aesthetics and the emerging school of postmodernism, both of which saw truths as at 
best temporary, and the worst as deceptions… Alongside the word “true” some people 
still used the word “universal”… Or another popular word was “timeless”… But in 
my readings of cultural politics and gender studies of the 1980-s and 1990-s meant that 
I – and many other people – were suspicious of the words “timeless” and “universal”. 
Universal was too often used a shorthand of imperial domination… “Timeless” too, 
has often been used to justify the positions of those in authority.15 Ravenhill himself 
formulated the paradox how departing from these antiuniversalist standpoints he 
discovered international audiences which are interested of his plays. 

In this paradox Ravenhill suggested in a good way what I’m looking for. 
Universality offers exactly verification of a private truth – personal truth or 
of group of people – proving itself in front of the experience of the Others. 
Otherwise every difference and uniqueness would close itself in its own world 
of peculiarities. The question is how preserving our uniqueness and difference to 
open ourselves towards the others, urbi et orbi.

Affirming this I’m aware of possible objections. And above all will be the 
argument for “imperial domination” by the powerful to the powerless. But I will 
insist that the real “significant” work of art is a kind of storage of unique human 
experience which enters in permanent dialogue with its recipients. This dialogue 
presupposes not always equal positions but it is dynamic, it is dependent from the 
contexts in which is happening, and it is timeless (in the sense that it exists until 
the work of art is available to any potential recipient).

What should be recognized as universal in the most contemporary theatre? It should 
not be sought neither as a unified theatrical language nor as a didactical philosophical 
message but as a common sense that although every human experience is unique and 
could not be completely shared with others it is at least to some extent comprehensible 
to others. Here many examples from contemporary drama and stage could be cited. 
I will point out only one clear case. This is the production of the Slovenian National 
Theatre – Homer’s “Iliad”, staged by Jernej Lorenzi in 2015. In this minimalistic pro
duction you could see the contemporary interpretation of the first European epos – it 
speaks simultaneously about ancient Greece and Troy and about our world too, but also 
about every war in history; it turns to Slovenian public but also to every other public 
elsewhere in the world.

14 Rebellato, Dan. Theatre & Globalization. Palgrave Macmillan. London, 2009.
15 Rebellato. Theatre & Globalization, x.
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Iliad. After Homer, 2015, Slovenia, dir. Jernej Lorenzi
Photo: Peter Uhan
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ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА УНИВЕРСАЛНОСТТА НА 
ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ИЗКУСТВОТО. НЯКОИ 
ПРИМЕРИ ОТ ТЕАТЪРА 

Николай Йорданов

Резюме: Текстът предлага критика на клишетата, наследени от ХХ век, с които 
продължаваме да мислим за изкуството. Той предлага преосмисляне на категории 
като „вечно“ и „универсално“, прилагани към произведенията на изкуството, с оглед 
на извършващите се промени в съвременния свят. Какво се случва с европейската 
хуманистична традиция по време на разлома между модерния и постмодерния свят, а 
и след това? Как бихме могли да опишем процесите в изкуството извън концепцията 
на Лиотар за „постмодерна ситуация“? Приведени са и някои примери от европейския 
и българския театър. 
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BORDERLINES OF CULTURAL 
TRANSFORMATION IN THE RELIGIOUS ART

Ivo Iv. Velinov1

“My Christ, whatever your love dictates, 
it is sufficient for me to live within your Love”.

St Porphyrios

Abstract: The discussion of conveying messages through religious art is confronted by 
several serious challenges. In analysing the concepts of postmodern harmony in the time of 
hyper-consumption, dynamics of social communication register the specifics of art transfor-
mation. The aim is the sacred art enunciation and the sacred art utterance to be outlined. The 
idea of devotion to sacred art is described with two modes of enunciation using symbolical 
communication and transformation. It comes thus specially to emphasise that in this pro-
cess, culture and subcultures create a semiotic system in Bulgarian society for preservation 
of common religious memory. Finally, the external perspective of religious memory gives a 
new meaning to contemporary religious life and opportunities for a case study in sacred art 
veneration process with borderlines of religious art acceptance.
Key words: semiotics, painter, sacred, art, enunciation, utterance

From individuals to contexts

The origins of this contribution came into existence by analysing the concepts 
of beauty and postmodern harmony in the time of hyper-consumption of the arts. 
The thoughts of eminent scholar Algirdas-Julien Greimas are incorporated into 
my research concerning both the conveying of messages through religious art and 
the dynamics of social communication in contemporary societal axiology, my-
thology, hero/actant and culture. Drawing upon the works of standpoint French 
semiotician, the discussion of implementing a framework for identifying cultural 
differences in the religious arts is confronted by quite luxuriant historical chal-
lenges (Greimas 1987).

Following Greimasian emphasis on the axiology, the confrontation between 
individual life and nature has been described by modern scholars as continual 
confrontation between axiologies. Moreover, the individual life has been in-
volved in maintaining and restoring the confrontation between an enuncive axiol-
ogy and an enunciative axiology. As a result, the act of enunciation provokes the 
confrontation between axiologies. As human existence is an opposition between 
culture and nature that produces culture as a discourse, the societal utterance may 
be studied in a given, existing semantic universe.

1  Dr. Ivo Iv. Velinov, Assistant Professor, South-East European Centre for Semiotic Studies, New 
Bulgarian University. Researcher in semiotics and cultural transformation. His academic papers 
are published in academic volumes in Italy, Greece and Russia. Email: velinov.ivo@gmail.com.
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Culture is a semiotic system and gives opportunities for creating variety of so-
cietal axiologies and universes. In this system religious tradition in the arts plays 
a significant role. Furthermore, religious art subserves the integrational process 
of all axiologies and universes proposed by culture. In the mythology of culture, 
sacred art utters a sacred axiology. The whole set of meanings involved in the 
culture is denoted by the sentence that religious art is a sacred enunciation of a 
sacred utterance (Greimas 1987, 29–31).

As conveying an almost endless variety of essentially symbolic and social 
meanings, religious art is a critical channel of unrestricted communication. Adopt-
ing Greimasian fundamental hypothesis, we might construct and de-construct the 
notion of “religious art” through two types of visual enunciation: tangible and 
intangible. With reference to the dramatic qualities of religious art, the tangible 
enunciation does something in the sense of accomplishing a material, visual char-
acter. On the other hand, the intangible enunciation expresses something impor-
tant in a given society such as ideas and assumptions based upon a concept. As a 
consequence, Greimasian theories of the actantial model, axiology and semiotic 
square give opportunities to analyse actants in contemporary religious art.

Now, tradition and religious art more generally compete for primary task of 
specific art transformation, the gamut of artistic emulation and condemnation to 
public acceptance and admiration: what is important in religious art – the sacred 
art enunciation or the sacred art utterance? Who controls religious prescience and 
religious art acceptance?

Due to collective conscience and collective existence, the description of this 
paper provides a chance to emphasise the religious art efficacy as well as forming 
the aura of timelessness that captivates the scholar consciousness in analysing 
the authority in the religious arts. This has several statements concerning dynam-
ics of social communication. Firstly, the religious art has both instrumental and 
expressive dimensions. Secondly, its transformational role is both social and psy-
chological efficacy. And thirdly, through religious art a cultural transformation is 
offered and performed at time and place.

Borderlines of cultural transformation: what does religious art want?

When one consider the meaning of the referent in religious art, both religious 
education and spiritual harmony in art perform as an utterance in the cultural 
milieu, situation or metaphor, in which they are enunciated and propound an in-
variant axiology when a specified transformation is applied through popular rela-
tions between artistic forms and lines (Kandinsky 1977; Greimas 1987; Ouvaliev 
2003). More importantly, to manifest religious art is to demonstrate a human rel-
evance, which may be expressed on a variety of levels of denoting or revealing a 
vital importance for human beings. Dynamics of social communication between 
human’s expressions register the specifics in religious art transformation such as 
diversity of insights, satisfaction of wishes, solution to human problems. Accord-
ingly, it claims religious art to be examined both as utterance and enunciation.
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In accepting religious art to be a pursuit for special attention or divine influ-
ence, the nowness approach in sacred art compels not only the quality of being 
the present, but also the conception of the Church and the tradition, closely ob-
served in the presentness of the past.

As respecting the Holy Fathers, their responsibility for building the Churches 
as well as the icon painting terminology, which has been postulated and elabo-
rated on a variety of levels by the Church, it is obviously, in historical perspec-
tive, that icon painting concept belongs not to painters, but to Church institution 
and its tradition. Considered as an utterance, sacred art and its religious repre-
sentations are in continual confrontation with ideal painter and ideal observer of 
religious art. As being a vital concept of religious tradition dignified by age and 
distinguished by antiquity, art is identified as a sacred enunciation of a sacred 
utterance proposed by the Church Council in Nicaea in 787AD (Ouvaliev 2003, 
176).

Today, the existence of these religious representations and the institution of 
the Church have already established both enuncive and enunciative axiology tra-
ditionally embedded in the sacred place as an enunciation. A number of stud-
ies examine the use of the concepts touching on expression, feeling, truth, and 
meaning of religious art (Kreitler and Kreitler 1972; Uspensky 1976; Kandinsky 
1977; Lotman 1990; Ouvaliev 2003). In experiencing religious art, the individual 
understands and adequately conveys the richness of religious art concept. As this 
concept wants to be experienced and understood, it is identified with three impor-
tant pragmatic effects in religious experience: gratification, solution and insight. 
Thus, religious art wants artist’s aesthetic experience in illuminating specific 
knowledge about.

Having certain pragmatic effects, these studies are significant for scholars as 
they are referred to as religious art both in architecture and conventional iconog-
raphy of Christian art. Moreover, large part of these references regarding reli-
gious arts belong to significance of works of art that representations evoke citi-
zens emotion, and therefore to different views on the task of aesthetic qualities.

The criterion for the correct use of the term “religious art” has given rise to a 
lively debate between its production, its contemplation, and its manipulation. As 
a consequence of affecting human cognition, this term wants artists to participate 
trustworthy in acts of religious art creation. In accordance with this term, many 
evocative qualities and effects of religious objects facilitate the process of healing 
the sick, educating the ignorant, or in the act of recognising them to remember 
the religious past.

Bulgarian religious art in situ

Relatively recently, I started reading vivid textual materials concerning mod-
ern representations of religious art after a lovely visit in 2016 to religious place in 
the mountainous protected area in Southwestern Bulgaria, which embedded the 
modern cultural heritage of the late Bulgarian clairvoyant and healer, so-called 
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Baba Vanga.
To present the contemporary understanding of what Bulgarian religious art is 

seeming and what this art is being, I quote from a contribution by Vladimir Dulov 
(2014, 202), published in the book “Modern Pagan and Native Faith Movements 
in Central and Eastern Europe”: Although this temple is nominally Christian, its 
architecture and inner design [created by Svetlin Roussev (…)] represent a spir-
itual world which is significantly different from Orthodox Christianity.

Bulgarian national art has recognised the name of the eminent painter Svetlin 
Roussev since the second half of the last century. The artist, a Bulgarian winner 
of the world prize of humanity, has taken a long pathway in following the border-
lines of spiritual dimensions with his academic works. For instance, his contem-
porary interpretation of societal construction as conceptual “poorhouse” (2001, 
the exhibition cycle “Poorhouse”) where members of a given society seem to be 
“desperate and elevated in their misery” portrays pure Bulgarian faith (Matanov 
2001).

Moreover, in recent years there has been a growing tendency to explain the 
problem of Bulgarian faith as purely cultural product. Let me reflect deeply on 
the way. Much has been scrutinised and written in art theory about the structure 
of religious art as organised visual field. Therefore, visiting the Art Center Hugo 
Voeten and its section entitled “Bulgarian art”, one can gradually change his ex-
perience. As religious art generates tensions for which it provides specific relief, 
on the Art Center website there has been published an article by Myriam Geurts 
in November 2016, it reads a short sentence: Drawing from life gives me stability 
and confidence; it gives something extra to the drawings. This was, I take it, the 
standpoint of the scholar Svetlin Roussev in reference to his major works “Anti-
chamber of the Temple” (1997) and “Portrait of Baba Vanga” (2003).

This explanation concerning religious art seems to help the observer to deepen 
and expand his own experience as well as deflecting it into contemporary ana-
lytical channels. Accordingly, the most substantive phenomenon in this religious 
context is the fact that, historically speaking, in religious art there is a story. The 
same religious story is recognised in Barcelona, Spain, through the devoutly 
Catholic Antoni Gaudi and his architectural visionary mind. 

In apologia of such a standpoint I may only propose a tentative suggestion. 
The answer to the elusive question of contemporary Bulgarian religious art gives 
opportunities and may best be enlightened by examining the debatable case of the 
cathedral “La Sagrada Familia” in Barcelona.

On the basis of the relevant resources religious art does always consist of a 
story. The major asset of the suggested story is that architects and painters stimu-
late tensions, their works of nowness art suggest a variety of stories in the inquisi-
tive receivers (Ouvaliev 2003, 181–183).
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Hypotheses on the basis of Petar Ouvaliev’s limited evidence

An independent approach to the problem of the concept of Bulgarian art is 
that found in the fruitful thoughts of Bulgarian “spiritual ambassador”2 Petar Ou-
valiev. The eminent art critic and semiotician was based in London and a friend 
of Svetlin Roussev and many other artists. Following the sign theory of Roman 
Jakobson, interested in philosophy and cultural history, he was inspired to write 
many short texts on art.

A reasonably good source book for this part of my contribution is Petar Ou-
valiev’s “Discourses for Bulgarian Painters” (2003)3, published in Bulgarian. 
Dealing with an array of difficult concepts, Ouvaliev offers a clarification of a 
complex concept of spiritual discourse through outstanding relationship between 
the artist, the creator of art and the receiver, the observer of art. For instance, 
“prescience”, “experience”, “acceptance” in Bulgarian art context during the last 
century (Ouvaliev 2003, 9–11).

To build upon Ouvaliev’s luxuriant studies of Bulgarian painters, let’s con-
centrate on his short text from the book entitled “Svetlin Roussev 1933” and 
composed by two different short texts. The suggested text uncovers a specific 
cultural belief and its cultural implication amongst members of Bulgarian society. 
It serves to demonstrate how difficult is to understand the personality of Svetlin 
Roussev (Ouvaliev 2003, 151–153). The very first line of the text reads4:

„Да се говори на българи за Светлин Русев е много късно и много рано.“
“To discuss the name of Svetlin Roussev amongst Bulgarians is too late and 

too early.”

Such a generalisation operates not only with related concepts of “too late” 
and “too early” but also with the moral designations applied to the personality of 
Roussev and later to his actions.

In writing his text in 1993, Ouvaliev has shown that if the consciousness el-
evates physical emotions to the level of idealised emotions, therefore, his lan-
guage of an art critic emerges alongside imagination as a feature of experience 
at the level of consciousness. As may be expected, the semiotician examines his 
writing activity both as language and art. In the light of the above text reading, 
what is the nature of the contemporary religious art? Ouvaliev’s critical studies 
communicate the explicit or implicit assumption in his different short text, part of 
the same book, that the “icons do never sleep” in analysing cross-culturally the 
relation between the artist’s prescience, artist-critic-observer’s experience, and 
consequently, the universal acceptance of religious art in the human processes 
(Ouvaliev 2003, 175–177).

Furthermore, Ouvaliev’s emphasis on the significance of the value-creating 

2  Anthony Rudolf, December 17, 1998. For Independent Newspaper online – annotation mine.
3  Title translation of the book ‒ mine. 
4  Translation ‒ mine.
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offers typical characteristics of noble morality which is hard to interpret with 
today’s understanding of religious art. This explanation seems also hard to dig 
and uncover the concept of the longing for universal freedom. Moreover, it may 
be assumed that, for instance, the universal love simply must be of noble origin.

If one is accepting the hypothesis of strength of the soul in religious art, one 
could advance a step further and speculate about “Apologia of St. John of Da-
mascus”. Hence it seems more plausible to assume that the complete satisfaction 
with one’s artistic condition in religious art raises the major question in ethics 
about the divine happiness and obligation. One important factor which deter-
mines happiness and obligation is duty. On the other hand, happiness is assumed 
to be the rightness of doing “good” for all people as mankind is constantly under 
the governance of intellectual emotions or societal concepts, for instance, pain 
and pleasure.

Thus, Ouvaliev (2003) showed the notions of “obligation”, “right”, “duty” 
and “ethical criticism” to be a feature in a first place common to the opposition of 
“good” and “bad” that means approximately the same as “noble” and “contempt-
ible” in semantic aesthetics of the arts. This hypothesis suggests that amongst the 
things that may be hardest to understand for contemporary Bulgarian society is 
semantic aesthetics of religious art, the possibility of gratification, solution and 
insight.

Apologia for the artistic borderlines in the religious arts

It is however possible to figure out, as Greimas (1987, 38) once did, that there 
is a contrast between principal modes of enunciation. The first one is to commu-
nicate deliberately an utterance and, the second one, to transform the universe. 
As reading Greimas, communication of an utterance is situated in an already 
established axiology, while the transformation of the universe is the process of 
establishment of an axiology by the utterance.

Implementing these observed modes of enunciation in the context of religious 
art, we may interpret the social status of the painter as the intentionality to com-
municate with the world in distribution of religious painting; on the other hand, 
education of the spectator is the enunciation of purposely transforming the uni-
verse. The primordial character of retrieving information as a source of shap-
ing society is revealed in human action. As religious art demonstrates humanly 
relevant manifestation, the existence of codes and the production of meaning 
between creator/painter and spectator/perceiver put into practice both phases of 
competence and performance that are pragmatic in character.

The process of transformation is outlined both for painter and spectator in 
realisation of thoughts and beliefs, not in its communication. To describe the 
structure of enunciation in religious art, it is useful to adopt one of the basic narra-
tive schemes being composed of four phases, briefly summarised as competence, 
performance, manipulation, and sanction-veridiction (Courtés 1991, 98–103).
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Religious art: pragmatic level in enunciation as transformation

Initially, Greimasian idea is that recognition starts off with a state of con-
frontation within the modes of enunciation: communication and transformation 
(Greimas 1987, 165–179). As a consequence of the existing cognitive universe of 
reference, painter’s utterance expresses a creative axiology in religious semantic 
universe.

As there is a relationship to time in understanding religious art, painter’s ut-
terance is a competence to explain both durability and ephemerality in relation to 
self. Owing to the fact that many competences are presupposed, painter provides 
the religious idea in creating a cultural transformative language, therefore, to con-
note the essence of religious art as symbolic value. The performance plays both 
pragmatic and cognitive role in communication between painter and spectator. 
The importance of painter is to foresee a cognitive performance with descriptive 
values. 

Religious art: cognitive level in enunciation as communication

Religious art is performed by manipulation including a system of values. 
Enunciative axiology plays important role in conveying motivation as source of 
enunciation through the painter in acquiring religious knowledge. Manipulation 
is enunciation to communicate in a cognitive level. Although communication re-
quires a common value in recognising “good” and “bad”, the role of the good 
manipulative artistic performance is important for the formation of emotional 
and affective religious message. Moreover, painter is the key figure to manipu-
late the confrontation between the already given axiology and the axiology of the 
realm of religious art in which painter’s ideas are performed. Additionally, in the 
semantic universe of religious art, the observer’s motivation is presupposed by 
manipulation.

On pragmatic level painter of religious art is “knowing-how-to-perform” 
actual realisation of so-called symbolic value in society. In the performance of 
recognition, artistic competences and aesthetic actions of “having-to-do” and 
“being-able-to-do” are sanctioned in processing a veridictory judgment of the 
presentness of the past. Through enunciation to communicate, the painter recrea-
tes the essence of religious art in the expressions of emotions, but the durabil-
ity or ephemerality of this kind of art are sentenced to veridiction and sanction. 
Likewise, the sanction of durability in time is easily identified in communication 
by four possible veridictory sanctions – true or false, lie or secret in a given so-
ciety. Moreover, social elite makes comparisons between what it perceives with 
what already is known as representations of unique achievement and distinctive 
knowledge. Complementary to this sanction, “ideal painter” should always give 
utterance to his competence in manipulatory phase.

Todayness approach in religious art is about sanction, the fourth phase pro-
posed by Greimas. And, the problem with confrontation between axiologies of 
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what religious art is “seeming” and what religious art is “being” comes to arise. 
Furthermore, it is hardly difficult to explain whether painter is a symbolic-value-
murderer in todayness society or not. But, in studying the painter’s competence 
and manipulation, the veridiction describes successfully his performance and 
evaluates both his luxuriant body of knowledge and his lack of knowledge. As a 
consequence, veridiction interprets the phases of competence and performance in 
the enunciation to communicate and to transform.

Conclusion

Deliberations for further research

I have argued that Bulgarian religious art is a psychological tension. In refer-
ence to the religious paintings of Svetlin Roussev, there is a representation of a 
philosophical state of mind (Ouvaliev 2003). In the traditional, conceptual sys-
tem of the conventional iconography there is the possibility of the abstract seeing. 
So the artistic role of Svetlin Roussev is also part of both social and cultural di-
mensions in religious art tradition shaped by forms of contemporary philosophi-
cal reflection.

I have scrutinised some prominent ideas for religious art in this contribution, 
and discussed them (Kreitler and Kreitler 1972; Uspensky 1976; Kandinsky 
1977; Ouvaliev 2003). Therefore, religious art embodies several dimensions such 
as ethical, political, social and cultural. As knowledge and values are changeable, 
there is room for moral and pragmatic dimensions as well.

Societal privileged groups, concepts about knowledge, values and norms of 
action show that the cultural transformation is a better opportunity than the cul-
tural explosion (Lotman 1990; 2009; 2013). Initially, it saves the Life. In the 
discussed examples above I have endeavoured to demonstrate that the borderlines 
of religious art acceptance create a specific living system; if this system could not 
govern societal problems, it comes to be collapsed, or to be transformed, trans-
figured into a variety of forms and connotations. This cultural transformation in 
the arts, I believe, is especially valuable in todayness Bulgarian complex society.
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ГРАНИЦИ НА КУЛТУРНИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
НА РЕЛИГИОЗНОТО ИЗКУСТВО

Иво Ив. Велинов
Резюме: Дискусията около предаването на послания посредством религиозното из-
куство се натъква на сериозни трудности. Като анализира концепциите за постмодер-
ната хармония в епохата на свръхконсумация, динамиката на социалната комуника-
ция отчита особеностите на художественото преобразувание. Целта е да се очертае 
формулирането и обговарянето на сакралното изкуство. Идеята за отдаденост на са-
кралното изкуство е описана чрез два способа за формулиране, като се използват 
символната комуникация и трансформацията. Това се прави, за да се акцентира спе-
циално, че при този процес културата и субкултурата образуват семиотична система 
в българското общество за опазване на общата религиозна памет. И накрая, странич-
ният поглед към религиозната памет придава нов смисъл на съвременния религиозен 
живот и възможностите за ситуационен анализ на процеса на поклонение в сакрално-
то изкуство с границите на приемане на религиозното изкуство.
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THE BELGRADE ART INFORMEL AT THE 
CROSSROADS OF
MODERNISM AND POSTMODERNISM

Vesna Kruljac1

Abstract: Articulated in the late 1950s and early 1960s, the Belgrade Art Informel was 
a boundary phenomenon of Modernism closely related to existentialist ideas, where the 
mistrust in the socialist order and official system of aesthetic values manifested itself in 
the radical form of anti-image. It was an anti-aesthetic abstraction based on the researches 
in materia and technological experiments, the application of non-painting materials and 
operative procedures producing a paradigmatic destruction of the classical form and har-
mony of visual elements. Тhese properties determined the position of this phenomenon as 
a central controversy of Serbian culture at that time. By its discursive practice the Belgrade 
Art Informel anticipated new, intermedia and hybrid models of artistic expression, as well 
as strategies of the “militant” activity of art criticism, typical for Neo-Avantgarde and Post-
modernism.
Key words: abstract painting, polemic, cultural policy, Serbia, Yugoslavia, 20th century

After a short-lasted euphoria that marked the end of the Second World War in 
1945, the world was rapidly hit by a general and deep crisis. Living in the condi-
tions of material scarcity, the Bloc division of the world, the Cold War and the 
constant threats of a new atomic conflict, made the perspective of human exist-
ence utterly uncertain. The awareness that the rational order of things had led to 
a global conflict with catastrophic consequences produced a general distrust in 
the positive outcome of historical processes, scientific positivism and the phi-
losophy of rationalism2. Art had lost the function of the value model, the form of 
knowledge, the means of communication, or the bearer of universal truths3. The 
utopian concept of social utilitarianism and projective aims of art, inherent to 
the rationalist avantgarde movements, but also to the postwar geometric abstrac-
tion – were continuously losing the existential stronghold and the moral cred-
ibility in the post-war reality4. Тhe dilemmas related to personal freedoms and 
the critical perception of reality became a common feature of a substantial part 
of individual searches and intuitive responses to the burning issues of the epoch. 

1 Dr. Vesna Kruljac is a Museum Counselor; a Curator of the Department of Documentation of the 
National Museum in Belgrade (Serbia); the Secretary of the Editorial board of Zbornik Narodnog 
muzeja (Art History Volumes). Research field: history of modern art and art criticism, with a special 
focus on relations between these disciplines and politics (ideology). Author of the book “Lazar 
Trifunović – Protagonist and Antagonist of an Epoch” (2009), more than 10 scientific texts and 
numerous encyclopedic units. Email: v.kruljac@narodnimuzej.rs.
2  Frascina, Francis. The Politics of Representation. In: Wood, Paul et al. Modernism in Dispute. Art 
since Forties. New Haven, London, 1994, 96–97, 124–126, 128–129, 145.
3 Argan, Đulio Karlo. Kriza umetnosti kao “evropske nauke”. – Treći program, 1977, No. 33, 629.
4 Sandler, Irving H. Apstraktni ekspresionizam. In: Haftmann, Werner et al. Posle 1945. Umetnost 
našeg vremena. Ljubljana, Zagreb, Beograd, 1972, 51.
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Throughout the ideologically, politically, ethically and culturally divided world, 
there was a surge of philosophical and artistic concepts based upon the skepti-
cism and “ideology of denial” of the modern, technologically developed civili-
zation’s achievements, subliming the processes of alienation (of the individual) 
and reification (transforming artworks into market goods)5. In the domain of fine 
arts, anti-aestethical and non-referential visuality marked a series of more or less 
synchronous, but independent artistic tendencies on both sides of the Atlantic. 
The Art Informel or Matter Painting, the Lyrical Abstraction and the Tachism 
in Europe6, together with the Abstract Expressionism or Action Painting in the 
United States – these were the true artistic innovations of the post-1945 epoch. 
As one of the first “poetics of rebelion” closely related to the philosophy of Ex-

5 Argan, Đulio Karlo i Bonito Oliva, Akile. Moderna umetnost 1770–1970–2000, knj. 1. Beograd, 
2004, 10–11; Argan, Đulio Karlo i Bonito Oliva, Akile. Moderna umetnost 1770–1970–2000, knj. 
2. Beograd, 2005, 215–216.
6 The term Art Informel in the meaning of “non-formal” or art “beyond the form” was proposed 
by Michel Tapié in the foreword to the catalog of the Paris exhibition Véhémences confrontées 
[Vehemencies Confronted] 1951, in which participated Wols, Hans Hartung, Georges Mathieu, 
Jackson Pollock, Willem de Kooning and others. In another sense, “without signifying” or “the 
signification of yet unformed”, the same art critic, in the role of selector of the exhibition Signifiants 
de l‘Informel [Significants of Informel], held in Paris in 1952, used this term as a common label 
for a series of individual poetics whose bearers were artists of either figurative or non-figurative 
orientation (Jean Dubuffet, Jean Fautrier, Mathieu, Henri Michaux, Jean-Paul Riopelle and others). 
Later that year, Tapié defined the Informel tendency as art autre [“The Other Art”], that is an artistic 
practice of a completely different nature, morphology and values in relation to the conventional 
painting (Denegri, Ješa. Kraj šeste decenije: enformel u Jugoslaviji. In: Protić, Miodrag B. et al. 
Jugoslovensko slikarstvo šeste decenije. Beograd, 1980, 126). This syntagm concerned primarily 
the extreme examples of concretism and the unformity of materia in the opus of Fautrier, Wols 
and Dubuffet (Denegri, Ješa. Pedesete: teme srpske umetnosti (1950–1960). Novi Sad, 1993, 63, 
86; Idem. Teme srpske umetnosti 1945–1970. Od socijalističkog realizma do kinetičke umetnosti. 
Beograd, 2009, 96). Incorporating Dubuffet’s works in the exhibitions promoting the Art Informel, 
the boundary between the figurative and the abstract was relativized. At the same time, figuratively 
and abstractly, Dubuffet’s work was identified as a key carrier of research on the structure of ma-
teria within the rather heterogeneous stream of the Art Informel, but also of the autre figuration 
[“The Other figuration”] (Ragon, Michel. Lirska apstrakcija – od eksplozije do inflacije. In: Haft-
mann, Werner et al. Posle 1945. Umetnost našeg vremena. Ljubljana, Zagreb, Beograd, 1972, 80). 
Fautrier also had a similar, ambivalent position within the French Art Informel, as well as Willem 
de Kooning on the American art scene (Greenberg, Clement. Ogledi o posleratnoj američkoj 
umetnosti. Novi Sad, 1997, 80–81). The creator of the term Abstraction Lyrique [Lyric Abstraction] 
was Georges Mathieu (1947), while Charles Estienne and Pierre Guéguin introduced (1953/54) 
the term le Tachisme [Tachism] for the phenomenologically related stain color painting (Matije, 
Žorž. Ka novoj konvergenciji umetnosti, misli i nauke I. – Delo, 1961, No. 2, 211–212; Idem. Ka 
novoj konvergenciji umetnosti, misli i nauke II. – Delo, 1961, No. 4, 444–447; Mathieu, Georges. 
O rasapu oblika. – Život umjetnosti, 1968, No. 7–8, 142; Denegri. Kraj šeste decenije: enformel u 
Jugoslaviji, 126; Idem. Pedesete: teme srpske umetnosti (1950–1960), 87). Although these are not 
synonyms, certain common characteristics of the Art Informel, Lyrical Abstraction and Tachism 
were crystallized over time, so the term “French taste” pointed to the concept of easel painting 
with highly structured visual field, brutal expressiveness and accentuated physicality of materia, 
outstanding subjectivism of the content, which was corresponding to the artist’s preoccupation with 
the tragic fate of the individual, the psychoanalytic studies by Sigmund Freud and Jacques Lacan, 
that is the ideas of Existentialism and Structuralism.
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istentialism, the Art Informel7 was a movement within which the suspicion in the 
very idea of progress, the rational order of things, the ideology of humanism and 
collective efforts – which were the fundamental values of the Western civiliza-
tion for centuries – manifested itself in a radical form of anti-painting. It was all 
about the anti-aesthetical abstraction based on the researches in materia and tech-
nological experiments, the application of non-painting materials and operative 
procedures, through which artists accomplished a paradigmatic destruction of the 
classical form, formative priciples and harmony of visual elements. The primacy 
of the artistic act, the concretism of materia, the destroyed plastic structure of 
the Informel artworks and their semantic polyvalence are the determinants that 
essentially separated this phenomenon from any classical, anthropocentric and 
representative artistic models.

During the 1950s and the 1960s, the Art Informel appeared in various variants 
both in Central and Southeast Europe. However, in spite of similar phenomenol-
ogy of expressive language, common ideological, morphological and technologi-
cal properties – there were significant differences in the reasons for its creation 
and consequences of this tendency in the social and cultural reality of certain Eu-
ropean countries. Being an “art of skepticism”, the Belgrade Art Informel fitted 
in the problematic discourse of the epoch, but in the specific artistic, social and 
political circumstances in socialist Yugoslavia there were some immediate causes 
of its creation, and therefore its authentic meanings8. The context on which its 
exponents directly reacted was determined by the situation of simulated, Party-
controlled, limited democracy and tolerated pluralism of artistic form, but not 
the content as well. A certain chronological lag in comparison to the Western 
European Art Informel was due to decades of persistent, retrograde influence of 
the realist paradigm, as well as to the supremacy of the highly aestheticized and 
moderately abstract painting. These represented ideologically neutral, politically 
correct and socially acceptable manifestations of the Yugoslav postwar Modern-
ism9. In an effort to extend the boundaries of the artistic freedom, the Belgrade 
Art Informel problematized not only the matter of form, content and functions of 
an artwork, but also the issue of the social responsibility of an artist.

7 In an extensive interpretation, the term Art Informel connotes a philosophical and an ideological 
dimension, the general spiritual and existential climate, permeating the social reality at the global 
level in the period after the World War Two. For this reason, in art theory and historiography 
this term was accepted as a common mark for different tendencies constituting the extremely 
heterogeneous stream of European art of non-geometric abstraction after 1945 (Denegri. Kraj šeste 
decenije: enformel u Jugoslaviji, 126).
8 Trifunović, Lazar. Studije, ogledi, kritike, knj. 3. Beograd, 1990, 122, 141.
9  Their aesthetic features had a status of the highest-value criterion in Yugoslavia (АС, Г-291 
(Савет за културу НРС), К-1, акт 01 бр. 166 Извештај Савета за културу НРС за 1960. 
годину Извршном већу Народне скупштине НРС, од [AS, G-291 (Savet za kulturu NRS), K-1, 
akt 01 br. 166 Izveštaj Saveta za kulturu NRS za 1960 godinu Izvršnom veću Narodne skupštine 
NRS, od] 26. 1. 1961). As such, they were the main obstacle to the further development of art, 
namely the articulation of a radical art experiment (Denegri, Ješa. ‘Socijalistički modernizam’. 
Radikalni stavovi na jugoslovenskoj umetničkoj sceni 1950–1970. – Treći program, 2007, No. 
133–134, 362–367, 374–375).
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In Serbian culture, it was a border 
phenomenon of Modernism. Together 
with Lazar Trifunović, a critic who 
promoted the Belgrade Art Informel10, 
eight painters: Miodrag Mića Popović, 
Vera Božičković-Popović, Lazar 
Vozarević, Zoran Pavlović, Živojin 
Žika Turinski, Branislav Branko Protić, 
Vladislav Šilja Todorović and Branko 
Filipović Filo were creators of the po-
etics and ideology of the Art Informel, 
making the core of the Belgrade move-
ment. Its uniqueness was confirmed 
both in relation to the Yugoslav mod-
ernist mainstream and the Western Eu-
ropean Art Informel, not only through 
its practical results, but also through the 
consequences reflected in the concept, 
typology, meaning and function of an 
Informel artwork. On the phenomeno-
logical level, it was characterized by 
the naturalism of materials, automatism 
of performance or a prolonged creation 
time, but with no previous idea, projec-
tion of the final result, and ultimately 
by materia, as a fundamental indica-
tor of meaning. With the Belgrade Art 
Informel we witness, for the very first 
time in the Serbian post-war art, a radi-
cal deviation from the tradition of “pos-
itive” projection of the painting as an 
unique plastic entity, or an aesthetic ob-
ject with easily recognizable forms and 
definite message. Experiments of its ex-
ponents ranged from the concentration 
of thick paste layers and the application 
of concrete materials or discarded items 
of urban reality, through the accentuat-
ed gesture or a free leaking of liquids, 
10  More about this critic, along with the 
referential literature, see: Kruljac, Vesna. Лазар 
Трифуновић – протагонист и антагонист 
једне епохе. Београд [Lazar Trifunović – pro-
tagonist i antagonist jedne epohe. Beograd], 
2009, 67–95.

Fig. 1 Miodrag Mića Popović, Untitled, 1963, 
mixed media, 25 х 25 cm. Private collection

Fig. 2 Vera Božičković-Popović, Horizontal 
composition, 1960, mixed media, 80 x 100 cm. 
Private collection

Fig. 3 Lazar Vozarević, Compact forms, 1961, 
mixed media, 30 х 28 cm, Gallery “Lazar 
Vozarević”, Sremska Mitrovica
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to insisting on classical 
factures or pictorality. 
Within the production of 
the early, experimental 
phase (1957–1963) of the 
Belgrade Art Informel, 
two main positions can be 
identified. The first, more 
radical fraction, which is 
close to the French ex-
amples of art autre by 
its anti-aestheticism, ag-
gressive expression and 
media ambivalence, was 
represented by works of 
Popović, Božičković, 
Vozarević and Pavlović 
(fig. 1, 2, 3, 4). These art-
ists treated materia fol-
lowing their anti-painting 
and iconoclastic inten-
tions, and the predomi-
nant aesthetic conventions and existing socio-cultural circumstances with more 
nihilism, antagonism and open criticism. Works of Turinski (fig. 5), with some 
recurrences of pictorality and sign reflections of materia, held a separate, tran-

Fig. 5 Živojin Žika Turunski, Remains, 1960, mixed media, 20, 8 x 
26, 5 cm. Private collection

Fig. 4 Zoran Pavlović, Untitled 1, 1962, mixed media, 42 x 78 cm. Private collection
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sitional position11. The 
other, pictorial fraction, 
which, despite the amor-
phous quality of materia 
and the innovative opera-
tive procedures character-
istic of the Art Informel, 
retained an affirmative 
attitude towards the clas-
sical materials and the 
plastic organization of 
the painting, as well as 
the distant reflections 
on the real world, was 
epitomized in the works 
of Protić, Todorović and 
Filipović (fig. 6, 7, 8). 
Made by the automatic ap-
plying of materials on the 

11  In this sign system, explicated with the language of materia, we can find certain analogies in 
the creative solutions of Adolf Gottlieb. For more about Gottlieb artworks see: Legrand, Francine 
C. O znaku i otvorenom delu. In: Haftmann, Werner et al. Posle 1945. Umetnost našeg vremena. 
Ljubljana, Zagreb, Beograd, 1972, 111, 115; Lucie-Smith, Edward. Movements in Art since 1945. 
London, 2000, 29.

Fig. 6 Branislav Branko Protić, 
Composition, 1957, oil on 
canvas, 80,5 x 57 cm, Museum of 
Contemoprary Art, Belgrade

Fig. 7 Vladislav Todorović Šilja, Moon shore, 1964, mixed media, 
55 x 68 cm, National Museum – Kruševac

Fig. 8 Branko Filipović Filo, Composition, 1958, mixed media, 51 х 
69 cm, National Museum of Montenegro, Cetinje



29

canvas, their artworks leave the impression of an unfinished material structure, 
but still retain  formal characteristics of a High-modernist painting (flatness, two-
dimensionality)12. As the Belgrade Art Informel included not only the poetics 
of materia and gesture, but also certain associative or sign reflections, it was no 
longer possible to say whether an object would belong to this tendency or not 
only on the basis of the formalist distinction between the abstraction and the figu-
ration. Therefore, what was truly innovative and revolutionary in this movement 
was not primarily the rejection of the illusionism of form, but the positioning 
of an artwork outside the conventional categories of picture and content, which 
meant its transformation into a media ambivalent and polysemic structure.

The fact that such a visual expression was not standard in the Yugoslav mod-
ernist painting, opened the question of the formal and conceptual genesis of the 
Belgrade Art Informel. Only in Dadaism and Surrealism it was possible to find a 
certain analogy to Art Informel works based on the physical destruction, the im-
provisation or the automatism of gesture, juxtaposition or collage-montage pro-
cedures, incidence or technological experiments, hermetic visual vocabulary and 
semantic variability13. Besides the affinity to experiment, the connection between 
the Belgrade Art Informel and the Avantgarde is evident in almost identical per-
ceptions of the social function of an artwork and the artist’s responsible attitude 
towards society, as well as in their marginal position on the institutional map of 
meaning. In the tradition of the above mentioned avantgarde movements, it pro-
moted chaos, nihilism, discontinuity, fragmentation, subjectivism and relativity 
of meaning. Through an anti-aesthetical and devastated material structure of its 
works, the Belgrade Art Informel indicated the existence of a different reality, 
a different truth, less optimistic than the one projected by the Yugoslav politi-
cal establishment, and reflected by the modernist mainstream. By involving the 
observer into its orbit and causing not only an anxious emotional reaction in 
him or her, but a critical reflection of events outside the visual field, an Informel 
artwork systematically revealed the reverse of the Yugoslav socialist revolution 
which never had a liberating effect on all people. The primary reasons for the 
distrust and antagonism of the Belgrade Art Informel exponents against the rul-
ing ideology were social deformations, moral stumbling, hypocrisy, censorship, 
latent dogmatism. Therefore, their intention was not only to radically change the 
dominant aesthetic canons, but to extend the field of change аnd transfer it to the 
sphere of culture, society and politics14. They detected, revealed and even deep-
ened the crisis of the dominant artistic and political ideology in Yugoslavia, but 
did not have any constructive plan for its resolution or an utopian project for the 
future. It was a conflict with the current political course and the established art 

12  The most similar to them are works of the Italian exponents of the expressive gestuality and the 
“pictorial” Art Informel (Antonio Corpora, Mattia Moreni and others). Denegri. Pedesete: teme 
srpske umetnosti (1950–1960), 180.
13  For more about the characteristics of Dadaism and Surrealism, see: Gale, Matthew. Dada & 
Surrealism. London, 1997.
14  Merenik, Lidija. Umetnost i vlast. Srpsko slikarstvo 1945–1968. Beograd, 2010, 136.
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streams after 1950, and this fact was confirmed by the very consequences of the 
Belgrade Art Informel. Thanks to this movement, an artwork does not figure as an 
aesthetic object any more – it becomes the indicator of a certain ethical attitude, a 
specific kind of visual expression that reveals a rebellious mentality and a critical 
awareness of its author. By destroying the ideological and morphological matrix 
of the High-modernist painting, the Belgrade Art Informel positioned itself as the 
main generator of large and permanent changes in Yugoslav art. Since it relativ-
ized the conventional understanding of art and the basic principles of artistic edu-
cation, this phenomenon demanded completely different value criteria, modes of 
perception and models of interpretation. Therefore the promotional criticism took 
the initiative in organizing the movement, in theoretical explication and affirma-
tion of the Art Informel poetics. Due to the timely support from a handful of crit-
ics, their promotional texts and exhibitions, as well as the joint, combative action 
of the art practice and art theory, the Informel conception of anti-art grew into a 
coherent movement. Imposing itself as a politically, sociologically and culturally 
opponent paradigm, the Belgrade Art Informel seriously jeopardized the priority 
status and privileged position of the local artistic mainstream.

In the ideologically rigid and traditionally oriented Yugoslav society, the Art 
Informel idiom was seen not only as something aesthetically provocative, but 
also as a means of political subversion. Although the Belgrade Art Informel did 
not pretend to be a part of the official “art system”, nor to participate in the strug-
gle for the supremacy on the institutional map of meaning, it was tendentiously 
challenged, severely attacked and anathematized from positions of art, art criti-
cism and theory, ideology and politics. Principally perceived as a pro-Western 
and epigone tendency, as an embodiment of the absurd, nihilism, dehumanization 
and alienation with no foundation in Yugoslav socialist reality and local artistic 
tradition15, the Belgrade Art Informel managed to unite the conservative politi-
cal and cultural bureaucracy in a joint opposition front. The result was an ag-
gressive campaign against the Informel abstraction, which culminated with the 
intervention of the Yugoslav president Josip Broz Tito. Although Tito in none of 
his four speeches explicitly mentioned the Art Informel as a controversial and 
unacceptable tendency16, historical sources confirm that this phenomenon was the 
centerpiece of political attacks on the Abstraction in Yugoslavia in 1962/63. Тhe 
ideologically rigid and conservative bureaucracy recognized the “heresy” in the 
Art Informel, describing its protagonists as “arch-enemies” of the Yugoslav self-
governing order17. The strategy of the political oppression was based on more or 

15  See: AJ, 507 (SKJ), VIII, II/2-b-(191-169), K-10, Informacija o nekim vidovima stranog uticaja 
u našoj zemlji, od 20. 6. 1962; IAB, SKS OSK OSG OK BGD (182), Aktiv SK ULUS-a, K-220, 
Zapisnik sa sastanka aktiva SK ULUS-a, od 11. 12. 1962.
16  These were Tito’s speech in Železnik held on December 29, 1962; the New Year Message; a 
speech at the VII Congress of the Central Committee of the National Youth of Yugoslavia; and an 
interview with members of the Presidency of the Union of Journalists of Yugoslavia in January and 
February 1963. See: Broz Tito, Josip. Говори и чланци [Govori i članci], knj. 18, Zagreb, 1966, 
61–70, 73–89, 96–112.
17  See: AJ, 507 (SKJ), VIII, II/8-(1-84), K-29, Skica za diskusiju o nekim pitanjima književnosti 



31

less explicit mechanisms of pressure, control and stifling. People closely related 
to the Belgrade Art Informel and its exponents were exposed to censorship18, 
financial restrictions19, and other methods of marginalization and psychological 
pressure20. Public discreditation of the Art Informel and its exponents was car-
ried out through a politically instructed and ideologically motivated polemics 
and debates in media, forums and tribunes21. Excluded from the international art 
competition by the sheer will of creators of the Yugoslav cultural policy22, ideo-
logically mired, lexically hermetic and anti-aesthetic as they were, the Belgrade 
Informel artworks existed at the margin of artistic events in the local context. It 
was a strategically planned and synchronized action of the Yugoslav cultural and 
political establishment conducted according to the scenario of the same, recent 
anti-abstraction campaign in the USSR23. Certain benefits after the fierce initial 
pressures and the final abolition of administrative prohibitions were motivated by 
the imperative of preserving a positive international image of democracy, toler-
ance and emancipation of the Yugoslav socialism and its autonomous position in 

i umetnosti, od 6. 1. 1960; АС, Ђ-2 (ЦК СКС), К-6/pl., Ф-4/1, Стенографске белешке са III 
пленума ЦК СКС, од [AS, Đ-2 (CK SKS), K-6/pl., F-4/1, Stenografske beleške sa III plenuma 
CK SKS, od] 19. 5. 1960; AJ, 142/II (SSRNJ), F-26, Stenografske beleške sa II plenuma Saveznog 
odbora SSRNJ, od 20. 3. 1961; AJ, 507 (SKJ), V (OPS), K-XVI/1-10+1a, K-16, Zapisnik sa 
proširene sednice Organizaciono-političkog sekretarijata CK SKJ, od 20. 3. 1961; АС, Ђ-2 (ЦК 
СКС), К-15, Информација Идеолошке комисије ЦК СКС о неким идејним појавама у области 
културног, научног и уметничког живота, од [AS, Đ-2 (CK SKS), K-15, Informacija Ideološke 
komisije CK SKS o nekim idejnim pojavama u oblasti kulturnog, naučnog i umetničkog života, 
od] 19. 6. 1961.
18  See: AJ, 507 (SKJ), VIII, II/11-(1-34), K-32, Kratke informacije Ideološke komisije CK SKJ 
–  Bilten br. 4, novembar 1963.
19  See: IAB, SKS OSKB GKBGD (136), K-166, Stenografske beleške sa plenarnog sastanka 
Gradskog komiteta SKS Beograda, od 11. 11. 1963; AJ, 507 (SKJ), VIII, II/2-b-(177-181), K-12, 
Stenografske beleške sa sastanka Ideološke komisije CK SKJ, od 14. 12. 1963; AJ, 507 (SKJ), 
VIII, II/2-b-(182-184), K-13, Informacija o sastanku grupe filmskih radnika komunista održanom u 
Komisiji za ideološki rad CK SKJ, od 14. 12. 1963.
20  Such as oral warnings and threats, police interrogations, denunciations, spying, etc. See: AJ, 507 
(SKJ), VIII, II/2-b-(170-176), K-11, Stenografske beleške sa sastanka Ideološke komisije CK SKJ, 
od 1. 3. 1963; АС, Ђ-2 (ЦК СКС), К-7/pl., Ф-3, Стенографске белешке са VII пленума ЦК СКС, 
од [AS, Đ-2 (CK SKS), K-7/pl., F-3, Stenografske beleške sa VII plenuma CK SKS, od] 7. 3. 1963; 
IAB, SKS OSKB GKBGD (136), K-170, Zapisnik sa sastanka Sekretarijata Gradskog komiteta 
SKS Beograda, od 9. 3. 1963; AJ, 142/II (SSRNJ), F-125/02, Zapisnik sa sastanka Komisije za 
politički i idejno-vaspitni rad SO SSRNJ, od 14. 3. 1963.
21  AJ, 507 (SKJ), V (1-40), K-XIX, Zapisnik sa sednice Organizaciono-političkog sekretarijata CK 
SKJ, od 27. 2. 1963. 
22  During the 1950s and 1960s these were established artists and intellectuals very close to Tito’s 
regime. For more details see: Protić, Miodrag B. Slikarstvo šeste decenije u Srbiji. In: Protić, 
Miodrag B. et al. Jugoslovensko slikarstvo šeste decenije. Beograd, 1980, 19; AJ, 644 (SULUJ), 
F-9, Izveštaj članova Saveta kao predstavničkog tela našeg Saveza u Odboru Komisije za kulturne 
veze, od 22. 5. 1961.
23  AJ, 507 (SKJ), VIII, II/2-b-(170-176), K-11, Stenografske beleške sa sednice Komisije za 
ideološka pitanja CK SKJ, od 10. 5. 1963. For more on the Soviet campaign against the Abstract 
art see: AJ, 507 (SKJ), VIII, II/11-(1-34), K-32, Informacija Ideološke komisije CK SKJ: diskusije 
o umetnosti u Sovjetskom Savezu, Bilten br. 2, od 4. 3. 1963.
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relation to other communist regimes in the East. The fact that exponents of this 
tendency were not submitted to any drastic punitive measures, as well as the fact 
that the state purchased and rewarded the Informel artworks and in various ways 
materially supported their authors24, indicates that Art Informel in Yugoslavia was 
not a dissident phenomenon. Yet, the extremely polemical reception of the Bel-
grade Art Informel, but also polemic as the main mode of artistic manifestation of 
its protagonists, made it, in the local context, a socially engaged art and the politi-
cal avantgarde, which Art Informel in Western Europe never was. This kind of 
visual expression and social activism, multidimensional antagonism and position 
of the artistic alternative, produced an essential difference between the Belgrade 
Art Informel and the modernist artistic ideologies, exposing it as one of the Neo-
avantgarde phenomena of the second half of the 20th century.

With its discursive practices, the Belgrade Art Informel opened several op-
tions for further development of Serbian art. Its moderate, pictorial fraction al-
lowed the continuity of the modernist paradigm. On the contrary, the media am-
bivalence and performing features of some radical examples paved the way to the 
articulation of the Neo-avantgarde phenomena. Made by collage-montage proce-
dures, these works transcended the third dimension and anticipated the objects of 
Neo-Dada, Installation and Assemblage. On the other hand, by focusing on the 
function of the body as a medium in the creative act, the Belgrade Art Informel 
opened the possibility of transformation of an artwork from a defined object 
into an ephemeral action, thus anticipating Happening, Body Art, Performance 
or Conceptual Art. These movements definitely destroyed not only the concept 
of a modernist picture determined by flatness and frame, translating it into an 
intermedia object, but also the artwork as a material fact. Also, affirming the 
autonomy of artists according to the model of an outsider and uncompromising 
critics of a society, the Belgrade Art Informel laid the foundations for a new form 
of politicization of artistic engagement and made inspirational effect on the latter 
artistic tendencies directly motivated by a critical attitude towards social reality25. 
In an effort to promote these movements, the art critics of the new generation fol-
lowed the strategy of the Belgrade Art Informel’s promoters. Here we deal with a 
“militant critique”, which means an active participation of critics in the actual art 
events, in theoretical elaboration of the innovative aesthetic concepts, namely in 
detection and interpretation of their contents and meanings, which brought both 
24  However, when comparing quantities and buying quotas for works of established artists with 
the number and prices of the Belgrade Informel artworks, the results are rather modest. Namely, 
the largest part of the Belgrade Art Informel production remained in the funds of the galleries and 
cultural institutions in the province, as well as in private collections that were transferred to the state 
museum thesaurus only after Tito’s death in 1980.
25  For more about the development of the aforementioned movements in Yugoslavian art during 
the 1970s, see: Denegri, Ješa. Aspekti i alternative posleratnih pokreta: od enformela do siromašne 
umetnosti. – Umetnost, 1970, No. 21, 43–52; Idem. Tri istorijske etape – srodni vidovi umetničkog 
ponašanja. – Umetnost, 1979, No. 65, 27–42; Idem. Apstraktno – konkretno: radikalni stavovi u 
srpskoj umetnosti od dvadesetih do devedesetih. In: Primeri apstraktne umetnosti: jedna radikalna 
istorija (ed. Natalija Cerović). Beograd, 1996; Idem. Sedamdesete: teme srpske umetnosti (1970–
1980). Novi Sad, 1996.
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art and criticism in a discussion, polemic and even conflict with society26. Finally, 
introducing the principle of relativity of meaning, in terms of the lack of one uni-
versal truth and unity of style and epoch, the Belgrade Art Informel anticipated 
one of the fundamental principles of postmodern art. The fact that at the end of 
the 20th century the Neo-Informel Art27 assimilated certain ideological, morpho-
logical and technical/technological properties of the Art Informel of the 1960s, 
indicates that in the time of Postmodernism the Belgrade Art Informel continued 
to exist as an artistically stimulating and ethically vital standpoint.

26  Denegri, Ješa. Šezdesete: teme srpske umetnosti (1960–1970). Novi Sad, 1995, 110–111.
27  For more about Neo-Informel Art in Yugoslavia during the 1980s and 1990s, see: Dene-
gri, Ješa et al. Kontrolirana gesta – primjeri novog enformela i apstraktnog ekspresionizma. 
Koprivnica, Ljubljana, Maribor, Subotica, Sarajevo, Rijeka, 1988; Denegri, Ješa. Fragmenti 
postmodernog pluralizma: beogradska umetnička scena osamdesetih i početka devedesetih. 
Beograd, 1997; Idem. Osamdesete: teme srpske umetnosti (1980–1990). Novi Sad, 1997; Idem. Од 
историјског енформела до постмодернистичког неоенформела [Od istorijskog enformela do 
postmodernističkog neoenformela]. Novi Sad, 2010.
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БЕЛГРАДСКИЯТ ИНФОРМЕЛ МЕЖДУ 
МОДЕРНИЗМА И ПОСТМОДЕРНИЗМА

Весна Круляц
Резюме: Формулиран в края на 50-те и началото на 60-те години на ХХ век, Белг-
радският информел e гранична проява на модернизма, тясно свързана с идеите на 
екзистенциализма, чрез която недоверието към социалистическия режим и официал-
ната система на естетическите ценности се проявява в крайната форма на антиобраза. 
Това са антиестетически абстракции, резултат от търсения в областта на материята 
и техно логическите експерименти, използването на неживописни материа ли и опе-
ративни способи, пораждащи парадигматична деструкция на класическата форма и 
хармония на визуалните елементи. Поради тези си свойства явлението се озовава в 
центъра на полемиките в сръбската култура от онова време. В дискурсивната си прак-
тика Белградският информел изпреварва новите, синтетични и хибридни модели на 
художествената изразност, както и стратегиите на „войнстващата“ художествена кри-
тика, характерна за неоавангарда и постмодернизма.
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THE PARIS BIENNALE FOR YOUNG ARTISTS. 
BULGARIAN PARTICIPATIONS 1959–1969

Irina Genova1

Abstract: “The Paris Biennale of Young Artists. The Bulgarian Participation 1959–1969” 
is part of an extended project on the perspective from Bulgaria to artistic practices beyond 
the Iron Curtain during the 1960s. Started within the framework of the Fellowship Program 
of the Center for Academic Studies/CAS, Sofia in 2016, it continues as a project at the 
Institute of Art Studies.
In my larger study I am trying to state my present-day interest and view, formed in the 
conditions of the local, but also in the times of cultural globalisation. Research demonstrates 
that art contacts and the wider milieu of art practices in Southeastern Europe and in the so-
called former “socialist bloc” showed considerable differences and exhibited their own 
specifics. From today’s perspective, the (non-) happening of artistic contacts during the 
period of the “Cold War” in Bulgaria seems crucial for the interpretation of artistic works 
and practices before 1989.
The Biennale of Young Artists in Paris (referred to as Paris Biennial) was created in 1959 
and existed as an art forum of young artists until 1985, when its statute was fundamentally 
altered. During the first decade, including 1969, the participations were national. Bulgarian 
painters, sculptors, graphic artists participated in the Paris Biennial during the first decade 
of its existence.
Key words: Paris Biennale, art of the 1960s, Iron Curtain and cultural exchange, art and the 
Cold War, international art forums, Bulgarian artists

This article is part of a more extensive study of “The Bulgarian Perspective on 
Art behind the Iron Curtain during the 1960s”. Having started within the frame-
works of the Advanced Academia Fellowships Programme of the Centre for Ad-
vanced Study Sofia (CAS) in 2016, the project continued at the Institute of Arts 
Studies. The grounding interest of the study is the problem of the (self-)isolation 
of the Bulgarian art scene. This phenomenon carries a legacy dating back to the 
various modernisms and avant-gardes until World War II. During the period of the 
Iron Curtain, the (self-)isolation predictably deepened. The Bulgarian art scene was 
far more isolated from the artistic exchange in comparison with art centres both in 
neighbouring Balkan countries and in former communist European countries. This 
situation has its consequences today.

After World War II, then part of the “socialist camp”, Bulgaria seemed far more 
isolated than other countries. The legacy of isolation can only partly account for 
1  Irina Genova is a Professor in Art Studies at the New Bulgarian University and at the Institute 
of Art Studies in Sofia. Her publications discuss manifestations of modernisms in Bulgaria and in 
neighbouring countries, as well as contemporary artistic practices. Among her books are: “Moder
nisms and Modernity – (Im)Possibility for Historicising” (in English and in Bulgarian), 2004; 
“Tempus fugit. On Contemporary Art and Visual Image” (in English and in Bulgarian), 2007; and 
“Modern Art in Bulgaria: First Histories and Present Narratives beyond the Paradigm of Moder
nity” (in English), 2013. In recent years she specialised in New Europe College (NEC), Bucharest 
(2004), National Institute of Art History (INHA), Paris (2005), Zentralinstitut für Kunstgeschichte 
(ZI), Munich (2009), Centre for Advanced Study (CAS), Sofia (2016–2017).
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that. In the conditions of temporary liberalization at the time of the so-called Thaw, 
artistic circles in Poznan, Warsaw, Bratislava, Zagreb, etc. sought to revive the ex-
change dating from before the war. Some of the carriers of that earlier experience 
were still active. In Bulgaria, due to a number of circumstances requiring special 
attention, no alternative field of cultural exchange could be set up on the basis of 
earlier experience. 

The Paris Biennale for Young Artists 
The Paris Biennale for Young Artists, referred to for short as Paris Biennale/ 

Biennale de Paris, was launched by Raymond Cogniat in 1959 and set up by André 
Malraux, as Minister of Culture, in order to present an overview of youth’s creativi-
ty worldwide and to create a place of experiences and meetings. It existed as an art 
forum for young artists until 1985 – its last edition, when its status was fundamen-
tally altered.

In his preface to the catalogue for the forum’s first edition in 1959, the French 
critic Cogniat voiced the organizers’ ambition to establish an art forum of the same 
type as the biennales in Venice and São Paulo, but aimed specifically at young 
artists (up to 35 years of age). In the first decade, up to and including 1969, the 
participations used to be national, as in the other two biennales. This principle was 
subsequently abandoned and no Bulgarian artists took part in the Paris biennales 
later on.

Bulgarian painters, sculptors, and graphic artists took part in the Paris Biennale 
in 1959, 1961, 1963, 1965 and 1969. The five commissioners and the participants 
according to the general catalogues of the Biennale2 are listed in a footnote, assum-
ing that most of them have seen the forum in the respective years.

Along with Bulgaria, three other East European communist countries were 
represented at the First Biennale in 1959: Hungary, Poland, and Yugoslavia. The 
Soviet Union, Czechoslovakia, and Romania were not represented. The Bulgarian 
representatives3 included six artists – three painters, one sculptor, and two graphic 
artists; and there was a total of nine entries – two each by Georgi Bozhilov, Hristo 
Neykov, and Todor Panaytov, and one each by the rest. Vladimir Goev’s portrait 
of the artist Petar Mladenov is the largest of them – 127 x 94 cm. The Bulgarian 
entry reproduced in the biennale catalogue was Bozhilov’s Landscape, tempera on 
2  1959 commissioner: Dimitar Ostoich; 1959 participants: Georgi Bozhilov, Vanya Decheva, Vladi-
mir Goev, Velichko Minekov, Hristo Neykov, Todor Panayotov. 1961 commissioner: Vladimir 
Goev; 1961 participants: Ivan Filchev, Ivan Kirkov, Dimitar Kirov, Yoan Leviev, Encho Pironkov, 
Svetlin Rusev, Alexander Dyakov, Lyuben Dimanov, Ivan Kyosev. 1963 commissioner: Velichko 
Minekov; 1963 participants: Ivan Kirkov, Yoan Leviev, Georgi Nikolov, Svetlin Rusev, Nenko 
Tokmakchiev, Galin Malakchiev, Lyuben Dimanov. 1965 commissioner: Nikola Mirchev; 1965 
participants: Georgi Bozhilov, Dimitar Kirov, Georgi Petrov, Lyuben Dimanov, Ivan Kozhuharov, 
Anastasia Panayotova, Simeon Venov. 1969 commissioner: Gancho Georgiev; 1969 participants: 
Stefan Gatsev, Krum Damyanov, Violeta Grivishki (according to the rules for this edition of the 
biennale, a country could only be represented by three participants).
3  Dimitar Avramov only discusses the first Bulgarian participation in the Paris Biennale in 
Avramov, Dimitar. Летопис на едно драматично десетилетие. Българското изкуство между 
1955–1965 г. [Chronicle of a Dramatic Decade. Bulgarian Art 1955–1965]. Sofia, 1994, 400.
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paper, 34 x 24 cm. The short commissioner’s note in the catalogue commented on 
the organizers’ tolerance to various viewpoints, and on the role of realism in Bul-
garian art. “In the development of Bulgarian art since the end of the last century, 
when the Bulgarian people were freed from a five-century foreign rule, realism has 
always been the main and leading tendency”4. The commissioner made a reference 
to Bulgarian art of the 1930s in order to establish a Bulgarian tradition of realism: 
“a group of talented artists brought a new quality to art in their effort to relate art 
to the people and to people’s revolutionary struggle”. The Bulgarian entries in the 
biennale were meant to present the road of realism followed by young artists, and 
to convince spectators that “along this road, young talents who freely develop their 
art’s individual features are burgeoning”5. The discourse at work here is frankly 
propagandist.

The French press had expressed doubts about the Biennale’s creative potential 
since its first years. The main problem discussed was the selection of the partici-
pants from different countries made by functionaries in the field of culture and, as 
a result, the presentation of officially acceptable art works6. The problem of the 
criteria for foreign participations appeared to be a political rather than an artistic 
one and remained unresolved up to and including 1969.

At the Second Biennale in 1961, a greater number of countries – over fifty – 
were represented. This edition had a section for book illustration too, and featured 
films and books on art. Another addition was the theatre decoration section. A num-
ber of galleries mounted parallel exhibitions and thus further extended the biennale 
programme7.

This time, apart from Bulgaria, the other East European communist countries 
represented at the biennale were Hungary, Poland, Romania, Czechoslovakia, and 
Yugoslavia. Once again, the Soviet Union was not represented. The Second Bien-
nale featured a greater number of Bulgarian participants: a total of nine artists in 
four different sections. Ivan Kyosev presented six prints of Fighters of the Bulgari
an National Revival in the new section for book illustration. Small-size works were 
still the rule. The author of the catalogue note was Bogomil Raynov, although the 
commissioner for the Bulgarian section was Vladimir Goev. This note was more 
eloquent than the one in the 1959 catalogue, but the dominant aim was still propa-
ganda. It was, it seems, particularly important to highlight “the richness and variety 
of plastic expression”8 of the Bulgarian entries. 

A publication summing up the first two editions of the biennale by the Italian art 
historian Guido Marinelli9 discusses the major trends characterizing the first edi-
4  Biennale de Paris. Catalogues: Première Biennale de Paris, 1959, 13.
5  Biennale de Paris. Catalogues…
6  See cited fragments from the French press from 1959 in the diploma thesis by Jacques  Rapha-
nel, L’art d’aujourd’hui à travers la Biennale de Paris, 1958–1975, une enquête sur les idéologies 
culturelles et la représentation de l’art. Directeur de thèse Marc Le Bot. Paris, Sorbonne, 1977.
7  Cogniat, Raymond. Préface. Deuxième Biennale de Paris. Catalogue. Paris 1961, VII–IX.
8  Biennale de Paris. Catalogues: Deuxième Biennale de Paris, 1961, 22.
9  Guido Marinelli is the author of critical essays and studies of modern art, among which Marinelli 
(1968) and Marinelli (1973).



40

tion10. Marinelli divides his article on the First Biennale into three parts: I. Perspec-
tives on the School of Paris and Its Worldwide Influence; II. The Countries – The 
Works – The Artists; and III. The Young and the Art of Tomorrow. In the second 
part, Bulgaria appears under the heading “The East, including Hungary, Bulgaria, 
Iran, India, Lebanon, Turkey, Tunisia, Morocco, and, finally, Portugal”. The logic 
of bringing all these countries under the same heading probably lies in their com-
paratively late experience of modern European culture. If so, however, the question 
arises why Hungary appears under the same heading; and there are other questions 
too. Cultural cartography is obviously not among the article’s strong points. The ar-
ticle also refers to a number of individual artists; but there are no Bulgarians among 
them. In the third part, Marinelli discusses the new advances in technology and 
their relation to artistic practices, as well as the relation between figurative and non-
figurative art. In his view, the experience of figurative imagery and the experience 
of non-figurative imagery, “once they have overcome their differences, must blend 
into one”. As for Hungary, Czechoslovakia, Romania, and Bulgaria Marinelli com-
ments that they belong to “the field of a naturalist, rather than realist, figurativeness 
in which the artistic quest goes no further: it remains confined within the vision of 
space and subject-matter”11. Marinelli cites here the names of several artists; once 
again, there are no Bulgarians among them. 

At the Third Biennale in 1963, over sixty countries were represented – includ-
ing, for the first time, the Soviet Union. In his preface to the catalogue12, Cogniat 
tells us that a suggestion was made to the participating countries to involve young 
critics and artists in the judging of the entries – a practice introduced for the French 
participants since the First Biennale in 1959. Some countries did take up Cogniat’s 
suggestion. Bulgaria was not one of them. Something more – the commissioners 
of all the five Bulgarian participations were artists, not art critics. Another novelty 
at the Third Biennale was the number of works by teams of artists from different 
disciplines. The cinema and poetry sections were particularly prominent; and mu-
sic, Cogniat remarked, would soon come to assume “just as significant a place as 
painting and sculpture”13 in the biennale.

The French entries in 1963 were, notably, divided into three collections – one 
selected by young critics, one selected by young artists, and one selected by the 
biennale’s administrative council14. The young critics’ selection included a work 
by Christo (Hristo Yavashev)15, who emigrated from Bulgaria in 1957 and who had 
been living in Paris since 1958.

Bulgaria was represented by seven artists and a total of nine entries in the paint-
ing, sculpture, and graphic arts sections. The selection did not respond to the bien-

10  Marinelli, Guido. La Première Biennale de Paris, 1962, 11–54.
11  Marinelli. La Première Biennale de Paris, 33.
12  Cogniat, Raymond. Préface, Troisième Biennale de Paris, 1963, 7–11.
13  Cogniat. Préface, Troisième Biennale de Paris, 9.
14  In this way, the host country set an example in the undermining of the monopoly of the single 
jury.
15  Christo, Moto empaquetée, 1962 (empaquetage, 97 x 170 x 50 cm).
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nale’s impulse for innovation, and suggested no interest in extending the possibili-
ties of artistic forms and practices. What it reflected was the judgement and choice 
of the official Bulgarian authorities and the Bulgarian jury. The publications that 
covered the biennale in the Bulgarian press, too, were a vehicle for ideological 
directives. Thus, Issue 10 for 1963 of Izkustvo ran a lengthy article that criticized 
new trends and endorsed a definite view of realism. I do not have the opportunity to 
present the arguments/quarrels about realism/realisms in western cultures on these 
few pages. They were significant for the artistic milieus in the communist countries, 
but they did not find a response in the Bulgarian press at the time. The article in 
the magazine of the Union of Bulgarian Artists was signed with a pseudonym. The 
author begins by offering a general impression of the biennale: “... visitors were 
dazed on leaving the City Museum of Modern Art, where the main exhibition was 
mounted, having spent several hours in a nightmarish world of shadows and lights, 
of shapes and colours that pierce the eye ...”16. Further on, focusing on specific 
unacceptable according to him works, the author remarks: “The French exhibition 
included an old motor bike carefully wrapped in a sheet of yellowed polyethylene 
and placed on a pedestal…”17. This clearly targets Christo’s entry.

At the Fourth Biennale in 1965, the music section gained a prominent posi-
tion; the sections for theatre decoration, experimental cinema, and films on art were 
extended; and TV films were given special prominence. In his preface to the cata-
logue, Cogniat spoke of extending the experience of the biennale through coopera-
tion with art institutions outside Paris18. Bulgaria, however, was represented at the 
biennale in the familiar format. There were seven Bulgarian participants, with a 
total of fifteen entries in the painting, print graphics, and book illustration sections. 
As in the previous selections, there was little variety of artistic forms and practices. 
The mechanism of the national selection had become a routine and did not respond 
to the external changes.

The Fifth Biennale in 1967 had a new chief curator – Jacques Lassaigne. The 
Bulgarian state did not participate in it.

The last edition of the biennale in which Bulgaria was represented was the Sixth 
Biennale in 1969. This time, along with painting, graphic arts, and sculpture by 
three artists, the Bulgarian selection included works by three composers: Krasimir 
Kyurkchiyski, Georgi Kostov, and Aleksander Yosifov. In his short text in the gen-
eral catalogue Dimitar Avramov emphasized the way young artists were turning to 
national traditions: “The enthusiasm with which the young are seeking a modern 
plastic language does not confine them in the vicious circle of sterile experimenta-
tion. Their zeal takes them to the springs of the national tradition, to the principles 
guiding the anonymous folk masters whose art we admire in medieval murals and 
icons, in prints from the time of the Bulgarian National Revival, in masterpieces of 

16  Chankov, Velcho. Третото биеналe на младите художници в Париж [The Third Biennale for 
Young Artists in Paris]. – Изкуство [Art], 1963, 10, 25.
17  Chankov. Третото биенале, 26.
18  Cogniat, Raymond. Préface. Quatrième Biennale de Paris. Catalogue, 11–13.
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the Bulgarian applied arts”19. 
At the 1969 biennale as a whole, special attention was given to team works. In 

his preface to the catalogue, Lassaigne voiced the opinion that the biennale needed 
to be organized along new principles, with individual entries compared with each 
other directly rather than via national juries and selections, which were outdated as 
an approach20. The preface also tells us that exhibition space was made available 
for the display of monumental works outside exhibition halls, too. There would be 
film-show spots around Paris (as far as the nearer suburbs); a number of galleries 
would also take part in the accompanying programme; and the theatre shows would 
take place in several halls. There would also be an impressive music programme, 
developed, as before, in cooperation with the French Radio and Television Office 
(ORTF). The ambitions and scale of this edition of the biennale far surpassed those 
of the first biennale ten years before. 

It is not my purpose here to offer a reading of critical material on the different 
editions of the Paris Biennale, or a study of its influence as compared to the influ-
ence of other international art forums, due to the limited volume of this publication. 
But they would undoubtedly outline the more general context of the Bulgarian case.  

The 1971 forum was dubbed the Transition Biennale. Georges Boudaille – the 
new chief curator of the biennale – remarked in the catalogue’s preface that unless 
the biennale changed, it risked turning into a fair, into yet another space for hanging 
pictures, “like so many other international events in which each country retains its 
autonomy”21. Boudaille argued the need for change also by referring to the discon-
tent of the young who, after the experience of the student unrest of 1968, no longer 
accepted the old biennale format. For Bulgaria, however, the year 1968 was mostly 
related to the Prague Spring. The official policy in the sphere of culture tended, in 
response, towards the tightening of control, not towards liberalization.

At the Paris Biennale of 1973, artists were for the first time directly selected and 
invited. An extensive text by Boudaille, entitled “What Must Be Known”, explains 
what led to this change and how, what the process of selection consisted of, and 
how funding was secured22. 

For Bulgarian artists, the experience of the Paris Biennale had come to an end. 
(The same goes for Bulgarian participation in the Venice Biennale, even though 
the biennale retains its underlying principle of national representation even today.) 

19  Avramov, Dimitar. Bulgarie. Sixième Biennale de Paris, 34. Avramov was not the commis-
sioner of the Bulgarian collection. It is likely that he saw the Biennale at the end of 1969 because, 
according to his wife Maria Avramova, he was specializing in Paris at the beginning of 1970. 
Avramov received a French scholarship after publishing his book “Aesthetics of Modern Art”, 
1969.
20  Lassaigne, Jacques. Préface. Sixième Biennale de Paris, 11–13.
21  Boudaille, Georges. Préface. Septième Biennale de Paris. Catalogue. Paris, 1971.
22  Boudaille, Georges. Ce qu’il faut savoir, Huitième Biennale de Paris, 1973, n. p. Available at: 
http://archives. biennaledeparis. org/fr/1973/textes/ce_qu_il_faut_savoir. htm [accessed 21 April 
2017]. 
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An exchange of perspectives: A necessary digression

The Bulgarian perspective of France – what it focused on and what could come 
within its scope – was one of the communication’s sides. Let us consider, though 
briefly, what the Bulgarian art milieu did offer to the view from the outside, in this 
case – from France.

The largest enterprise in the sphere of Bulgarian-French artistic exchange in 
the 1960s was, unquestionably, the exhibition Trésors des musées bulgares depuis 
le Xe siècle avant Jésus-Christ (Treasures of the Bulgarian Museums: From the 
10th Century BC to the Present), held at the private Galerie Charpentier in Paris in 
late 1962 – early 1963, with Thracian gold widely publicized as the exhibition’s 
glamorous highlight. The catalogue covered all sections of the exhibition under 
the following headings: Prehistoric Art; Ancient Art; Byzantine Art; Bulgarian Art 
(Medieval art: icons, murals, church plate, crafts); Painting from the 19th Century; 
Contemporary Painting; Contemporary Sculpture. The edition did not make it clear 
whose the conception of the exhibition was, who selected the entries for the various 
sections, and who made the entry lists. There are two prefaces – one by the direc-
tor of Galerie Charpentier, Raymond Nacenta; and the other by the director of the 
National Art Gallery in Sofia, the artist Nikolai Shmirgela.

This event could be a separate research case. My interest here is confined to the 
Contemporary Painting and Contemporary Sculpture sections. Those represented 
a far greater number of Bulgarian artists than those shown in all the editions of 
the Paris Biennale taken together. There were no age limits; some of the artists 
were, indeed, no longer alive. The task of presenting modern Bulgarian art from 
the late 19th century to the present in the most favourable light was assigned to 
twenty-five painters and five sculptors, with one work each. Those included authors 
from the great epoch of the icon-painters – Zahari Zograf, Nikola Obrazopisov; 
major protagonists of the artistic life from the beginning of the modern Bulgarian 
state – Ivan/Jan Václav Mrkvička; authors from the generation that emerged on 
the art scene around the time of World War I – Vladimir Dimitrov-Maystora, Ivan 
Lazarov; artists from the 1920s and 1930s – Pencho Georgiev, Tsanko Lavrenov, 
Kiril Tsonev, Ivan Nenov; and artists of the youngest generation also represented at 
the Paris Biennale – Ivan Kirkov, Georgi Bozhilov, Svetlin Rusev, etc. Some of the 
works exhibited were the property of the National Art Gallery in Sofia, and others 
of the City Art Gallery in Plovdiv; there were also works that were the proper-
ty of their authors. The selection was governed by no overarching conception. It 
represented neither some realist “canon” of modern Bulgarian art nor the abilities 
of contemporary artists, and showed how lacking the Bulgarian organizers were in 
museum- and exhibition-related critical practices – both with regard to art from the 
beginning of the modern state and with regard to artistic phenomena from the time 
of the communist state. The selection was made with no particular viewer in mind, 
and predictably proved completely inadequate to its location, time, and audience. 
The already mentioned French art critic Cogniat, covered the Bulgarian exhibi-
tion in a review for Le Figaro; on the selection of contemporary works, he wrote: 
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“As regards contemporary art, we are here [...] faced with an art that seeks itself in 
sincerity and tries to create its own tradition, inspired by scenes of everyday life. 
This (contemporary, n. a.) section is to some extent an accessory to the exhibition, 
and not its true conclusion. It is above all in the icon-painting section – let us go 
back to it – that we can admire a collection of works of rich beauty and a very spare 
style.”23.

 
Bulgarian artists’ response to contemporary French art
What did this experience of the 1960s mean to Bulgarian artists? Did it bring 

them exhilaration at what they had come into contact with? Did it bring them ar-
tistic unease? A sense of isolation? Responses were multi-layered and largely per-
sonal. Few informal accounts of this response have survived to date. In a 2009 
documentary, Ivan Kirkov spoke, though briefly, of his encounters with the world 
beyond the Iron Curtain24: “Which young person wouldn’t want to see the world? 
It’s only natural!” He mentions his trip to Bologna for the Children’s Book Fair, 
the “giant exhibition of American artists” he saw in Paris, his trip to the United 
States and New York. Did Kirkov see the “giant exhibition” of the Americans in 
Paris in 1961 when he himself took part in the Biennale? For the Bulgarian artists 
in the 1960s, the Paris forum was a rare opportunity to experience up-to-date art 
forms and practices, to get impressions of the creative development of different art 
milieus. In his memories, recorded in 2009, “all of what you saw there so seethed 
with life, so seethed and simmered with the expression of the free person...”. For 
Kirkov, the assimilation of the artistic practices of the West is associated with a 
longing sense of freedom.

The most reliable response to contemporary French art (or its absence) is to be 
found in the Bulgarian artists’ practice itself. This ought to be given specific and 
careful attention. The general change in the field of painting and the graphic arts 
in Bulgaria in the 1960s consisted of an eclectic blend of references to, and les-
sons from, the early French avant-garde from the beginning of the 20th century; 
the work of Picasso, Matisse and the Fauvists; as well as the various experiments 
in colour of Art Informel after World War II – Nicolas de Staël, Alfred Manessier, 
Serge Poliakoff, and others. Outstanding Bulgarian examples include the paint-
ings and monumental-decorative works from the 1960s by Dimitar Kirov, Georgi 
Bozhilov, Yoan Leviev, Encho Pironkov, Ivan Kirkov, etc.; those were artists who 
had acquired a rich visual experience of French art during their participation in 
one or – most often – two editions of the Paris Biennale, and from other travels25. 

23  Cogniat, Raymond. Les trésors des musées bulgares – Le Figaro, 1963, 1 février. This article is 
also quoted in: Avramov. Летопис на едно драматично десетилетие, 408, but without the last 
two sentences.
24  A documentary made for the Bulgarian National Television: Иван Кирков, или да се спасиш 
в спомена [Ivan Kirkov, Or, Taking Refuge in Memory], 2009. Scriptwriter and director: Atanas 
Kiryakov; camera: Anton Bakarski.
25  Yoan Leviev, for instance, mentions the paintings of Henri Matisse as an example for him. 
Leviev, Yoan. Формата при декоративно-монументалната живопис [Form in Decorative-Mon-
umental Painting]. – Изкуство [Art], 1962, 7, 9–11.
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Those artists also formed the core of the so-called School of Plovdiv, named thus 
not without a nod to the School of Paris26. But the works of those artists, exhibited 
both in Bulgaria and abroad, did not go beyond the borders of figurative art, and 
of the traditional materials and techniques. They remained largely isolated from 
the fundamental changes in the international art milieus. As Dimitar Avramov put 
it, at the First Biennale in Paris in 1959 young Bulgarian artists seemed to have 
landed by mistake among the “harbingers of radically new forms and processes 
in post-war modernist history”27. This isolation was compounded by the critical 
publications in Bulgaria at the time, which avoided drawing any comparisons with 
artistic phenomena “in the West” largely because of the ideological status quo. One 
key term of description that recurs in such commentaries is that of the “distinctive” 
(samobitno) work. Sadly, this practice of commenting on Bulgarian art outside the 
context of that particular time persists even today28.

From the mid-1970s onwards, a number of members of the Union of Bulgarian 
Artists took the opportunity for a stay in Cité internationale des arts. This Paris place 
of residence offering guest studios to foreign artists opened in 1965. Since 1977, the 
residence in the Marais district has also included two studios for long-term use by 
the Bulgarian state29. Even so, contact with the current art scene in France as well as 
in other countries remained just as problematic for Bulgarian artists30.  

Short theses – instead of a conclusion
The Bulgarian participations in the The Paris Biennale for Young Artists re-

flected leading trends among the younger generation in Bulgaria in a liberal mode 
of multiple realisms and, in some cases, of figurative adaptations of pre-academic/
folk visual culture. 

Bulgarian participants were representative of their generation. Later on, many 
of them have entered the governance and have led the Union of Bulgarian Artists. 
Two of the participants in the Biennale – Vanya Decheva and Emil Stoychev – later 
on settled in Paris.

The leading trends among the younger generation in our country were not com-
parable with those in Western Europe, or with the youthful creativity in the central 
26  The notion of Paris School/École de Paris was affirmed by a number of exhibitions and publica-
tions in and outside France in the late 1950s.
27  Аvramov, Dimitar. Живописта на Георги Божилов в контекста на западноевропейския 
модернизъм [Georgi Bozhilov’s Painting in the Context of West European Modernism]. In: 
Български художници [Bulgarian Artists]. Posthumous collection; the article is not dated.
28  The just-cited article by Avramov is rather an exception. There he wrote of Georgi Bozhilov’s 
painting Strike, exhibited at the Paris Biennale in 1959: “How traditional, not to say naively 
backward, it must have looked in the eyes of the local critics and connoisseurs of the avant-garde 
is suggested by the fact that the painters who caused excitement at the time still astound us with 
the daring they displayed.” Аvramov. Живописта на Георги Божилов, 634.
29  La Cité Internationale des Arts : 1965–1990 Paris. Editeur : Cité Internationale des Arts, 1991. 
Introd. de Pierre Moinot ; textes de Simone Félix Brunau et Emmanuel Carrère.
30  The contacts that were beginning to be established in the 1970s were in the field of the antique 
and art trade. The state-owned foreign trade company “Hemus”, founded in 1969, specialized 
precisely in this.
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European countries with communist rule.
Realisms in our country were fundamentally different from the new wave of 

interest in the notion of realism in the 1960s, for example, from the “new realism” 
in France.
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ПАРИЖКОТО БИЕНАЛЕ НА МЛАДИТЕ 
ХУДОЖНИЦИ. БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ 
1959–1969

Ирина Генова
Резюме: Тази статия е част от дългосрочен проект за погледа от България към худо-
жествените практики отвъд „желязната завеса“ през 1960-те години. Започнал в рам-
ките на Стипендиантската програма на Центъра за академични изследвания (CAS) в 
София през 2016, проектът продължава в Института за изследване на изкуствата при 
БАН.
В своя проект изявявам съвременния си интерес и разбиране, формирано в условия 
на локалното, но също и във време на културна глобализация, към изкуството в Бълга-
рия през 60-те години. Изследването потвърждава, че артистичните контакти и по-
широката среда на локалните артистични практики в Централна и Източна Европа, 
в т.нар. социалистически лагер, имат съществени различия и специфики в отделните 
държави. От днешна гледна точка (не)случването на обмен и участия на български ху-
дожници в артистични събития отвъд „желязната завеса“ през 60-те години изглежда 
решаващо за особеностите на художествените произведения и практики у нас.
Биеналето на младите художници в Париж (наричано за краткост Парижко биенале) 
е основано през 1959 г. и съществува като артистичен форум за млади художници до 
1985 г., когато статутът му е основно променен. През първото десетилетие, 1969 г. 
включително, участията са национални. Български живописци, скулптори, графици 
участват в Парижкото биенале през първото десетилетие от съществуването му.
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NEW ART CINEMA IN THE BALKANS: 
TRANS-TERRITORIALITY AND 
INTERTEXTUALITY

Ingeborg Bratoeva-Daraktchieva1

Abstract: This paper argues for intertextual character of the art-films, made in the Balkans 
in the last decade. I first critically examine the different concepts of intertextuality as a 
storytelling device in cinema. Recognizing intertextuality as a characteristic of postmodern 
media, I argue that cinema requires references to be marked in special ways in order to al-
low them to achieve significance. I contextualize the discussion about cinematic intertextu-
ality in the frameworks of the comparative analysis of two case-studies: Once Upon a Time 
in Anatolia (2011) and Dogs (2016), both created as a skillful mix of crime and western 
genres. Both films are based on common archetypes, situations and conflicts of the western 
genre, no matter their stories play in the Balkans. Reworkings of genre films have always 
been important strategies in art-cinema, in spite of the fact that its narratives and textual 
qualities oppose to conventional cinema.
Key words: intertextuality, art cinema, western, Nuri Bilge Ceylan, Bogdan Mirica, Once 
Upon a Time in Anatolia (2011), Dogs (2016)

The title of my paper contains too many terms which sound excessively gener-
al and need to be clarified before I start reflecting on particularities. What is art 
cinema? What do I invest in the term “the Balkans”? What do I have in mind 
when talking about “trans-territoriality”? Why focusing exactly on intertextual-
ity? And last but not least, how new have to be the films I choose to comment on? 
Too many questions!

So, I will start with explaining “intertextuality”, as far as intertextuality is a 
concept with many different functions. Leaving aside its broadest understanding 
as argued by Julia Kristeva and Roland Barthes that all texts are intertextual, 
one can define intertextuality as a storytelling device which occurs when a film 
includes other films, texts, or parts of films and texts, through references and 
quotes. More than thirty years ago Umberto Eco, in his article “L’innovazione nel 
seriale”2 (“Innovation in the serial”), distinguished intertextuality as a character-
istic of aesthetics in postmodern media. Eco pointed out that, in order to have a 
function, intertextuality must be acknowledged by the spectator. Quotes in films 
can have different degrees of ambiguity and thereby require different forms of 

1  Dr. Ingeborg Bratoeva-Darakthcieva is a Professor in the Screen Arts Department of the Institute 
of Art Studies. Research fields: history of Bulgarian and Balkan cinema, European cinema and 
art-cinema. Author of the books: Bulgarian Feature Cinema – from ‘Kalin the Eagle’ to ‘Mission 
‘London’ (2013) and European Cinema – Global and Local (2013). Member of FIPRESCI (The 
International Federation of Film Critics). Award of The Union of Bulgarian Filmmakers for Film 
Criticism, 2007. E-mail: ingeborgbratoeva@gmail.com
2  Eco, Umberto. L’innovazione nel seriale. In: Sugli Specchi e altri saggi. Milano, 1985, 125–145.
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knowledge on the part of the viewer. Eco’s point is that function of intertextuality 
depends on both the clarity of the “quotation marks” and the viewer’s cultural 
frame of reference. I have to underline that there is not possible to put “quotation 
marks” in films. Thus, Eco writes about “invisible quotation marks”. References 
and quotes cannot be identified on screen in a simple manner because they do not 
have a specific form as in written punctuation. Rather, the audio-visual medium 
requires them to be marked in other ways in order to allow them to achieve sig-
nificance.

The Danish scholar Helle Kannik Haastrup in her article “Storytelling 
Intertextuality”3 emphasizes also on the difference between explicit intertextu-
ality, i.e. when a film includes explicit references, and implicit intertextuality. 
“Implicit intertextuality is the more unmanageable and less interesting form, be-
cause it is not made clear, and therefore recognition on the part of the viewer is 
somewhat left to chance. It is entirely dependent upon the viewer’s cultural frame 
of reference.”4

As Eleftheria Thanouli correctly remarks “how can one distinguish between a 
stylistic pattern that is an authorial commentary and, by an extension a connota-
tion, from the one that defies interpretation and remains at the denotative level?”5 
On my part, I would like to contextualize the discussion about cinematic intertex-
tuality in the frameworks of European film and more specifically, in the perspec-
tive of the cinema in the Balkans. In the last decade, the cinemas in this region 
have shared the general tendency of European filmmaking towards integration. 
Balkan cinema industries and West European film producers have worked in co-
operation to develop a common formula of European co-production, laying aside 
the theoretical construction of “national cinema”. Thus, I will reflect whether 
co-production, becoming a common practice in European filmmaking, has put 
forward intertextuality in Balkan cinema. This would be a good starting point for 
exploring intertextuality in Balkan cinemas in terms of shared themes, tropes, 
narrative strategies, visual aesthetics, and genres.

For the purpose of my analysis I have chosen two films created as co-produc-
tions between different Balkan countries: “Once upon a time in Anatolia” (2011), a 
co-production between Turkey and Bosnia and Herzegovina, and “Dogs”, produced 
by Romania, France, Bulgaria and Qatar in 2016. Both movies have earned the 
highest approval for the qualities of a film, being awarded with significant prizes 
from the Cannes Film Festival: “Once Upon a Time in Anatolia” won The Grand 
Prize of the Jury in 2011, “Dogs” – the FIPRESCI-award in 2016. Both directors 
Nuri Bilge Ceylan (“Once Upon a Time in Anatolia”) and Bogdan Mirica (“Dogs”) 
skillfully mix crime and western genres to produce their art-films. Noël Carroll 
3  Kannik Haastrup, Helle. Storytelling intertextuality – Film International, 1 March 2014, 
Volume 12, Number 1, 85–97. Available at: www.ingentaconnect.com/contentone/intellect/
fint/2014/00000012/.../art00008 [accessed 16.03.2017].
4  Kannik Haastrup. Storytelling intertextuality, 86.
5  Thanouli, Eleftheria. “Art Cinema” Narration: Breaking Down a Wayward Paradigm. – Scope, 
14, June 2009, 5. Available at: http://www.scope.nottingham.ac.uk/article.php?issue=14&id=1136 
[accessed 22.11.2011].
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argues in “The Future of Allusion”6 that the American genre film from the 1960s 
and 1970s and the European art-film immanently have an intertextual structure. 
The genre film, according to Carroll, can be understood on a literal level as having 
an “action/drama/fantasy-packed message” and for the cineaste, this type of film 
offers a “hermetic, camouflaged, and recondite” message7. To Carroll, the “rise of 
allusionism” is synonymous with the widespread reworking of genre films, a typi-
cal phenomenon of the 1970s and 1980s. Moreover, genre and reworkings of genre 
films are still important strategies in art-cinema. Therefore, Ceylan and Mirica have 
built the intertextual structures of their works with explicit narrative and visual ref-
erences to the 1960’s westerns.

However, they operate with narrative and textual qualities that oppose to the 
characteristic of conventional cinema, i.e. long shots, non-linear and episodic nar-
ration strategies, le temp mort, thematic ambiguities, and intentional displays of 
cinematic style. According to David Bordwell “the author becomes a formal com-

6  Carroll, Noël. The Future of Allusion: Hollywood in the Seventies (and Beyond). – October, 1982, 
20 (Spring), 51–81.
7  Carroll. The Future of Allusion, 56.

1. Dogs, 2016, dir. Bogdan Mirica
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petent, the overriding intelli-
gence organizing the film for 
our comprehension. Over this 
hovers a notion that the art-film 
director has a creative freedom 
denied to her/his Hollywood 
counterpart. Within this frame 
of reference, the author is the 
textual force “who” communi-
cates (what is the film saying?) 
and “who” expresses (what is 
the artist’s personal vision?)”8.

“Once Upon a Time in Ana-
tolia”, as its title says, plays 
in Anatolia (Turkey), but it is 
constructed after the model of 
Sergio Leone’s “Once Upon a 
Time in the West” (1968). It is 
worth to mention that Leone’s 
film itself is exclusively built 
on intertextual references. Fur-
thermore, both films are domi-
nated by explicit intertextuality. 
“Dogs” on its part is elaborated 
predominantly with implicit in-
tertextuality and depends much 
more, as Haastrup states “upon 
the viewer’s cultural frame of 
reference”. Both Balkan direc-
tors Ceylan and Mirica strive to 

construct an image of the “wild east” in the way the “wild west” is represented in the 
western genre. Operating with an excessive implicit intertextuality both directors 
put an enormous emphasis on the sense of place, making the wilderness of Anatolia 
and Dobrudja to a real protagonist of their films. Both directors create stunning 
cinematic landscapes, playing with natural light of all phases of the day. According 
to Escher “the symbolic function of a cinematic landscape unites people under a 
single symbol that stands for relationships, values and goals of a group of people, 
e.g. in the form of national attributes. Invented communities evolve with regard to 
cinematically transported symbols that are to be read and felt in a certain way and 
which are used to show us how we are supposed to feel, think and react.”9

Both put their characters in situations of uncertainty and wandering in the 

8  Bordwell, David. The Art Cinema as a Mode of Film Practice. – Film Criticism, Fall 1979, 59.
9  Escher, Anton. The geography of cinema – a cinematic world. – Еrdkunde, Band 60, Heft 4, 
Dezember 2006, 310.

2. Poster of Once Upon a Time in Anatolia, 2011, dir. Nuri 
Bilge Ceylan 
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night wilderness. Ceylan seeks the effect of contrast between darkness and light, 
leaving the headlights of cars to pierce the total darkness of the night.

Mirica prefers explicit intertextuality when working with exact quotations 

from “Once Upon a Time in Anatolia” to create an atmosphere of ambiguity and 
intimidation in the night-scenes of “Dogs”.

Both directors operate with common western-archetypes (i.e. the powerless 
policeman who ultimately proves to be a seeker of justice; the brutal criminal; the 
innocent beauty; the hesitating protagonist etc.) and put them in identical conflicts 
and situations, no matter whether the story plays in Anatolia or in Dobrudja.

Moreover, Mirica uses intertextual patterns from Ceylan’s film, yet creating 

3. Once Upon a Time in Anatolia, 2011, dir. Nuri Bilge Ceylan

4. Dogs, 2016, dir. Bogdan Mirica
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opposite meanings. Ceylan treats the culmination of his narrative as a turning 
point of enlightenment and purification of the characters. Mirica resolves the 
dramatic conflict in a very pessimistic manner. Despite his obvious intertextual 
approach to Ceylan’s film, the Romanian director conceptualizes in a different, 
more socially oriented, even political, direction. Ceylan works exclusively on 
an existential level. Mirica is occupied with problems, deeply enrooted in the 
contemporary Romanian society and his film givеs insight into actual conflicts of 
present-day Romania. Ceylan on the other hand, claims not to be a director who 
is concerned with the Turkish or the Balkan identity. “I am not a director who 
would make movies about the special Balkan qualities, because I am seeking in 

5. Gheorghe Visu as the policeman Hogas in Dogs, 2016 

6. Yilmaz Erdogan as commissar Naci in Once Upon a Time in Anatolia, 2011
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my work first and foremost after differences between the immediate reality and a 
reality, created with the means of art.”10 

Otherwise, the comparative analysis of “Once Upon a Time in Anatolia” and 
“Dogs” proves that their directors share the same cultural frame of reference 
which is related very little to the world outside cinema.

 

10  Bratoeva-Daraktchieva, Ingeborg. Interview with Nuri Bilge Ceylan. Press-conference of Nuri 
Bilge Ceylan. Sofia, Club Mati’D, 10.03.2012. Personal archive.

7. Dogs, 2016, dir. Bogdan Mirica

8. Once Upon a Time in Anatolia, 2011, dir. Nuri Bilge Ceylan
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The intertextuality of both narratives is totally irrelevant to the trans-territoriality 
of the productions. Both, Ceylan and Mirica communicate in their capacity of 
auteurs without making efforts to consider the identities of the co-producers. So, 
the immanent trans-territoriality of co-production is limited to the international 
funding of their films and does not exercise any influence on their styles and ar-
tistic performances.
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НОВОТО АРТ КИНО НА БАЛКАНИТЕ: 
ТРАНСТЕРИТОРИАЛНОСТ И 
ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ

Ингеборг Братоева-Даракчиева
Резюме: Статията е изследване върху интертекстуалността в най-новото балканско 
арт кино. Като теоретична основа са използвани текст на Умберто Еко от 80-те го-
дини, посветен на телевизионния сериал, както и по-нови разработки, принципно 
отнасящи се до арт киното, на Хеле Каник Хоструп и Елефтерия Танули. Поставени 
са акценти върху отликите между имплицитната и екплицитната интертекстуалност 
в киното и върху произтичащите от тях специфични кинематографични похвати при 
„поставянето на кавички“ при цитиране, както и върху трудностите при различава-
нето на денотативните и конотативните равнища на цитирането. Теоретичните раз-
съждения са подкрепени с анализи на два филма – „Имало едно време в Анадола“ 
(2011) на Нури Билге Джейлан и „Кучета“ (2016) на Богдан Мирика, изградени върху 
репродуцирането, комбинирането и преплитането на популярни жанрови модели. Не-
зависимо от факта, че арт филмите по определение са алтернатива на конвенционал-
ното кино, преосмислянето на разпространени жанрови клишета е често използвана 
стратегия на арт режисьорите. В конкретните случаи двата филма, чието действие се 
развива на Балканите, са добри примери за постигане на автономните естетически 
цели на авторите им чрез копиране на универсализираните архетипове, ситуации и 
конфликти на американския уестърн.
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ROMANIAN NEW WAVE DRAMA: A NEW GENRE?

Marian Ţuţui1

Abstract: The filmmakers belonging to the so-called Romanian New Wave have seldom 
tackled other film genres except drama. Although low-budget and austere or even minimalist 
in style, such dramas enjoyed success at major film festivals beginning with 2001 and made 
several Romanian filmmakers famous. We analyse the content and style of this Romanian 
style drama and try to portray it as a new typical genre. It resembles the Italian Neorealism 
but has its own distinctive features. Among them we notice an even more sober auctorial 
style than in Neorealism, a self-imposed confinement in the banal and unspectacular, as 
well as a refusal of the picturesque and of a distinctive geography. Paradoxically such 
drama enjoyed success in festivals abroad and less at home. The foreign critics began to 
speak of a distinctive Romanian style. I daresay that we can even speak of at least a typical 
Romanian subgenre of drama.
Key words: neorealism, minimalism, Eastern Europe, drama, black humour, low-budget, 
communism, transition

At first glance, a discussion on cinematic trends and genres seems futile. The 
19th century realism, as well Cinéma Vérité, Italian Neorealism and British Free 
Cinema seem to have exhausted the possibilities of filmmakers to innovate in 
their attempt to be veracious and faithful to reality. The unprecedented interna-
tional success of new Romanian cinema often called “Romanian New Wave” 
beginning with 20012 attracted the attention of critics worldwide. The favourable 
ones like Steven Zeitchik in Los Angeles Times noticed an “authentic storytell-
ing” or that “Romanians can’t make a bad film. It’s, like, illegal in their country. 
Or at least not in their DNA”3, while others like Variety’s Derek Elley feared that 
“it’s easy to assume, from fests’ picks, that (currently “hot”) Romanian cinema 

1  Dr. Marian Ţuţui is a researcher at “G.Oprescu” Institute of Art History and professor in the 
Department of Arts of Hyperion University in Bucharest. He is author of three books on cinema: 
“A Short History of Romanian Cinema” (2005, 2011), “Manakia Bros. or the Image of the Bal-
kans” (2005, 2009) and “Orient Express. Romanian and Balkan Cinema” (2008, 2011).  He also 
published in collective volumes in Romania, UK, Italy and Macedonia. He is author of four scripts 
for TV documentary films broadcasted in Greece, Cyprus, Macedonia and Albania. Member of 
FIPRESCI and of numerous juries at international film festivals. 
2  In fact, critics agree that the film that inaugurated “Romanian New Wave” was Cristi Puiu’s Stuff 
and Dough (Marfa și banii, 2001), while the major awards followed continuously beginning with 
2004 when Cristi Puiu won a Golden Teddy in Berlinale, while Cătălin Mitulescu and Corneliu 
Porumboiu received awards in Cannes for their short films.
3 Cannes 2010: Those Romanians are at it again. – Los Angeles Times Blogs. Available at: http://
la timesblogs.latimes.com/movies/2010/05/cannes-film-festival-romanian-tuesday-after-christmas.
html [accessed 12 July 2017].
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is all grungy, DV-shot, miserabilist dramas”4. So, at the same time, critics mes-
merized by the new Romanian movies, as well as the unfavourable ones noticed 
a new cinematic style and recognized even in passing some of its traits, among 
which is the capacity to create authentic depressive dramas.

It is obvious that besides the images of shabby communist blocks of flats typi-
cal for Eastern European films, the Romanian dramas after 2001 brought some-
thing new not only in terms of technique that is direct sound and the use of port-
able camera. I daresay to consider that in comparison with Romanian New Wave 
dramas, the neorealist ones seem downright melodramas. To persuade you of 
that I shall compare Cristi Puiu’s The Death of Mr. Lazarescu (Moartea domnu-
lui Lăzărescu, 2005), Aurora (2010) and Corneliu Porumboiu’s Police, Adjective 
(Polițist, adjectiv, 2009) with Vittorio De Sica’s Umberto D. (1952) and Bicycle 
Thieves (Ladri di biciclette, 1948). Several quotes from important film critics also 
served to my intention due to their prestige and brevity.

The reasons for which I chose such terms of comparison are obvious, as they 
are representative for Romanian New Wave, respectively for the Italian neoreal-
ism. Most film critics consider Bicycle Thieves as the most important neorealist 
film5 while Georges Sadoul6 and Paolo Russo7 choose Umberto D. On his turn, 
Leonard Maltin writes about Umberto D. that “De Sica is said to have considered 
this his greatest work, and he may have been right”8 

Another reason for choosing these films is that their plots are similar. Umberto 
D. and The Death of Mr. Lazarescu deal with old men and their pets whose exist-
ence is in danger. Something else in common is that two women are interesed in 
their fate. On their turn, Bicycle Thieves and Police, Adjective have a detective 
plot.

Umberto D. is a likeable pensioner: he is an intelectual forced to sell his books, 
“full of dignity” for Sadoul9, unable to beg and concerned at the same time about 
the fate of the young pregnant housekeeper and of his playful mongrel. On his 
turn, for the audience and his neighbours, Lazarescu is just an old man who uses 
to drink and whose apartment smells like cat urine; he is quite unpleasant in his 
pajamas, especially after he peed on it after several trips from one hospital to 
another. For Leonard Maltin Umberto D. has a “tear-jerking conclusion”10 while 

4  The Rest is Silence. – Variety, 19 August. Available at: http://variety.com/2007/film/reviews/the-
rest-is-silence-1200557071/ [accessed 12 July 2017].
5  Leonard Maltin considers it “one of the cornerstones of Italian neo-realist movement”, in Leonard 
Maltin’s Movie Guide, 120.
6  “The four films of Zavattini and De Sica are a social picture of postwar Italy and represent the 
most important achievement of neorealism.” See Sadoul, Georges. Istoria cinematografului mon-
dial de la origini pînă în zilele noastre (The History of World Cinema from Its Origins to the Present 
Day), Ed. Științifică, Bucharest, 1961, 392
7  “De Sica’s fully neorealist movie is in this respect Umberto D.” See Russo, Paolo. Istoria cin-
ematografului Italian (History of Italian Cinema), IBU Publishing, Bucharest, 2011, 116. 
8  Leonard Maltin’s Movie Guide, A Signet Book, Penguin Group, New York, 2012, 1476.
9  Sadoul. Istoria cinematografului mondial, 392. 
10  Leonard Maltin’s Movie Guide, 1476.
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The Death of Mr. Lazarescu “follows an older man, seized with stomach pain, 
who is shuffled from hospital to hospital, as his condition deteriorates during the 
course of the long night…but a middle-aged ambulance attendant (Gheorghiu) 
refuses to abandon him. Potent meditation on bureaucracy and the inhumanity it 
breeds. Long but compelling; a humanistic look at the sorry state of health care, 
which is apparently a universal problem.”11 Maltin here suggests also Puiu’s ap-
proach: as he deals with an “apparently universal problem” he has a “humanistic” 
view but unlike the phisicians in his film he does not judge or banter anyone or 
unlike his neorealist masters he does not fight the injustice of the world but fol-
lows his hero up to the end of his journey. We have to remember Lazarescu’s en-
tire name which is symbolic: “Remus Dante Lazarescu”: “Remus” is an allusion 
to Rome and Romanians’ pride to have Latin roots, so it is an antonomasia or an 
epitome for a Romanian citizen; “Dante” evokes a journey to the inferno, while 
“Lazarescu” reminds of Lazarus raised from the dead by Jesus.

Rahul Hamid in “1001 Movies You Must See before You Die” summariz-
es Umberto D. as a “tragic and explicit melodramatic story on the despair and 
love of an old man for his pet, as well as its scathing commentary on the social 
injustice”12. 

For Leonard Maltin and Paolo Russo Bicycle Thieves is about a man who 
“spends a shattering week with his son”13, respectively about a “desperate attempt 
to recover”14 his stolen bicycle. In other words, it is about tension, about a thriller. 
With Puiu in Stuff and Dough, as well as in The Death of Mr. Lazarescu we can 
speak of anti-thrillers. In the first film he does not insist on the contents of the 
small package that has to be sent by a messenger from Constantza to Bucharest. 
We can even say that we watch a failed thriller because in the end one can see the 
car of the pursuers riddled with bullets. One can also remember that the car dis-
appeared after the young messenger had called his employer and told him about 
being followed. In The Death of Mr. Lazarescu the title deliberately removes the 
excitement as it anticipates the conclusion.

Another comparison can be made between Bicycle Thieves and Aurora or Po-
lice, Adjective. Corneliu Porumboiu’s film is also not a real police thriller but one 
told at a pace reminding us of real time. On the other hand, we deal with the very 
definition of the policeman, which makes him different from the one in American 
films. The policeman is supposed to enforce the law, not to question it and be a 
moralist. An Austrian magazine has recently used “Ästhetik der Echzeit” (“The 
Aesthetics of Real Time”) as the title of an article about Cristi Puiu’s Aurora15. 
The author even used the expression ‘Slow-motion film mode’. Indeed, Puiu’s 

11  Leonard Maltin’s Movie Guide, 334. 
12  Hamid, Rahul. Umberto D. In: 1001 de filme de văzut într-o viață [1001 Movies You Must See 
before You Die], Steven Jay Schneider (editor). București: Enciclopedia Rao, 2008, 274.
13  1001 de filme de văzut într-o viață, Steven Jay Schneider (ed.), 120. 
14  1001 de filme de văzut într-o viață, 116. 
15  Landsgesell, Gunnar. Ästhetik der Echzeit. – Ray Filmmagazin, May 2011. Available at: http://
www.ray-magazin.at/magazin/2011/05/rumaenien-aesthetik-der-echtzeit [accessed 12 July 2017].
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story about a serial killer surprises the audience with its denouement, but during 
three hours the camera insists on details that thrillers ignore as being unimportant.

We can conclude by accepting a paradox: in comparison with the Roma-
nian dramas, the neorealist ones seem melodramas. Romanian directors aspire 
to banality and sordid as a measure of veracity and reject the picturesque and 
sensational, while the neorealist filmmakers were looking for typicality, so they 
could choose a “ravishing” destiny or an “explicit melodramatic story” (in Rahul 
Hamid’s terms16) in order to reach their purpose. In fact, Rahul Hamid began 
his review on Umberto D. by noticing “that an important criticism to neoreal-
ism is that melodramatic treatment of the story dilutes the broader social mes-
sage of the film and its claim of realism.” On the other hand, the anti-thriller 
character of some Romanian films or their “slow-motion film mode” (in Gunnar 
Landsgesell’s terms) could lead to another paradox. Genoveva Dimitrova traced 
the influence of The Death of Mr. Lazarescu on a Bulgarian documentary, Ilian 
Metev’s Sofia’s Last Ambulance (2012)17, a film based on the reality of Bulgarian 
emergency medical service. Considering the fictional world of Puiu’s classic as 
a model of reality, which has in turn inspired Metev’s gritty documentary might 
seem absurd, but Genoveva Dimitrova’s observation to this effect is not only flat-
tering, but also true.

On the other hand, we could accept like Variety’s Derek Elley Romanian-
type dramas at least like “grungy, DV-shot, miserabilist” ones. Regarding the 
misery in Romanian films I shall tell you a personal experience as organizer of 
programs of Romanian films abroad. Several Romanian embassies and cultural 
centres abroad asked me to present some Romanian films awarded at major fes-
tivals. After I showed films like The Death of Mr. Lazarescu, 4 Months, 3 Weeks 
and 2 Days (4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, 2007, dir. Cristian Mungiu) and 12:08 
East of Bucharest (A fost sau n-a fost?, 2004, dir. Corneliu Porumboiu), all of 
them awarded in Cannes, the diplomats were still not satisfied. They even des-
perately replied: “You brought only gloomy films: about the death of an old man, 
about abortion and the times of Ceaușescu, etc. Couldn’t you bring some nice 
love-stories filmed in picturesque landscapes?” I replied helpless that I showed 
good Romanian films, which received big awards in Cannes and Berlin, and that 
unfortunately there are no recent Romanian films with love-stories in picturesque 
landscapes, not even bad ones. Similar fear of self-representation expressed late 
socialist (!) minister Giulio Andreotti in the 50s about the neorealist films. He 
described them as ‘dirty laundry that shouldn’t be washed and hung out to dry in 
the open’18.

16  Landsgesell. Ästhetik der Echzeit, 274.
17  Dimitrova, Genoveva. Боде очите, но няма болка [Bode ochite, no nyama bolka] – Култура 
[Kultura], 43: 2705, 14 December 2012. Available at: http://www.kultura.bg/bg/article/view/20396 
[accessed 12 July 2017].
18  Mooney, James. The Bicycle Thieves and Italian Neorealism. – Film and Philosophy, 2013, 
March 8. Available at: https://filmandphilosophy.com/2013/03/08/the-bicycle-thieves-and-italian-
neorealism/ [accessed 12 July 2017].
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1. Umberto D. (1952), dir. 
Vittorio De Sica

2. The Death of Mr. Lazarescu (Moartea domnului 
Lăzărescu), 2005, dir. Cristi Puiu

3. Bicycle Thieves (Ladri di biciclette), 1948, dir. Vittorio De Sica
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4. Police, Adjective (Polițist, adjective), 2009, dir. Corneliu Porumboiu

5. 12:08 East of Bucharest (A fost sau n-a fost?), 2004, dir. Corneliu Porumboiu
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РУМЪНСКАТА НОВА ВЪЛНА В ДРАМАТА: НОВ 
ЖАНР?

Мариан Цуцуй
Резюме: Режисьорите, принадлежащи към т. нар. Румънска нова вълна, рядко се зах-
ващат с други филмови жанрове освен с драмата. Макар и с нисък бюджет и строг 
или дори минималистичен стил, този тип драми се радват на успех на големите фил-
мови фестивали още от 2001 г. и успяват да направят редица румънски режисьори 
световноизвестни. Анализирам съдържанието и стила на румънския тип драма и се 
опитвам да я онагледя като нов типичен жанр. Той прилича на италианския неореа-
ли зъм, но има своите отличителни черти. Сред тях се забелязва още по-въздържан 
авторски стил, отколкото в неореализма, самоналожено ограничение в баналното и 
незрелищното, както и отказ от живописността и характерната география. Парадок-
сално е, че тази драма се радва на успех на фестивали в чужбина и по-рядко у дома. 
Чуждестранните критици започнаха да говорят за отличителен румънски стил. Смя-
там, че дори можем да говорим за поне типичен румънски субжанр на драмата.
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THEATRE DIRECTOR IN THE LAST TWO 
DECADES AND HIS/HER TRANSFORMATIONS

Kamelia Nikolova1

Abstract: The paper analyzes the stage director’s position and his/her role in the creation 
of the theatrical event today – in the beginning of the new millennium, after the “golden 
century” of the director (the modern theatre between the 1870s and the late 1960s) and after 
the era of postmodern deconstructions and games with fragments and quotations.
The new functions of the director in the working team and in the creative process are ex-
amined in the text. They outline the broad spectrum from the traditional conceptual creator 
of the performance to the team’s facilitator and to an equal participant in the collaborative 
work. These new functions go beyond the dramatic and postdramatic theatre as well as 
beyond the modern and postmodern director’s strategies.
Key words: stage director, contemporary theatre, dramatic theatre, postdramatic theatre, 
team’s facilitator, devised theatre

Theatre has undergone a number of various transformations over the last two 
decades. Among the main reasons for these are two shaping crises: a crisis of 
stable personal and cultural identity in the contemporary global and formed by 
media world and a crisis of the real, of the veritable, of the authentic which crisis 
was provoked by the powerful advent of the digital technologies and the simula-
tions of reality and real experiences they produce. Many of these transformations 
are associated with the stage director, whose profile today we increasingly find 
beyond his or her modern and postmodern image. 

That is the reason why I’d like to analyse the role and the place of the direc-
tor in creating a theatrical event today – in the early twenty-first century, or to 
put it another way, after the “golden century” of the stage director (the modern 
theatre between the 1870s and the late 1960s) and after his/her hedonistic period 
of postmodern deconstructions and games with fragments and quotations in the 
70s, 80s and 90s of the last century. This would mean to comment on the func-
tions of the director in the creative process and in the working team during the 
last two decades, considering the changes and transformations of these functions 
in comparison with the “classical” views about his/her position in the making of 
the performance and in the theatrical hierarchy. 

1  Prof. D.Sc. Kamelia Nikolova is a Research Fellow at the Institute of Art Studies, Bulgarian 
Academy of Sciences, head of the Theatre Studies Department and Professor of European Theatre 
in the National Academy for Theatre and Film Arts, as well as a visiting lecturer in the National 
Academy of Fine Arts, New Bulgarian University and abroad. She has nine books including “The 
Other Name of Modern Theatre: Stage Director” (1995), “Expressionist Theatre and the 
Body Language” (2000), “Theatre on the Border of 20th and 21st Century” (2007), “History 
of Bulgarian Theatre” (2011, in a research team), “Bulgarian Theatre after 1989 and New 
British Drama” (2013), “Theatre in the beginning of the 21st Century” (2015) and a number of 
studies and articles published in over ten languages.
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Void Story, 2009, conceived and devised by Forced Entertainment, text, images and direction Tim Etchells
 
We should first of all remind ourselves that in contemporary stage practice, 

director’s functions can be traced in a very wide spectrum: from the traditional 
conceptual creator of the performance to the facilitator of the teamwork and to 
an equal participant in the collaborative or devising process. Here I am going to 
focus on the actual changes and transformations in these functions of the director 
in regard to three important elements of a theatrical event in general: dramatic 
text, creative team and audience.

In its history of almost a century and a half – since the emergence of the 
director’s figure in the second half of the nineteenth century until now – European 
theatre director has seen a development both dynamic and it may safely be 
said, inspiring respect. That was a time of a complete updating of the theatrical 
language, of manifestos and aesthetic revolutions, of unbelievable widening of 
the variety of forms, staging approaches and receptive strategies, catalysed by 
director’s desire to express himself through the performance. The affirmation 
of director as the leading and even the sole creator of the performance2, the 
establishing of director’s authorship became both a key defining characteristic 
of the twentieth-century theatre, especially of its first seven decades, and a focus 
of resistances, debates and transformations3. This is the established status of an 
2  For further information please refer to: Nikolova, Kamelia. Българският режисьор като 
хронология [Balgarskiyat rezhisyor kato hronologiya]. In: Белези от нищото. Статии и есета за 
театъра [Belezi ot nishtoto. Statii i eseta za teatara]. Sofia, 1998, 106–112.
3  See e.g.: Billington, Mickael. Forword. In: Contemporary European Theatre Directors. London 
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author of the stage performance that has turned director into the theatrical figure 
facing most directly the challenges of the two above mentioned crises: that of the 
stable identity and that of the veritable and of the way in which we experience it. 

The identity crisis and the crisis of the veritable concern the stage director in 
several essential aspects of his or her creative position with the basic been the 
ones we are about to consider: director and dramatic text, director and creative 
team and director and audience. 

In its classical (as Patrice Pavis defined it4) period – between the 1870s and 
the mid-1950s – director and dramatic text were in a relatively clear and non-
confrontational hierarchical unity. That was a time when the text kept its supremacy 
to the theatrical performance; the stage director inhabited in an environment with 
a stable national and cultural identities and a core value of that environment was 
the strong belief in the existence of truth that had to be revealed periodically. In 
the area of theatre it was the director, who was assigned the task of doing so. To 
fulfil the task, director had to find the appropriate dramatic text and to interpret 
it profoundly in the stage production. In this context, the major function of the 
director during the almost hundred years of his/her existence was to represent 
onstage the world of the dramatic text – the world created by the playwright. 
Thus, despite some resistances and departures from the model of dramatic, or 
text based theatre (as was the case with the Futurists and Dadaists, etc.), until 
the late 1950s, the director as a whole made all his or her ingenious experiments 
and discoveries in the field of theatrical language and performance, in the end to 
represent the text of the playwright in the maximally deep and veritable way5. 
The more expressional his or her authorship of the performance, the better it 
pointed towards (the author of) the text. 

The next hot decade since the late 1950s to the end of the 1960s was a specific 
period when the established hierarchical unity of director and dramatic text began 
to show signs of strain and destruction. That was a time of the director’s over-
interpretation of classical and contemporary plays, or to put in another way, 
of their subjectively free re-reading on the stage by the director when the text 
remains technically untouched, but new meanings and messages are underlined or 
added in it, more often with political or psychoanalytic nature. The newly rising 
tension in the established relationship between director and dramatic text showed 
in fact both director’s striving for single authorship of the performance and his 
or her unsureness regarding the ability to find and speak up from the stage on the 
hidden truth and on the problems of an social reality, which becomes increasingly 
multilayered and relative – moreover through the text of another author. 

and New York: Routledge, 2010, p. xvi; Boenisch, Peter M. Directing Scenes and Senses. The 
Thinking of Regie. Manchester University Press, 2015.
4  Pavis, Patrice. Съвременната постановка [Savremennata  postanovka].  – Homo Ludens, 2017, 
No. 20, 88.
5  See also: Lehmann, Hans-Thies. Postdramatic Theatre. Transl. Karen Jurs-Munby. London and 
New York: Routledge, 2006, 17.
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Tartuffe by Moliere, 1950, directed by Louis Jouvet, theatre de l’Athenee, Paris

The generation of directors formed by the turbulent events of 1968 changed 
the European theatrical stage quickly and radically. Their most important 
characteristic was in finalizing the rejection of the dramatic text’s supremacy 
in the conventional hierarchical structure of the performance’s creating, started 
with the director’s over-interpretation. In this way this generation opened a new 
chapter in the history of contemporary theatre, which Hans-Thies Lehmann 
defined as a postdramatic theatre at the end of the 20th century6.  

6  Lehmann. Postdramatic Theatre (Fist published in Germany in 1999).
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Lulu, 2011, directed by Robert Wilson, Berliner Ensemble, Berlin                

The refusal of representation of dramaturgical text and the use of a wide variety of 
postdramatic forms in the 70s, the 80s and the 90s of the 20th century were the theatrical  
response to the crisis of the stable personal, national and cultural identity (and its 
replacing with an open and relative identity), which began with the social turbulence 
of the late 60s and the forming of multicultural societies in Europe to continue after the 
fall of the Berlin wall and the new migrant processes today. These three decades were 
for the director a time of infinite freedom and enjoying from violent deconstructions 
and game with quotations and references, as well as of competing in mastery in that 
game. All that led to inventing a hybrid theatrical language and to sending addressless 
messages across to global, anonymous and disparate audiences intended for those of the 
viewers that would recognise these messages as appealing or useful. 

The advent of digital technologies has ever since the turn of this century deepened 
the crisis of the veritable and of our experience of the veritable. Contemporary people 
immersed in their everyday life in different kinds of simulations of reality and real 
emotions increasingly need more spaces for veritable experience. In the work of the 
stage director now this digital upturn (as the contemporary situation has, more often 
than not, been defined recently) leads to more and more his or her persistent and 
varied attempts to create theatrical situations of immediate authentic presence both for 
the performers and the audience. This new director’s strategy is realized in two main 
directions: as an innovative performative staging of a dramatic text and as creating of 
various performative forms – documentary and verbatim theatre, devised theatre based 
on true personal stories, etc. 
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The Winter’s Tale by William Shakespeare, 2011, directed by Margarita Mladenova, Theatre Laboratory 
Sfumato, Sofia

So-called Bernhard, 2017, directed by Ida Daniel, DNK – space for contemporary dance and perfor-
mance, Sofia
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The lifting of the supremacy of the text and freedom from or at least 
problematizing its representation resulted in a change of the director’s position 
within the creative team. In his/her “classical” period since his/her emergence in 
the 70s of the 19th century until the mid-1950s and during the turbulent 60s of the 
director’s over-interpretation, the stage directors knew very well their territory 
and their functions within the hierarchy of the creators of the performance and in 
the working process. That was a time when the director never even questioned 
her or his role of a legislator of meaning or of a choreographer of the onstage 
developments, from a performer’s gesture and the mise-en-scène to the intonation 
graphics in speech and lighting. In the postmodern age, and especially over the 
last two decades, director’s status in the team has changed. Being no longer an 
insightful interpreter of the text and – through the text – of the universe, director 
has rather become a moderator of a collaborative creation of a text and a universe, 
what devised theatre is in its purest form. The actor and the rest of the members 
of a creative team receive now equal importance. 

Very significant are also the changes undergone over the last two decades 
in the relations between the director and the audience. These changes need to 
be considered in details, but here it will be enough to just mark the curve of 
their trends since the emergence of the director until now. To the end of the 60s, 
the stage director would directly or indirectly point to the meanings and the 
sense, which the viewers ought to read in his or her production. In the years 
of postmodern games with quotations and references the director has taken the 
opposite approach. Now director applies a new strategy of using signs in the 
performance, where the relations between the signifiers and the signified are not 
clarified anymore and audience remains in a tangle of questions, which theatre 
neither looks for nor finds answers to. Now in the dominating aesthetics of the 
authentic presence the viewers are urged in various ways and manners to immerse 
themselves in the atmosphere of a shared veritable experience. 
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ТЕАТРАЛНИЯТ РЕЖИСЬОР ПРЕЗ 
ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ 
И НЕГОВИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

Камелия Николова
 
Резюме: Текстът анализира мястото и ролята на режисьора в създаването на 
театралното събитие днес, в началото на XXI век – или казано с други думи – след 
„златния век“ на режисьорския театър (модерния театър от 70-те години на ХIХ до 
края на 60-те години на ХХ век) и след епохата на постмодерните деконструкции и 
игри с отломки и цитати. 
Основен обект на изследване в него са новите функции на режисьора в работния 
екип и в творческия процес, които могат да бъдат проследени в широкия спектър 
от традиционния концептуален създател на спектакъла до фасилитатора на работата 
в екип и до равностойния участник в колаборативния процес. Тези нови функции 
отиват отвъд драматичния и постдраматичния театър, както и отвъд модерните и 
постмодерните режисьорски стратегии.
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LATERNA MAGIKA: 60 YEARS LATER.
A SHORT STORY WITH A LONG HISTORY

Petr Christov1

Abstract: Article aims the story of “Laterna magika”, a multi-medial performance form 
which was presented by the Czechoslovak theatre makers for the first time during the 
EXPO 1956 in Brussels. The audience could encounter a brand new type of performance 
which was “not only theater and not only cinema” but a sophisticated multi-media mixture, 
where theatre, cinema, dance and new technologies meet in one place, within one stage 
design, on one stage.
The productions invented and created by stage designer Josef Svoboda and theatre and 
movie director Alfred Radok were overwhelming and opened new ways of the use of 
multimedia in theatre and on stage.
Author focuses not only on the initial ideas of the Laterna Magika but on later development 
of its principles as well. He tries to analyze shortly the possibilities and position of this 
“stage-multimedia” in contemporary world of performative arts.
Key words: Josef Svoboda, theatre, cinema, Alfred Radok, Czech/Czechoslovakia, new 
media, Prague

The following study aims at telling a story. A story about a miracle that 
happened. The author would like to share with you, dear reader, a short story about 
a long history of a theatre which began in Brussels and has taken place mostly in 
Prague, Czechoslovakia/Czech Republic. But not only there, as we are going to 
see. Our “hero” has travelled over the seas and oceans, and its glory has spread 
all over Europe and the rest of the world of performance art culture. Moreover, 
this artistic biography of a technology that transgresses the borders of different 
media covers more than sixty years of history of contemporary performance art. 

The story begins in the summer of 1958, in Belgium, Brussels, at the World 
Exhibition called EXPO ’58. During the hot summer, the whole world literally 
lies at the feet of the people of Czechoslovakia. The reason is clear and simple: 
the huge success of the Czechoslovak exposition at the EXPO ’58, where the 
Laterna Magika was one of the highlights. Laterna Magika? Magic Lantern? 
Lanterne magique? What does this notion2 mean in the middle of the 20th century?
1  Petr Christov, Ph.D. is an Associate Professor of the Department of Theatre Studies of Faculty of 
Arts of Charles University in Prague, Czech Republic. Research fields: French theatre and drama, 
medieval theatre, contemporary drama, translation of plays and novels, theatre criticism. Author 
of the books: “Gérard de Nerval a jeho dvojenec” (“Gérard de Nerval and its Double”, 2017), 
“Maurice Maeterlinck: Krátké hry o smrti” (“Maurice Maeterlinck: Short Plays about the Death”, 
2014), “České drama dnes: rozhovory s českými dramatiky” (“Czech Drama Today: Interviews 
with Czech Playwrights”, 2012). Email: christov@centrum.cz.
2  The technical principles of the “magic lantern” are derived from the “camera obscura,” known 
for centuries (at least since 5th century BC). The golden age of the magic lantern technique started 
in the 17th century.
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It was “charming, fascinating, féerique”, if we want to believe the journalists 
and visitors. Laterna Magika was a revelation, something never seen before. For 
the first time, there, in Brussels, a hyper modern artistic stage experiment met 
with a large public. We will exaggerate only a little if we claim that it was right 
there and then that the idea of symbolist theatre from the end of the 19th century 
became real! The dreamed theatre of synthesis was transformed into reality.

For the first time ever, the audience could encounter a brand new type of 
performance which was “not only theater and not only cinema,” as described by 
Alfred Radok, one of its inventors and fathers of the idea. In this sophisticated 
multi-media mixture, theatre, cinema, dance and new technologies meet in one 
place, within one stage design, on one stage. 

The idea and the main goal of the show presented at the Brussels exhibition 
were simple, and even conformed to the ideology of the country: to introduce 
the Czechoslovak industry, technologies, culture and the arts. Contrary to 
that, the form was extraordinary, revolutionary and controversial: live actors 
communicating with their images on the screens, live musicians playing on the 
stage while being simultaneously accompanied by other bands via projections, 
dancers moving from the screens to the stage and back.

In order to avoid any misunderstandings, it has to be made clear that Laterna 
Magika is definitely not – and never intended to be – (only) theatre with additional 
projections serving as decorations or displays of innovative scenography. We 
should not forget the words of one of the directors of the show: Alfred Radok 
repeatedly claimed that “a film should always be a film and the stage always 
remains the stage. […] The most important thing is how to interconnect the 
meaning of the stage actions with those on the screen.”

Technology between theatre and cinema
The legendary director, the guru of Czech stage direction of the 20th century, 

was definitely right – technology is one thing, and inventiveness and feeling for 
artistic expression is another. 

Alfred Radok (1914–1976) was the first artistic director of the Laterna 
Magika shows but later on it was mainly Josef Svoboda (1920–2002) who was 
the artistic spirit of this new art form3. Josef Svoboda, as one of the most influential 
stage designers of the 20th century, had experimented with new technologies from 
the beginning of his career in the late 1940s in Prague.

Thanks to Svoboda and Radok, the Laterna Magika project became a real 
laboratory of modern theatre and stage design. During the 1960s the Laterna 
Magika theatre was officially called “the experimental stage of the National 
theatre” in Prague; this title was more than well-deserved, and Josef Svoboda 
remained leading figure of the theatre for the following thirty years. With his 
death in 2002 the theatre lost a lot of its artistic power.

However, Radok and Svoboda were not the very first ones who experimented 

3  We should not forget other stars of the Laterna Magika creative team, including future Oscar 
Award winner, film director Miloš Forman (*1932).
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with new technologies and media in theatre productions. European theatre history 
has registered, for example, several attempts of Erwin Piscator to incorporate 
film and projection techniques to stage productions – the projections helped to 
develop the story of the play and to comment and widen (mainly) its historical 
context. What is also well known is Piscator’s effort (in cooperation with the 
architect Walter Gropius) to create a brand new space for contemporary theatre. 
The so-called “Totaltheater” was meant to be a universal variable theatre space 
for different kinds of approaches to theatre, including the use of the new media. 
Nonetheless, it was an idea that never became real!

If we focus on the context of Czechoslovak theatre in the 1930s and early 1940s, 
another pioneer of implementing new media in theatre emerges: the influential 
Czech avant-garde theatre director Emil František Burian (1904–1959). His 
efforts did not stop in the state of planning, he experimented extensively on stage. 
And it is not by chance that it is here, in Burian’s “D-theatre4” where Alfred 
Radok started his own career (during the season of 1940/1941). In his early years 
Burian struggled to develop modern stage forms and tried to invent different ways 
how to express the symbols and metaphors in a form which he called “synthetic” 
theatre – i.e. theatre as a synthesis of drama, theatre, music, film, and dance, 
where the theatrical sign could move from one level to another. 

Does it sound similar to Radok’s and Svoboda’s Laterna Magika project? Yes, it 
does. However, the authors of D-theatre called their concept theatre-graph. Director 
Burian and his stage designer Miroslav Kouřil (1911–1975) used projections 
of both static and motion pictures on the texture of translucent and diaphanous 
curtains and screens and combined them with acting and experimental lighting5.

The Growth of the Miracle
If we move forward in our story to the 1950s and 1960s, we can follow how 

the “Miracle of Brussels” was growing and developing. Its fame spread all over 
the world and more performances followed. But they were realized in a different 
way. Alfred Radok was persecuted by the communist regime, he had to give up 
his work for Laterna Magika and later on he was even forced to leave the country 
(in 1968). Josef Svoboda, the most adaptable one from the team, stayed alone.

By a closer look, we could even discover that this invention got its newborn 
“brothers and sisters in art”. The experimental theatre laboratory (led by Svoboda) 
invented, generated and produced several brand new interdisciplinary art or media 
forms: the POLY-VISIONs and so called POLY-ÉCRANs appeared (during 
the1960s) and were successfully trying to explore the borders of arts. These 
art forms operated, once again, somewhere in between, on the borders of stage 
design, visual arts, and cinema.

4  Burian’s theatre was named progressively D’34 to D’41 (and D’46 – D’51 after the WWII). The 
letter “D” referred simply to the Czech word “divadlo” (= theatre), the number labeling the season 
(’34 for the season 1933–1934).
5  As, for example, in the famous performances of Burian’s own adaptations of world literary classics 
such as Spring Awaking (1936), Eugene Onegin (1937) or The Sorrows of Young Werther (1938).
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We are certainly not talking about any “pure” theatre forms. We can imagine 
Svoboda’s invention called poly-vision as an experimental form interconnecting 
projections with visual arts, and a stage-design where the projection screens have 
multiple shapes and forms. And the poly-écran could be described as a kind of 
visual art performance. 

To be more precise and more comprehensible, let us have a closer look at the 
poly-écran which was presented during another world exhibition, the EXPO 1967 
in Montreal.

The show called The Creation of the World of Man was set in a large room with 
a carpet on the floor where the audience could relax. In front of the spectators a 
big wall (or screen?) was built up, consisting of 112 cubes moving independently 
several inches forward and backward. 

Each cube was hiding two slide projectors inside. The whole “installation” 
became a movable auto-projection screen and could project more than 11.000 
slides in an 11-minute show. Moving cubes with changing images created a kind 
of “3-dimensional effect” of the photo-projection.

Yes, you are right, my dear reader, this is not theatre at all, it is simply a multi-
visual art technique. But bear in mind that it was created by inventive theatre 
experimenters.

And we can add one other similar project, presented during the EXPO ’67 
as well. However, this interdisciplinary invention produced by Czechoslovak 
theatre and cinema artists is not theatre anymore. 

The KINO-AUTOMAT is, once again, not only an experimental cinema form 
– it stays on the borderline between theatre and cinema, because it needs and 
includes a real, live actor.

The KINO-AUTOMAT (i.e. “cinema-machine”) is, in fact, the first interactive 
cinema technique that was ever presented. The projections (or we can call them 
“shows” or “performances”) took place in a special cinema equipped with several 
special buttons for each spectator on the backrests of the seats. Everyone, every 
single spectator, had two buttons of two different colours (green and red) in front 
of him or her. 

The projection of the (black and white) movie called The Man and his House 
was suddenly interrupted after several minutes and a live actor or actress appeared 
on the stage, in the spotlight in front of the screen, and started to communicate 
with the audience.

The audience was given a free choice: the spectators could choose how the 
story of the movie would evolve further, just by pushing the red or green button. 
Every spectator could decide on his/her own, everyone was free to choose. 

Several years later, shortly after 1968 and the occupation of Czechoslovakia by 
the Soviet Army, these “moments of freedom” became one of the reasons for the 
official ban of further projections of the KINO-AUTOMAT in Czechoslovakia.

In 2007, a new, digitalized copy of the KINO-AUTOMAT production was 
presented in Prague, on the occasion of the 40th anniversary of the first shows 
in Montreal – and it was met with a huge success. The performances have 
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occasionally been repeated until today, and attracted even young audiences. The 
2007 interactive project is available on DVD as well; the authors invite potential 
audiences to play their “interactive movie game” on their TVs or computers. 

As far as we know, it is a rare instance of one of the new media art forms 
finding its way directly to the spectators’ homes.

And the Rest is Covered in Dust…
One could even say: hallelujah! The legacy of the Czechoslovak pioneers of 

the new media operating on the border of theatre and cinema shows no signs of 
dying anytime soon. But the success story of the KINO-AUTOMAT is only one 
side of the coin.

Let us now look at the other side – let us go back to the late 1970s when the 
Laterna Magika project had already enjoyed success all over the world and the 
Laterna Magika company of the National theatre of Prague was touring abroad, 
serving as a living advertisement for contemporary Czechoslovak art. 

The year 1977 was the year when the Laterna Magika show called Wonderful 
Circus was created. The story of two traveling clowns soon became an 
incontestable and bombastic success of the Laterna Magika theatre, comparable 
to the first shows from the Brussels EXPO in 1958. 

The show was clever, playful, multicolored, fresh. But… If we take a look at 
the same show at the beginning of the 21st century, we see it in a different light. 
Almost 40 years later,  the show is still on the repertoire of the National theatre 
in Prague. It has already been presented more than six thousand times! And if I 
am to speak as a theatre critic, I must tell you, dear reader, that I would be wary 
to invite you to come to Prague and see the performance of this once wonderful 
Wonderful circus at the National theatre: the charm has disappeared, and what is 
left is dusty, weary, worn out and – last but not least – boring. 

The causes of this shameful degradation of the former success are various, of 
course, but the main one could be described simply: Laterna Magika needs to 
search for new ways and new reasons for its existence in the new era.

Since the late 1970s the story of this new-media theatre has definitely taken a 
downward turn. And, what is even worse, for a long time nothing has happened 
that would re-activate the legend, although the brand and logo of Laterna Magika 
was, for a long time, an excellent trademark of Czechoslovak theatre. 

Not even the new building of the New Stage of the National Theatre, an 
extravagant glass-box shaped building where Laterna Magika started to create 
and present its performances in the mid 1980s helped!

Lighting the Magic Lantern
Thankfully, some light at the end of the tunnel has been seen in recent years. 

On January 1st, 2010, the Laterna Magika theatre entered a new era. It became 
officially (and let us repeat, once again!) a part of the National theatre in Prague, 
once again a “laboratory” of multi-media theatre projects was created. And the 
theatre – finally – started to create and produce new performances. 
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Since 2010, the artistic direction has changed totally the repertoire of Laterna 
Magika and said farewell to all the “Best ofs” and bizarre medleys of the 
performances created in the past, in some cases even two or three decades ago. 
And it is only the last and immortal “legendary legend” from the old times, the 
Wonderful Circus, that still remains on the program.

The basic problem, however, remains the same: the principles of Laterna 
Magika have not changed a lot. But theatre in general has. New media in theatre 
performances have become so common all over the world that almost every 
“trendy” director or stage and light designer uses something of the sort. It is 
nothing exclusive any more to use projections, light-walls, mirrors or laser lights 
on the stage. These used to be brilliant inventions of an iconic stage-designer 
Svoboda, but today they usually do not mean more than “some technical 
stuff”. Technologies are much cheaper, more accessible, more developed, more 
sophisticated today. And what used to overwhelm the audience in the 1960s 
usually does not work to the same effect nowadays. 

I am well aware that this could sound as a totally banal statement, dear reader, 
but it seems to me rather crucial. The real problem of Laterna Magika is, in fact, 
not in the old-fashioned technologies or in the traditional approach of the authors 
and directors, the problem is much more simple.

Elementary, my Dear Watson!
Let me paraphrase the words in which Josef Svoboda, the man who co-created 

this theatrical miracle, expressed himself in a documentary about his life and 
work: it is very easy to let actors or dancers fly on the stage; sure, you have to 
know how to do it, you need some experience, but in principle it is pretty easy. 
However, it is essential to always have one question in mind: is it necessary? Why 
should I do this or that? Why should he fly? Yes, that is exactly the point!

If you walk the streets of Prague, you can see elegant posters for Laterna 
Magika productions and read that its performances are “FOREIGNERS 
FRIENDLY”. Great, one would say! It could evoke the original ideas of the 
shows from Brussels or Montreal where the legendary Czechoslovak theatre and 
cinema artists in the beginnings of their careers wanted “to offer friendly and 
calm relaxation to tired visitors”.

It is, indeed, a beautiful idea – Laterna Magika as a visitor-friendly theatre 
lounge in the center of Prague with unique and spectacular shows. But theatre is 
not an exhibition, theatre audiences are not the same as visitors of exhibitions, 
and we are not in the 1950s anymore. 

However, it has to be admitted that many of the “clients” of the Laterna Ma-
gika theatre are, and always have been, foreigners and not the locals, the reason 
being very simple in the past: high prices of the tickets for the shows6! 

Well, reality is a bit different than the “official” image of the theatre but we are 
currently witnessing some effort of theatre practitioners and the artistic direction 

6  However, we can see that in the recent seasons, the ratio of the prices of tickets for the performances 
of the National Theatre in Prague has equalized. Things are slowly changing.
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of the National theatre to explore the possibilities of multi-genre stage media in 
the 21st century, and adapt to the new developments. 

And, local audiences are slowly coming back – sometimes with their whole 
families, mainly thanks to the new repertoire. The current repertoire of the 
“Laterna Magika ensemble” includes several productions for young audiences, 
even a show for small children (As Far As I See), and productions based on 
“classics” of world literature (Extraordinary Voyages of Jules Verne or The Little 
Prince).

And it should be pointed out that the most inventive of these productions is 
the one created by a director with rich experience in film. Once again it has been 
confirmed that the principles of Laterna Magika are derived both from the fields 
of theatre and of cinema.

If we consider adult audiences, possibilities have been opening as well. 
Another way how to attract both local and global audiences (i.e. audiences from 
abroad), is to focus on names and personalities with international renown. In 
2013, one of the (still) young Slovak directors, Braňo Mazúch (*1971) thus 
created a production based on the poetry of Václav Havel. 

In this particular collection of poetry, called Anti-codes, Václav Havel played 
not only with words but also with the form of letters and writing. Havel’s poetry 
of the 1960s is a kind of “typewritten concrete poetry,” and the stage show is 
trying to interconnect scenic visuality with the poems. The result on the stage 
may not be totally convincing but it demonstrates certain possible ways for the 
future development of the Laterna Magika principles. 

This is aided by the technology used in the Anti-codes performance, which 
can transform the movement of the actors into visual projection. The actors on 
the stage can easily interact with the projection, change it and (for example) type 
on a virtual typewriting machine.

The longest way to travel for the creative team (directors, choreographers, 
stage and light designers) was needed for the show called Human Locomotion. 

This “visual-motion show” re-animated more than one century-old historical 
photographs of people and animals in motion. Still pictures of Eadweard 
Muybridge impressively turn into stage action on the floor of the New Stage of 
the National theatre in Prague. Live actors and dancers on the stage, together 
with various motion pictures, recall once again the origins of the Laterna Magika 
theatre in the late 1950s. 

Human locomotion, directed by a “couple of directors” called SKUTR7, is a 
performance without words. Arguably, this absence of the spoken word could 
remind us of a “normal” dance performance or “modern” dance choreography. 

Laterna Magika once again reaches its borders and limits, and another crucial 
question is coming to mind: are we still in the realm of the unique Laterna 
Magika principles, or are we watching an “ordinary” stage performance (under 

7  This “directorial unit” is composed by two schoolmates of the Theatre Faculty of the Academy of 
Performing Arts in Prague, the Slovak Martin Kukučka and the Czech Lukáš Trpišovský (both born 
in 1979). Their collective work is often based on the use of new medias in the directing. 
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the trademark of the Laterna Magika ensemble) where new media is used (if, 
admittedly, in a clever, innovative and intelligent way)? 

…Into the Bright Future?
The poster says that we are “in utero” of the Laterna Magika theatre. And it 

is right that the spectator can still be amazed by the interconnection of the media 
used on the stage, but the time has changed and the uniqueness and singularity of 
the theatre form created by magic in the Czechoslovak house in Brussels in 1958 
is over.

In the most recent Laterna Magika show called CUBE8, the legendary theatre 
encounters another legend of the contemporary world: the Rubic cube. And there 
is still some hope that the auditorium of the New Stage of the National Theatre in 
Prague will not be empty in the future.

Perhaps the different approaches of the directors and the diversity of their 
“artistic styles” in the recent performances are the best stimulation for this specific 
theatre form with long and rich (hi)story.

Maybe the Laterna Magika project will find its creative position in the world 
of new media once again and will not remain only the famous pioneer and old-
fashioned legend belonging to theatre history. Although the historical sources of 
the “magic lanterns” are so charming and fascinating and féerique…
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Poster for Laterna Magika performance 
Variations (1960s)

Wonderful Circus, Laterna Magika, Prague, directed by Evald Schorm, Jiří Srnec and Jan 
Švankmajer, 1977 (photo by Petr Našic)

Building of the New Stage of the National Theatre in 
Prague where the Laterna Magika ensemble plays its 
performances (since 1983)
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Anticodes, Laterna Magika, Prague, directed by Braňo Mazúch, 2013 (photo by Hana Smejkalová)

Anticodes, Laterna Magika, Prague, directed by Braňo Mazúch, 2013 (photo by Hana Smejkalová)
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The Little Prince, Laterna Magika, Prague, directed by Vladimír Morávek, 2016 (photo by Pavel 
Nesvadba)

Extraordinary Voyages of Jules Verne, Laterna Magika, Prague, directed by Vladimír Morávek, 2015 
(photo by Martin Šandera)
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Human Locomotion, Laterna Magika, Prague, directed by Martin Kukučka and Lukáš Trpišovský, 2014 
(photo by Marek Volf)

Human Locomotion, Laterna Magika, Prague, directed by Martin Kukučka and Lukáš Trpišovský, 2014 
(photo by Hana Smejkalová)
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„ЛАТЕРНА МАГИКА“ СЛЕД 60 ГОДИНИ: КЪС 
РАЗКАЗ ЗА ДЪЛГА ИСТОРИЯ

Петр Христов

Резюме: Историята на „Латерна магика“ започва през лятото на 1958 г. по време на 
Експо 1958 в Брюксел. По онова време буквално целият свят се прекланя пред народа 
на Чехословакия по напълно ясна и проста причина – огромния успех на чехословаш-
ката експозиция на Експо 1958, в която „Латерна магика“ е сред главните събития.
Публиката за пръв път се среща с напълно нов тип спектакъл, който е „не само театър 
и не само кино“, както го описва Алфред Радок, един от инициаторите и създателите 
му. В тази сложна мултимедийна комбинация театърът, киното, танцът и новите тех-
нологии се събират в едно от обединяваща ги сценография на едно и също място, на 
една и съща сцена. 
Идеята и главната цел на спектакъла, представен на Брюкселското изложение, е 
съвсем простичка и дори в съответствие с тогавашната идеология на държавата – да 
се представят чехословашката промишленост, технология, култура и изкуства. Но пък 
формата ѝ е необичайна, революционна и спорна: актьорите на сцената общуват с 

CUBE, Laterna Magika, Prague, directed by Pavel Knolle, 2017 (photo by Benjamin Peguero)
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екранните си изображения, а прожектирани на екран оркестри акомпанират на музи-
кантите, свирещи на сцената, танцьори слизат от екрана и се връщат обратно пак там.
Благодарение на сценографа Йозеф Свобода и режисьора Алфред Радок, „Латерна ма-
гика“ се превръща в истинска лаборатория на модерния театър и сценография. През 
60-те и 70-те години на ХХ век експерименталната театрална лаборатория замисля, 
създава и поставя съвсем ново интердисциплинарно изкуство или такива медийни 
форми като „Поливизия“, или т.нар. „Полиекрани“. Тези форми функционират въз ос-
нова на принципи, близки до принципите на „Латерна магика“ – на границата между 
сценографията, визуалните изкуства и киното.
„Киноавтомат“ е подобен проект, представен на Експо 1967, и отново е не просто ек-
спериментален вид кино, а е граничен между киното и театъра, защото включва и ис-
тински, живи актьори. „Киноавтомат“ всъщност е първият интерактивен кинометод. 
Прожекциите се осъществяват в специален салон, разполагащ с копчета на облегал-
ката на всяко от зрителските места, чрез които зрителите могат да избират как да се 
развие повествованието, като чисто и просто натискат зеленото или червеното копче. 
През 70-те години на ХХ век „Латерна магика“ вече е световноизвестна, трупата ѝ в 
Пражкия национален театър пътува на турнета в чужбина като жива реклама на съвре-
менното чехословашко изкуство. Но краят на 70-те години бележи  започващия упадък 
на този новаторски театър. И което е по-лошо – дълго време нищо не възражда леген-
дата, макар че години наред „Латерна магика“ е емблема на чехословашкия театър. 
Постановката „Вълшебният цирк“, която е постоянно в репертоара на театъра от 1977 
г. насетне, е остроумна, игрива, многоцветна и свежа. Но за четири десетилетия от-
тогава и след над 6000 представления очарованието ѝ е избледняло и тя вече изглежда 
прашасала, отегчителна, изтъркана и не на последно място – досадна. Разбира се, при-
чините за подобен упадък на някогашната ѝ слава са различни, но най-важната може 
да се предаде с две думи – „Латерна магика“ трябва да потърси нови начини и нови 
основания за съществуването си в новата епоха. 
След 2010 г. художествената насока на театъра изцяло промени репертоара на „Латер-
на магика“, слагайки край на всичко „избрано“ и на ексцентричния миш-маш от спек-
такли, поставени в миналото, в някои случаи – дори преди две или три десетилетия. А 
в програмата е останал единствено „Вълшебният цирк“.
Основният проблем обаче си е все същият: принципите на „Латерна магика“ не са се 
променили кой знае колко за разлика от театъра като цяло. Театралните постановки 
по света дотолкова изобилстват от нови медии, че едва ли не всеки „виден“ режисьор, 
сценограф или светлинен дизайнер използва нещо такова. Прожекции, светлинни 
екрани, огледала и лазерни лъчи на сцената отдавна не учудват никого. Навремето 
това бяха блестящи нововъведения на легендарния сценограф Свобода, но днес не са 
нищо повече от „технически елементи“. Технологиите вече са много по-евтини, по-
достъпни, по-напреднали и по-сложни в наши дни. А изумяващото – публиката през 
60-те години обикновено не предизвиква същия ефект в наше време. 
За щастие, наблюдава се известен стремеж у театралните художници и художествено-
то ръководство на Националния театър да се приспособи към новите реалности и да 
проучи възможностите на многожанровите сценични медии на ХХI век.
Художественият екип измина дълъг път, докато постави спектакъла „Човешкото при-
движване“. Този спектакъл на „онагледеното движение“ възроди исторически снимки 
на движещи се хора и животни отпреди столетие и повече. Застиналите фигури от фо-
тографиите на Едуард Мейбридж впечатляващо се превръщат в сценично действие на 
Новата сцена на Пражкия национален театър. Актьори и танцьори на сцената съвмест-
но с различни „раздвижени“ снимки отново напомнят за зората на театъра „Латерна 
магика“ от края на 50-те години. 
Различният подход на всеки от режисьорите и разнообразието на техния „художествен 
стил“, проявил се в най-скорошните спектакли, навярно e най-добрият стимул за този 
специфичен театрален вид и неговата дълга и богата история. 
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THE “DEATH” OF THE LIVE ARTS IN THE 
DIGITAL ERA?

Joanna Spassova-Dikova1

Abstract: The proposed text is part of a larger study of the dynamic processes in the 
performative arts in the era of rapid development of new technologies. The focus is on the 
performance live arts in the digital era, where liveness (Philip Auslander, 1999) vs. virtual 
in the age of digimodernism (Alan Kirby, 2009). These processes put a lot of questions 
about the future of mankind when live people might be replaced by robots, or even  become 
themselves bio-robot hybrids. The latter pertains to the problem of live vs. digital, real vs. 
virtual, natural vs. artificial. The key word is hybridization, where we can talk about the 
“death” of the traditional live arts in their fight with the new technologies. Some modern 
and postmodern ideas about symbolical “deaths” of the Creator in the Creation are dis-
cussed.
Key words: performance arts, live arts, liveness, “death”, digital era, digimodernism, new 
technologies, globalization

“The hope is that, in not too many years, human brains and computing machines 
will be coupled together very tightly.” 

Joseph Licklider, Man-Computer Symbiosis, 19602

“Over time I think we will probably see a closer merger of biological intelligence 
and digital intelligence.”

Elon Musk, World Government Summit 2017 in Dubai3

My presentation begins with two quotes. The first one is from the influen-

1 Dr. Joanna Spassova-Dikova is a Professor in the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy 
of Sciences. She is Scientific Secretary of the research field Cultural-Historical Heritage and Na-
tional Identity – BAS. Research fields: theatre theory and history, acting theories and practices, 
theatre anthropology, arts and technology. Her publications include the books “About Two Actors’ 
Constellations” (2004), “Bulgarian Theatre between the Two World Wars during the 20th Century”, 
Volume 4 (in co-authorship, 2011), “Melpomene behind the Iron Curtain. Part I. National Theatre: 
Canons and Resistances” (2015). Awards: “Icarus” of the Union of the Bulgarian Artists (2012, 
2016).
2 Licklider, Joseph Carl Robnett. Man-Computer Symbiosis, IRE Transactions on Human Factors 
in Electronics. Volume HFE-1, March 1960, 4–11. Available at: https://groups.csail.mit.edu/medg/
people/psz/Licklider.html [accessed 31 March 2017].
3 Elon Musk at the World Government Summit 2017 in Dubai. Conversation with Mohammad Al 
Gergawi. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=7Lre6GxiQUE [accessed 31 March 
2017]; Hawkins, Andrew. Elon Musk thinks humans need to become cyborgs or risk irrelevance. 
Another cheery lecture from Uncle Elon.  – The Verge, Feb 13 2017. Available at: http://www.thev-
erge.com/2017/2/13/14597434/elon-musk-human-machine-symbiosis-self-driving-cars [accessed 
31 March 2017]; Statt, Nick. Elon Musk launches Neuralink, a venture to merge the human brain 
with AI. Rockets, cars, and now brain chips. – The Verge, 27 March 2017. Available at: http://www.
theverge.com/2017/3/27/15077864/elon-musk-neuralink-brain-computer-interface-ai-cyborgs [ac-
cessed 31 March 2017].
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tial work from 1960 of the American psychologist and computer scientist Joseph 
Licklider Man-Computer Symbiosis. Although it is rather challenging at its time 
it sounded quite utopian.

The second one is from a lecture at the World Government Summit 2017 in 
Dubai of the billionaire technologist Elon Musk, who is the founder of SpaceX; 
product architect of Tesla Inc.; co-founder and Chairman of SolarCity; co-
chairman of OpenAI; co-founder of Zip2; founder of PayPal. He is proclaimed 
as the 80th wealthiest person in the world for 2017. After his successful attempts 
with rockets and cars, now he has decided to enrich the imperfect human’s brain 
with artificial intelligence. The name of the company, founded by Musk in 2016, 
which is developing implantable brain-computer interfaces, is Neuralink.

Whether it is scary or not, but the utopian desires for human perfection of 
Licklider from the 60-ies very soon could become true. The rapid development 
of the new technologies puts a lot of questions about the future of mankind when 
live people might be replaced by robots, or even become themselves bio-robot 
hybrids. The latter pertains to the problem of live vs. digital, real vs. virtual, natu-
ral vs. artificial. The key word is hybridization.

Philip Auslander is one of the first theatre theorists, who already in 1999 in 
his book Liveness: Performance in a Mediatized Culture claims that both live 
performance and recorded performance are doomed to extinction4. One of his 
arguments is that “[…] liveness is not an ontologically defined condition but a 
historically variable effect of mediatization. It was the development of recording 
technologies that made it both possible and necessary to perceive existing 
representations as “live”. Prior to the advent of these technologies (e.g., sound 
recording and motion pictures), there was no need for a category of “live” 
performance, for that category has meaning only in relation to an opposing 
possibility”5.

The concept of digimodernism is developed by British cultural critic Alan 
Kirby to describe the impact of the new media technology on culture and differ-
ent texts. Kirby claims that digimodernism is the successor to postmodernism, 
which according to him ended around the beginning of the 21st century. It is a 
kind of synonym of post-post-modernism. This theory was first presented by 
Kirby in “The Death of Postmodernism and Beyond” (2006)6. Further it was 
developed in his book Digimodernism: How New Technologies Dismantle the 
Postmodern and Reconfigure Our Culture (2009)7. In 2010 Kirby in his article 

4 Auslaner, Philip. Liveness: Performance in a Mediatized Culture. London and New York: Rout-
ledge. 1999, 45.
5 Auslander, Philip. Digital liveness. A historico-philosophical perspective. – PAJ, 102, September 
2012. Vol. 34, No. 3, 3–11. Available at: http://raley.english.ucsb.edu/wp-content/Engl800/
Auslander-digital-liveness.pdf [accessed 27 March 2017].
6 Kirby, Alan. The death of  postmodernism and beyond. – Philosophy Now. 2006, No. 58, 34–37. 
(Philosophy Now. June–July 2017, No. 120). Available at: https://philosophynow.org/issues/58/
The_Death_of_Postmodernism_And_Beyond [accessed 10 July 2017].
7 Kirby, Alan. Digimodernism: How New Technologies Dismantle the Postmodern and Reconfigure 
Our Culture. Bloomsbury Academic, 2009.
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“Successor States to an Empire in Free Fall” defines that digimodernists texts 
are characterized by “onwardness, haphazardness, evanescence, and anonymous, 
social and multiple authorship.” They “include the internet as a whole, blogs, 
reality television shows like American Idol where viewers decide the narrative 
progression, news programs that rely on viewer-submitted comments, etc. 
Replacing the uncertainty or self conscious irony of postmodernism, the typical 
emotional state of digimodernism is the trance, being completely absorbed in and 
becoming the text”8.

What happens with traditional performative forms in the age of globalization 
and digitalization? Is the “death” of the traditional live arts foretold in the fight 
with the new technologies? Moreover during the 20th century many “deaths” were 
proclaimed – of God, of the author, of art, of literature, of the actor, of modern-
ism, of postmodernism. Here I am going to discuss in a certain chronological 
order some modern and postmodern ideas about the symbolical “deaths” particu-
larly of the Creator in his/her own Creation.

The Death as Nihilation by Murder
One of the famous deaths is the death of God as announced by the German 

philosopher Friedrich Nietzsche in his 1882 collection with nowadays sounding 
a bit weird  title The Gay Science (Die fröhliche Wissenschaft, also translated as 
The Science of Joy). In fact this work has nothing to do with the contemporary 
gender studies about homosexuals, but discusses the art of poetry, and some early 
modern troubadour techniques of one-man’s authorship of the lyrics, the music 
and further presentation by playing instrument and singing. It also promotes the 
concept of “eternal recurrence”.

The idea is stated in “The Madman” as follows: “God is dead. God remains 
dead. And we have killed him. How shall we comfort ourselves, the murderers 
of all murderers? […] Is not the greatness of this deed too great for us? Must we 
ourselves not become gods simply to appear worthy of it?”9

This modern idea of the death of God and the portent of the birth of 
Übermensch (which much later was materialized in the comics super heroes as 
Superman, Spiderman, Batman, etc.) was further developed by Nietzsche in his 
parabolic piece Thus Spoke Zarathustra (Also sprach Zarathustra)10, which is 
most responsible for making the phrase popular. 

8 Kirby, Alan. Successor states to an empire in free fall. – The World University Rankings, 27 May 
2010. Available at: https://www.timeshighereducation.com/features/successor-states-to-an-empire-
in-free-fall/411731.article [accessed 27 March 2017].
9 Nietzsche, Friedrich. The Gay Science (tr. Walter Kaufmann). New York: Vintage books, 1974, 
Book 3, 181, Section 125. Available at: http://www.shadowsgovernment.com/shadows-library/
Friedrich%20Nietzsche/The%20Gay%20Science%20(1013)/The%20Gay%20Science%20-%20
Friedrich%20Nietzsche.pdf [accessed 31 March 2017].
10 Nietzsche, Friedrich. Thus Spoke Zarathustra (1883–1891) (ed. Bill Chapko) Naples: Feedbooks, 
2010, 13, 66, 73, 182, 204. Available at: http://nationalvanguard.org/books/Thus-Spoke-Zarathustra-
by-F.-Nietzsche.pdf [accessed 31 March 2017].
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José Quintero. Alegoría del superhombre (Nietzsche as Superman fighting Superman)

Although the statement and its meaning is attributed to Nietzsche, this 
was not a unique position as Friedrich Hegel pondered the death of God, first 
in his Phenomenology of Spirit, where he considers that “instead of seeing 
the redemption of the alienated world as inherently necessary the religious 
consciousness sees it as due to a special event, God’s incarnation and death. But 
it also realizes that death to be a resurrection, the universal life of Spirit among 
the individuals in a religious community”11. Hegel views the death of God in the 
dialectics of negotiation, as a birth-death endless cycle – an ancient idea, which 
Euripides developed in his play Oedipus, where the son incidentialy murders his 
father and commits an incest with his mother. 

The Death as Nihilation by Alienation
About death as nihilation by alienation speaks the French literary scholar 

11 Hegel, Friedrich. Phenomenology of Spirit. (1807: 784–785). (trans by A. V. Miller). Oxford 
University Press 1977, 588–589. Available at: http://www.faculty.umb.edu/gary_zabel/Courses/
Marxist_Philosophy/Hegel_and_Feuerbach_files/Hegel-Phenomenology-of-Spirit.pdf [accessed 
31 March 2017].
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Roland Barthes in his essay from 1967 The Death of the Author (La mort de 
l’auteur). Barthes’s essay argues against traditional literary criticism’s practice 
of incorporating the intentions and biographical context of an author in an 
interpretation of a text, and instead argues that writing and creator are unrelated 
and that the birth of the reader must be ransomed by the death of the Author. They 
are separate things when after being created by the creator the creation lives its 
own life. Barthes starts his text quoting the words of worship of a young man, 
who falls in love with disguised castrato from Balzac’s story Sarrasine.

Sarrasine and the castrato Zambinella. Sarrasine. Honoré de Balzac. 1831
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Thеn Barthes puts the question: “Who is speaking in this way? Is it the 
story’s hero […]? Is it the man Balzac […]? Is it the author Balzac […]? Is 
it universal wisdom? or romantic psychology? It will always be impossible 
to know […]” Further he writes: “The absence of the Author (with Brecht, 
we might speak here of a real “alienation”: the Author diminishing like a tiny 
figure at the far end of the literary stage) is not only a historical fact or an 
act of writing: it utterly transforms the modern text”12. This “death” presup-
poses the detachment and avulsion of creation from the creator by cutting the 
umbilical cord.

The Death as Nihilation by Impersonation
This type of death is associated with the death of the actor who has to 

“die” either in the author, or in the director’s idea, or in his/her role, or 
in his/her puppet. This aspect is exclusively problematic for the so called 
“live arts”, where the performer is simultaneously a subject and an object of 
creation in live connection in front of the eyes of the audience.

Rather indicative for the dissatisfaction from the imperfection of such 
unpredictable and naughty living art creating material are the famous 
Eleonora Duse’s words, who is given as a vivid example for transformational 
actress, “dying” in her character: “To save the Theatre, the Theatre must be 
destroyed, the actors and actresses must all die of the plague.... They make 
art impossible”13.

A year later after Arthur Symons has published his book Studies in Seven 
Arts, where he quotes Duse’s curses, the famous English director and stage-
designer Gordon Craig, dreaming for actors like totally obedient puppets 
in the hands of the director, exclaimed: “I pray earnestly for the return of 
the Image... the uber-marionette to the Theatre […] once more will it be 
possible for the people to return to their ancient Joy in ceremonies [...] 
once more will Creation be celebrated... homage rendered to existence... 
and divine and happy intercession made to Death”14.

12  Barthes, Roland. The death of the author, 1967. Available at: https://writing.upenn.edu/~taransky/
Barthes.pdf [accessed 31 March 2017].
13  Symons, Arthur. Eleonora Duse. In: Studies in Seven Arts. London: Constable, 1900, 
336. Available at: https://ia802609.us.archive.org/7/items/studiesinsevenar00symouoft/
studiesinsevenar00symouoft.pdf [accessed 31 March 2017].
14  Craig, Gordon. The Actor and the Uber-Marionette. – Mask, April, 1908. Vol. 1, No. 2, 14. Avail-
able at: http://bluemountain.princeton.edu/bluemtn/cgi-bin/bluemtn?a=d&d=bmtnaau190804-
01.2.5&e=en-20--1--txt-txIN [accessed 28 March 2017].
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Gordon Craig. The Actor and the Uber-Marionette, Mask, 1908, 14

Thus the director proclaimed the foibles of the actor as a live material against 
the soulless, dead puppet which the creator can animate in the desired way. 

During the 20th century the theatre modernists and avant-guardists did not stop 
experimenting and trying to make the living actor “die” in his creation, at least to 
tame him in a way, putting traps for his ego, emotions and passion as Stanislav-
ski’s not always successful attempts with his magic techniques.  

The Death as Nihilation by Man-Machine Hybridization
With the development of the new technologies new possibilities for perfec-

tion of the living human beings were opened. After the first three stages: the 
mythological age of golems, the age of clocks (17th and 18th centuries), the age 
of the steam engines (18th and 19th centuries), according to the Norbert Winner’s 
classification of automation, the forth age is the one of communication and con-
trol. These ages respectively generate four models of hybridization: made of clay 
magic figure; body like clockwork, the body as a steam engine, the body as an 
electronic system15. 
15 Wiener, Norbert. Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. 
(1948). MIT Press, Forth Printing, 1985, 39–44. Available at: http://uberty.org/wp-content/up-
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The discoveries in cybernetics gave opportunities for further man-machine 
hybridization. The last decades different biorobotical live performances were cre-
ated by Stelarc, Marcel·líAntúnez Roca and others.

Stelarc, Exoskeleton. Ljubljana. 2003. Photographer – Igor Skafar

In Bulgaria the outstanding stage designer Venelin Shourelov worked on 
sever al projects such as “Fantomat” (2009), “Man ex Machina” (2011) and “Ro-
tor” (2016), which aim was to achieve certain hybridized biorobotical man-ma-
chine creatures16.

loads/2015/07/Norbert_Wiener_Cybernetics.pdf [accessed 28 March 2017].
16  Spassova-Dikova, Joanna. Communicating posthuman bodies in contemporary performing arts. 
In: New Literary Hybrids in the Age of Multimedia Expression. Crossing Borders, Crossing Genres. 
Histories of Literatures in European Languages (ed. Marcel Cornis-Pope. Amsterdam/Philadelphia: 
John Benjamins Publishing House. 2014, 271–289; Spassova-Dikova, Joanna. Дигимодернизъм 
и нови сценични хибриди [Digimodernizam i novi stsenichni hibridi]. In: Изкуствоведски чете-
ния [Art Readings]. Sofia, 2016, 27–39.
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Venelin Shurelov, Fantomat, 2009

Venelin Shurelov, Man Ex-Machina, 2011
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Shurelov experiments are in the field of the so called “subhuman theatre”, 
following the ideas of Natasha Vita-More in her “Primo Posthuman” project17. 
In his first installations the machine (automat) was animated to become more 
human. These creatures talked and had some feelings. Shurelov’s last perfor-
mance Rotor already aims at extension of the human being with the machine 
in certain symbiosis and hybridization. The artist defines his work Rotor, as 
Performative Automatic System (PAS). He shares: “The figure is a body of 
gesture, partially closed by function, partially freed of fiction. In the border area 
between performance and installation I develop my action passing through two 
different phases. In the first part, starting from an empty stage, I build before 
the audience a complex electro-mechanical kinetic mechanism. The second part 
takes place in the final five minutes and shows the final merge between my body 
and the built up construction. Thus the formed hybrid body moves according to 
the rules of automation, but at the same time is immersed in a fictional world”18.

            Venelin Shurelov, Rotor, DNK – National Palace of Culture, 2016

17 Vita-More, Natasha. The new [human] genre – Primo Posthuman. Ageless, 2005. Available at: 
http://www.natasha.cc/paper.htm [accessed 30 March 2017].
18  Shurelov, Venelin. Rotor. Available at: http://actfest.org/2016/11/14/rotor/ [accessed 30 March 
2017].
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Here the idea is the creator to resolve into the creation by hybridization thus 
giving a birth to a completely different creature.

The Death as Nihilation by Digitalization
When Wiener defined four stages in 1948, he did not know that a fifth stage 

of the human-digital hybrid will come. We evidence it now. Recent experiments 
show us new digimodern hybrids as it is in Javor Gardev’s performance Quartet: 
Dangerous Liaisons after the End of the World after Heiner Muller, 2015, where 
the live actors with the help of motion capture technique19 have their avatar pro-
jections20.

Quartet: Dangerous Liaisons after the End of the World, after Heiner Muller, dir. Javor Gardev, National 
Palace of Culture, 2015

The motion capture demonstrates that for liveness of art still a live actor is 
needed. Paradoxically giving liveness s/he “dies” in his/her own virtual creation. 
His/her live art “dies” in its transformation into a virtual one, but often perceived 
as even more live in the eyes of the spectators.

 

19 Motion capture is the process of recording the movement of objects or people. In performing 
arts it refers to recording actions of human actors, and using that information to animate digital 
character models in 2D or 3D computer animation. 
20 Spassova-Dikova. Дигимодернизъм и нови сценични хибриди, 36–38.
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„СМЪРТТА“ НА „ЖИВИТЕ“ ИЗКУСТВА В 
ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА? 

Йоана Спасова-Дикова
Резюме: Предложеният текст е част от по-голямо изследване на динамичните процеси 
в перформативните изкуства в епохата на бързото развитие на новите технологии. 
Фокусът е върху „живите“ изпълнителски изкуства в т.нар. епоха на „дигимодеризма“ 
(Алън Кърби, 2009), в която „живото“ (Philip Auslander, 1999) се противопоставя на 
виртуалното. Тези процеси поставят много въпроси за бъдещето на човечеството, 
когато живите хора могат да бъдат заменени от роботи или дори сами да станат 
хибридни биороботи. Последното се отнася до проблема за живо/дигитално, реално/
виртуално, естествено/изкуствено. Ключовата дума е „хибридизация“, при която 
започва да се говори за „смъртта“ на традиционните живи изкуства в борбата им 
с новите технологии. Анализирани са някои модерни и постмодерни идеи за 
символичните „смърти“ на Създателя в Създанието му.
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NATIVE AND ALIEN ASPECTS IN BULGARIAN 
CULTURE AND THEATRE

Romeo Popiliev1

Abstract: The paper discusses the contrast of Native vs. Alien (or Foreign), an opposition 
frequently used in a cultural and social-psychological framework. The author also examines 
the formation of the two terms and the contradictions within each term and between them. 
This opposition is further examined in the variants One’s own/the Other, Same/Other, Near/
Far, etc. The Native cannot avoid expanding towards the Alien and assimilating things from 
the Other, due at the very least to an instinct of self-preservation. In this sense, the Alien is 
always within the Native itself, like a moving force for the growth and change of the Na-
tive. The paper is an introduction to the question of Native and Alien aspects in relation to 
Bulgarian theatre and its history, a problem that will be examined here briefly in its main 
points. After the Changes that began in 1989, the global trends of growing closeness – and 
probably natural opposition – between Own and Other, between Native and Alien, found 
the theatrical stage to be one of the places for reconciliation, because the theatre was a place 
where own and other are mutually mirrored...
Key words: native, alien, same, self, other, own, spatial-temporal illusion, theatre, National 
Revival, Socialist Realism

This paper represents an introduction to a broad topic encompassing the prob-
lem of the native and alien in Bulgarian theatre, considered in a theoretical and 
historical aspect; here, the topic will be dealt with more generally. “Native/Alien” 
is a very familiar, often used antinomy, rich in seemingly stable, but in fact fluid, 
meanings. The struggle between Native and Alien is most often concentrated on 
the political arena, but from there it may easily spill over onto the field of culture, 
and also into everyday life. And vice versa. In principle, this opposition seems to 
decree that the Native aspect is good and relegates the Alien aspect to the zone 
of what is bad; the former is a haven and shelter, the second is a menace pointed 
hitherwards. The Native is settled, permanent, immobile and entrenched, and the 
the Alien is mobile, threatening and unpredictable.      

The Alien and the Native are nothing in themselves, but they are capable of 
becoming, engendering and producing more or less important things in the social-
psychological field, and this capacity of theirs to make things appear is the same 
as the capacity to turn things into nothing. The Alien and the Native, as such, 
1  Romeo Popiliev is Professor, Dr. Habil of Science, Head of the Theatre Department at the Institute 
of Art Studies at the Bulgarian Academy of Sciences. He works on the field of theory and history 
of theatre and has published the following books in the area: “The Comic and the Life of Bulgar-
ian Comedy. Between the Two World Wars”, Sofia, 2001. Professor Marin Drinov Academic Pub-
lishing House; “Theatrical Critique in the Two Critical Decades”, Sofia, 2003. Professor Marin 
Drinov Academic Publishing House; “The Dramas of Yordan Radichkov or the Simultanious Non-
Simultanious”, Sofia, 2005. Professor Marin Drinov Academic Publishing House; “The Historical 
Drama: Historical, Mythical and Political Trajectories”, Sofia, 2008. Prosveta Publishing House; 
“The Resistance of Drama in Resistance Drama”, Sofia, 2013. Professor Marin Drinov Academic 
Publishing House.
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are nothing, because they cannot be seen in clear outline and relative solidity, 
and their constant alarming emergence, and capacity to engender, make of them 
extremely uncertain things. Thus, not as things given but as things posited by 
ourselves, they slip towards a seemingly natural ability, coming from somewhere 
and from someone, that becomes alienated and acts despite ourselves, seemingly 
on their own behalf. We could call this an instinct, if this term unveils or tames 
this interesting ability.

The opposition between Native and Alien may also be viewed as that of Same 
and Other; us/Different from us, or as Our Own/Others’. But the way in which 
they are distinguished and put in opposition already enhances and exaggerates the 
features and aspects of the separated components. 

It is precisely the exaggerated distinction between the same and the other, of 
one’s own and that of other people, that destroys and distances the truth, includ-
ing the truth about ethics, and effectively damages relations between people. The 
underlying factor in these distinctions are always the private interests of people 
or groups of people, and the benefits they can derive. Perhaps the truth is revealed 
at the moment when we are able to discover the same in the other, or when the 
same is illuminated in our eyes as being something other. If we are to look for a 
neo-Enlightenment theory of ethics, we should find it precisely in the constant 
disclosure and in the flexible unfolding of this other-same. It is equally harmful 
to make of our neighbor the other or the same. Always underlying these mental 
attitudes is the interest, the sought-for benefits, of individuals or groups of people, 
and this always obfuscates the meaning of true human togetherness. 

In fact, showing through the configuration Own/Other, we find the liberal, 
open, democratic Western society. In this context, the Other should be tolerated, 
simply be put up with, and this does not always seem sufficiently tolerant to either 
side. Tolerance does not in itself amount to an attempt at understanding. For in 
this way, the Other might be made alien and thus completely dismissed from the 
configuration, or almost opposition, of Own/Other, even though the possibility 
of being Other is available to him/her at least as a possibility. If we take Own/
Alien as terms in a system for distinguishing military aircraft, they represent an 
extreme, alienated version of Own/Other. In this case, the Alien must not remain 
simply Other; one must be in a state of hostility towards it. This fierce insistence 
determines the opposition Own/Alien, and if you are not one of our Own, you are 
useless, superfluous. This is how things stand under an authoritarian, totalitarian 
regime – more generally, under a closed type of regime.      

At the individual level, the Self can always be seen as the Other, because an 
absolute Self and an absolute Other cannot possibly exist. But at group level, 
problems arise in the constellation of Our Own/the Others, and that is where 
those elements that are to a greater degree our own or to a greater degree others 
may be looked for and recognized. Thus, these problems became the object of 
long democratic debate, a debate that has been labour consuming and tiring, and 
has nowadays become especially complicated, somehow overwhelming, espe-
cially in the social networks. There, everything that occurs is widely discussed, 
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extended and exaggerated, despite the growing desire that everything be decided 
by everyone. This adds tension to the relationship Own/Other, so that the Other 
is made to appear alien.

In the configuration of Own/Alien, which is ridden with more than enough 
hostility, there is always a Transcendent Own – a doctrine, a god, an untouch-
able leader, party, etc. – that wields full power over our own and the alien. This 
Transcendent Own is alienating and possessive, and not to be debated; in itself, 
it guarantees justice and happiness, and its presence is expected to bring them. 
It becomes so much “our own” that no “ours” or “aliens” may exist henceforth. 

Whether it be something or nothing, perhaps there is after all such a thing as 
Native? A person is born somewhere, receives a language of his/her own, begins 
to think in that language about the people close to him, inherits a religion, tradi-
tions and customs from those people. But trouble soon arises, when some kind 
of other falls into one’s close range. Gradually a person comes in touch with the 
unfamiliar and the other, different from the flavor of his/her closest environment; 
and he/she accepts a large part of that other as something native, accepts it as the 
same. Thus, the life of a person is a constant penetration into the world of the new 
and the different; there occurs an opening to the new and different, its acceptance 
as something close to oneself, even though it appears alien. Only an opening to 
the other may provoke an opening in return; closure cannot lead to opening in 
response. Remaining within the Native, within our Own, and the non-acceptance 
of the Other, create the preconditions for the opposition Native/Alien. There is 
probab ly a kind of Native that constantly expands beyond that which is here and 
now. To what degree does it remain our own, and to what degree does it become 
other? 

Until the time of the Enlightenment, traditional societies were mostly en-
closed within their different social strata, and ethnic affiliation, unlike religious 
affiliation, was not always important. Our own and the others were somehow 
carefully separated, and this did not provoke alienation; when, as in those socie-
ties, close contact between Own and Other is excluded, the Alien cannot appear. 
Under liberal democracy, where the religious is secularized, and the division into 
social estates disappears, the possibility appears that the Other may be perceived 
as one’s Own, but also that it may be seen as alien. This growing closeness might 
at times lead to growing distance and even to a clash, which are both the result of 
freedom and openness. The totalitarian regime makes impossible and unfamiliar 
the wavering between Own and Other.  

The creation of Native and Alien is the result of a spatial-temporal illusion. 
The irreversibility of time provokes the desire to hold on to it or bring it back, 
and even though space also moves somewhere forward, it too seems unchanging. 
This illusion provokes the creation of the Native and the desire to hold on to it; 
any change of the Native is seen as provoked by the intervention of something 
Alien. In this sense, Native and Alien are nothing. As we see them, they are not 
here and now, but always somewhere and at some other time. And as such, they 
appear to be always the same.  
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The immobility of the Native in time and space, which is actually an illusion, 
leads to the paradox that in fact the Native is distant while the Alien is near. It has 
often been remarked that the Stranger understands other people’s native things 
better than his own native things; he observes and studies things alien not only 
out of curiosity but also out of necessity when situated among those alien things. 
The prejudice of liking the Alien (as being other) and not accepting one’s Own, is 
the mirror image of the prejudice of rejecting the Alien only because we are en-
trenched in the Native. But when we are attached only to our Own, to our Native 
element, we do not feel free, and this growing longing for freedom pushes us to 
the zone of the Alien. Thus the Alien becomes Native to us, becomes something 
of our own. Thus, even though it holds us within itself, and precisely because it 
does, the Native always impels us towards the Alien. Moreover, the Native can-
not avoid expanding towards the Alien and assimilating things from the Other, 
due at the very least to an instinct of self-preservation. In this sense, the Alien is 
always within the Native itself, like a moving force for the growth and change of 
the Native. 

The national is an example of the expansion of the Native, of the assimilation-
appropriation of alien elements and devices, which other people consider their 
own, though they are in fact diluted by shared use: for instance, embroidery, 
songs, dances, customs, myths, dishes. The national is the area where the Native 
appears most possessive and aggressive, where it declares the Other to be its 
Own, and if that other resists, expels it as something Alien.   

The theatre that is created as a national theatre – usually in times when nations 
are taking shape – has the typical tendency of borrowing and assimilating the Al-
ien, of transforming it from something Other to something of our Own, dressing 
it in our own language and linguistic norms. In fact, language is the basic native 
mask, which covers or uncovers the theatre. Such too is the characteristic native 
culture of movement. The theatre is a specific location of the Native, a place 
where the Other is borrowed and assimilated, and where the usual opposition 
between Native/Alien breaks down. 

The emergence of Bulgarian theatre during the National Revival presents it-
self as a return to our own people, to the European principle, which seems to 
have been taken from us, torn away in some more primitive and brutal form 
of appropriation. In the time before the First World War, the development of 
theatre was seen as an important part of the creation and organization of the 
Bulgarian state. Bulgarian theatre made painful effort to take the modern models 
of European theatre and drama and its modern theatrical organization, life and 
reproduction, and make them its own. These processes developed in the years 
between the two world wars as well. But it was exactly in the interwar period that 
the Native/Alien dilemma was truly understood and became more complicated. 
To Ivan Radoslavov, this debate appeared groundless.2 He says: “Our spiritual 

2  Radoslavov, Ivan. „Родно“ или „чуждо“ [“Native” or “Alien”]. – Хиперион [Hyperion], 1927, 
6, issue 9–10. In: Литературната задруга „Хиперион“ [The Literary Fellowship Hyperion]. Ve-
liko Tarnovo, 1996, 171 . 
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development continues to proceed under the sign of this antithesis.” But accord-
ing to him, this antithesis is pointless for the person “who knows how to see the 
essence behind the phenomenon.” “It is only in the interest of the mediocre and 
the narrow-minded to roar against ‘the alien’, and to hide behind slogans, dear 
to all, about one’s own, about the ‘native’...” Because ‘native’ and ‘alien’ are “in 
a state of mutual penetration, of constant spiritual diffusion, which in the course 
of time acts for their full assimilation, creating the independent cultural form of 
every separate nation... And let us not fear increasingly close contacts with the 
world of powerful and fully developed foreign cultures. In the yet primitive mill 
of our national spirit, everything coming from outside will be ground in order to 
become an element of our national culture.”3 This apt metaphor describes the Na-
tive as a primitive mill that grinds that which is Alien… The clash between City 
and Village that has accompanied our modern development places an interesting 
emphasis with respect to the opposition between Native and Alien, as it most 
often views them in conservative terms. Together with this, the Native element, 
at that time, was viewed not only as embodied in our national way of life, mores 
and customs, which must be preserved, but as a repressed and forgotten native 
aspect that suddenly arises as something alien. This interesting phenomenon – the 
Alien as something that is rather an alienated Native element – is evident in the 
dramatic texts of Nikolay Raynov, Konstantin Mutafov, Yana Yazova, etc. 

During the whole period spanning from the beginning of the National Revival 
(wherever we decide to set that point in time) until the autumn of 1944, when 
Bulgaria was occupied by the Soviet Army, the country conducted its normal 
choices, pursued (though with difficulty) its cultural, political, and economic 
orien tations. With the elimination, in 1944, of the possibility of choice, the op-
position Native/Alien assumed a very particular form. Marxism-Leninism, which 
until then had been perceived rather as Alien, turned into fundamentally Native, 
and in the following years the assimilation of this doctrine, as well as of So-
cialist Realism, would become ever more extensive, and an increasingly strong, 
but impossible, requirement, especially in theatre. This kind of Native element, 
declared to be primeval, but in fact newly created, assimilated parts of the old 
Native element and made other parts alien. At the same time, the Alien – i.e. the 
various “bourgeois”, “western” and anti-Soviet ideologies and esthetics – would 
be the object of secret, concealed assimilation. This outlines a specific situation 
of abandonment and seduction by the alien and the native... 

After the Changes that began in 1989, the global trends of growing closeness 
– and probably natural opposition – between Own and Other, between Native and 
Alien, found the theatrical stage to be one of the places for reconciliation, because 
the theatre was a place where own and other are mutually mirrored...

3  Radoslavov. „Родно“ или „чуждо“, 174.



108

Bibliography

Gadamer, Hans-Georg. “Das Erbe Europas”. Frankfurt am Main, 1989. 
Yordanov, Alexander. „Интерпретации на „европейското“ и „родното“ в българската 
литературна критика в периода на модернизма“. Трети международен конгрес по 
българистика, 23–26 май 2013 г., София. Секция „Българска литература“. Подсекция 
„Българската литература в световен и европейски контекст“. СУ „Св. Климент Охридски“, 
2014 г. [“Interpretations of “European” and “Native” in Bulgarian Literary Critique during the 
Modernism Era”. Third International Congress of Bulgarian Studies. 23–26 of May 2013. So-
fia. Section “Bulgarian Literature”, Subsection “Bulgarian Literature in World and European 
Contextˮ. Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 2014]. 
Radoslavov, Ivan. „Родно“ или „чуждо“ [“Native” or “Alien”]. – Хиперион [Hyperion], 1927, 
6, issue 9–10. In: Литературната задруга „Хиперион“ [The Literary Fellowship Hyperion]. 
Veliko Tarnovo, 1996, 171; 174.

РОДНО И ЧУЖДО В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И 
ТЕАТЪР
Ромео Попилиев
Резюме: Докладът обсъжда проблема за противопоставянето между Родно и Чуждо, 
една опозиция, често използвана в културологичен и социалнопсихологичен аспект. 
Авторът също така разглежда формирането на двата термина и противоречията, 
възникващи във всеки от тях и между тях. Опозицията е развита по-нататък във 
вариантите на Свой/Друг, Свой/Чужд, Също/Друго, Близко/Далечно и др. Родното 
не може да избегне разширяването си към Чуждото и възприемането на влияния от 
другите, различните, дори в крайна сметка като проява на инстинкт за самосъхранение. 
В този смисъл Чуждото е винаги вътре в самото Родно и представлява нещо като 
негова движеща сила за нарастване и промяна. Докладът е въведение към големия 
въпрос за отношението между аспектите на Родното и Чуждото в българския театър и 
неговата история, проблем, който ще бъде разгледан тук съвсем накратко в неговото 
основно развитие през годините. След промените, започнали през 1989 г., глобалните 
процеси на сближаване – с може би естественото си противопоставяне – между Свое 
и Друго, Родно и Чуждо, намират театъра като едно от местата на примиряване тъкмо 
в своето-друго оглеждане…
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ROMANIAN 19TH CENTURY HISTORICAL 
PAINTING AND COLLECTIVE MEMORY

Roxana Coman1

Abstract: Two years ago, during the annual international conference organized by the In-
ternational Society of Cultural History, I gave a presentation that emphasized the coexist-
ence of various timeframes in Romanian historical painting during the nineteenth century. 
Based on the artworks I have put under the microscope, I discovered that present events 
were represented in the same manner as past ones where, thereby transforming the present 
into an important participant in the big historical framework. 
With this paper, I intend to go beyond the mere process of identifying the timeframes and 
attempt to understand why this particular choice and why the present is tasked with so much 
meaning. This is where cultural memory studies come into play by revealing the process of 
selective and subjective memory, be it collective or individual. 
Key words: Memory studies, Romanian painting, history, nation, time

Maurice Halbwachs in On Collective Memory, states that “it is in society that 
people normally acquire their memories. It is also in society that they recall, rec-
ognize, and localize their memories”2, outlining that memory is constructed and 
reconstructed on a frequent basis, using the memories of our peers. Furthermore, 
the existence of a collective memory and social frameworks for memory is based 
upon the very cohesion of a group, we only remember in a social environment 
by combining our recollections with those around us. Halbwachs rejects any as-
similation between a group and a community’s memory and history, assessing 
that collective memory is a continuous flow produced through natural selection 
and retaining only what is capable of living in the consciousness of individuals 
or groups. This in turn means that one cannot speak of a collective memory for 
say something that happened 400 years ago, something we know to be false if we 
keep in mind the uses of oral documents to understand recent history. 

Halbwachs theorizing the inner workings of social and cultural memory, states 
the continuous reproduction of memories is a process that implies a repetition of 
the same event/person/place that is given a different meaning each time it hap-

1  Roxana Coman, PhD, is a museologist at the Bucharest Municipality Museum. Research interests: 
Art History, Cultural History, History of Mentalities, Museum education. Main publications: “Le 
modèle culturel français et le projet identitaire roumain. Représentations de l’Orient dans les 
discours politiques et dans les actions diplomatiques de la Roumanie (1856–1878)”. In: “Les 
constructions identitaires dans les espaces francophones d’Europe orientale et d’Afrique”, coord. 
Ecaterina Lung, Yahia Abou el Farah, Corina Iosif, Daniela Zaharia, Simona Corlan, Publica-
tions de l’Institut des Etudes Africaines, Rabat, 2015 ; “Oriental representations in Carol Popp de 
Szathmari’s watercolours: documents from a western perspective?”. In: “Brukenthalia”, no 5, ed. 
Muzeului Național Brukenthal, Sibiu, 2015; “Romanian travellers to the East between the quest for 
the exotic and diplomatic mission”. In: “Brukenthalia”, no 4, ed. Muzeului Național Brukenthal, 
Sibiu, 2014. E-mail: roxana.coman@rocketmail.com. 
2  Halbwachs, Maurice. On Collective Memory. The University of Chicago Press, 1992, 80.
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pens.3 This is where art and especially historical painting comes into play by 
perpetuating various instances of the past following conventions of representa-
tion. What we see in a painting it is not a piece of history, but becomes a piece of 
history because it entails a certain type of narrative about the past. In this sense, 
art acts similar to the process of the creation of new institutions in a society. By 
building upon the old, it can justify the creation of something new. In addition, I 
think that this is one of the reasons why present events are depicted using struc-
tural compositions akin to instances from the past. Using the past, the present 
borrows the same principles and the same values as the past. 

Regarding the representation of the past, Romanian artists act as an individual 
that participates in two types of memory.4 When representing the past, they en-
deavour to bridge the two types of memory: their own remembrance of that spe-
cific event (that is socially and historically reconstructed) and the one that persists 
in the collective memory. However, this situation does not apply to images of the 
present because, in this instance, the artist assumes the role of a memory maker, 
by imposing his own vision on the collective consciousness. 

Astrid Erll has gathered various studies on collective and cultural memory in 
a handbook, emphasizing the broad spectrum of recent studies. Her definition of 
cultural memory as “the interplay of present and past in socio-cultural contexts” 
is quite vague, but it gives the possibility for the inclusion of substantial and nu-
merous research opportunities.  Although when discussing cultural memory, we 
tend to emphasize the implications of collective memory through intentional and 
performed narrative, there are considerable research possibilities in the direction 
of unintentional ways of remembering. However, the scope of my study intends 
to explore the intentional ways of making sense of the past in the context of Ro-
manian nationalism. My paper uses art and, specifically historical painting, as 
one of the means used to make sense of a somewhat distant past and, in the same, 
time of the present thereby providing tools for mass propagation of Romanian 
national discourse. 

Using Jeffrey K. Olick5 definition for two different concepts of culture, Astrid 
Erll states that there are two levels of interaction between culture and memory: 
the individual and the collective. The first one, as opposed to Halbwachs theory, 
has a biological component, focusing on an individual cognitive capacity for re-
membering. The second one deals with the exterior, social and cultural means for 
remembrance, having a more symbolic value: art, literature, institutions and vari-
ous practices used by social groups in constructing a common past and present. 
So, my research will, of course, analyze the collective cultural memory given 
the fact that art is a cultural practice used since times immemorial for conveying 

3 Halbwachs, Maurice. The Collective Memory. Colophon Books, 1980, 47.
4 Halbwachs. The Collective Memory, 50–51.
5  “two radically different concepts of culture are involved here, one that sees culture as a subjective 
category of meanings contained in people’s minds versus one that sees culture as patterns of publicly 
available symbols objectified in society”. Olick, Jeffrey K. The Politics of Regret: On Collective 
Memory and Historical Responsibility. Routledge, 2013, 336. 
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various messages. Since then, art has used different conventions for representa-
tion (see Peter Burke) that are apparent for each century and cultural movement.6 

Discussing Maurice Halbwachs’s definitive opposition between collective 
memory and history, Astrid Erll takes into consideration the recent changes in 
historiography. As a consequence, proposes dissolving the barriers between col-
lective memory and history and adopting “the notion of different modes of re-
membering in culture” on the basis of a continuous re-construction of the past.7 
This re-construction has never been more present and obvious and more analyzed 
than that in relation with the emergence of national states and national historical 
painting during the 19th century.   

Of course, there is the matter of what is, specifically, a memory and how much 
can we trust it given the fact that it was transmitted over time and generations 
and, implicitly, underwent alterations. Aleida Assman, starting from Halbwachs 
definition of a remembrance or memory8, feels the need to state the obvious and 
natural connection between remembering and a sense of community. By partici-
pating in the various forms of remembering, humans give meaning to the past 
and understand the present.9  The way we remember and the events, places, or 
people we remember is highly subjective. Not only because the passing of time 
generates either false memories, or replaces them with more recent occurrences. 
One can also add the processes of cultural memory constructing made by each 
culture in order to produce meaning. The historical implications of such actions 
are well known and documented, especially when discussing the uses of cultural 
and collective memory in nationalist discourses. 

The most significant contribution Aleida Assman has made to the field of 
cultural memory studies resides in the distinction between two types of cultural 
memory based on their uses. The first one, the active memory, deals with the 
presentation and selection of specific texts, artworks or historical events, in a 
given and symbolic framework. Meanwhile, the passive memory entails stor-
ing artifacts that are not significant in that specific context, but, nonetheless, can 
participate in creating meaning if given the chance.10 This is how the concepts of 
canon and archive came to be. In my paper, the concept of canon as the active cul-
tural memory is essential due to the fact that my analysis comprises of artworks 
that re-iterate specific historical key events and figures. They have been extracted 
from storage, rigorously selected and canonized, even sanctified in a secular way, 
securing them a continuous existence in the cultural memory of the Romanian 

6  Erll, Astrid (ed.) Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook, 
Berlin · New York, 2008, 4–5.
7  Erll. Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook, 8.
8 A remembrance is in very large measure a reconstruction of the past achieved with data borrowed 
from the present, a reconstruction prepared, furthermore, by reconstructions of earlier periods 
wherein past images had already been altered, Halbwachs. The Collective Memory, 69. 
9 Assman, Aleida. Canon and archive. In: Cultural Memory Studies. An International and 
Interdisciplinary Handbook (edited by Astrid Erll, Ansgar Nünning, Walter de Gruyter). Berlin · 
New York, 2008, 97.
10  Assman. Canon and archive ,101
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community.11 
The main task undertaken by historical iconography in Romanian nineteenth 

century painting, as in so many cases, was, as Jean-Jacques Wunenburger stated, 
to find a balance between “given and constructed, between tradition and contract, 
between history and willpower, between inherited identity and invented unity”.12 
This heterogeneous approach can be translated into an ambivalence in histori-
cal painting when the present is imbued with similar historical value as the past, 
balancing the inherited tradition with the invented unity, past values with present 
ones. And creating what is commonly known as a national state.

Romanian historical painting became necessary in the context of the 1848 
revolution, proving the strong connections between politics and art in nineteenth 
century Romania. Before 1848 the vast majority of artworks produced were 
mainly portraits of the Romanian nobles, the Boyars, and some allegories, and 
still lifes. When choosing a specific time frame, that had the necessary features 
required to demonstrate their origin, their history, and their contribution to Euro-
pean civilisation, the Romanians manifested a certain preference for the Middle 
Ages. This can be understood in the specific context of Romanian nationalism. 
Taking into consideration the fact that Romanian Principalities were seen as part 
of the Ottoman Empire, like many other Christian populations, they had to out-
line their national identity with as many unique traits as they could find in order 
to set them apart from the Ottomans. The Wallachian or Moldavian rulers they 
chose to become national heroic figures, were from the Middle Ages, to empha-
size a somewhat national religious struggle between Christianity and Islam.

Starting our discussion with Gheorghe Tattarescu (fig. no 1), we can observe 
an allegorical approach to historical subjects. The Romanian nation is seen and 
depicted as a beautiful girl, shackled to the ground with a sword at her feet, that 
is awaken from her deep slumber by and angel sent by The Virgin Mary, who 
watches over this country and its people. It is quite interesting to note that Chris-
tian symbols appear side by side with Masonic one, conveying the following 
message: we know that it is our divine right to be free from the Ottomans, but we 
will use science and reason to obtain our independence. Romania’s glorious past 
is metaphorically suggested by the use of ruins in the foreground, and the present 
is represented through the landscape and the small peasant family. The bounties 
of its fields come to complete the picture of a prosperous and archaic land, when 
analysed together with landscape in the background.

Tattarescu continued the tradition of using allegories to represent the concept 
of Romania. In the second painting, we can observe a similar feminine figure, 
with broken shackles on her wrists and feet, holding the Romanian flag (fig. no 
2). On this flag, we see an inscription mentioning the date of 11th of February. 
Some say that it concerns the date when Alexandru Ioan Cuza (1859–1866), the 
Romanian Prince that united the Principalities of Wallachia and Moldavia, was 

11 Cultural memory creates a framework for communication across the abyss of time. Assman. 
Canon and archive, 97.
12 Wunenburger, Jean-Jacques. Imaginariile politicului, București, Paideia, 2005, 13–14.
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forced to abdicate due to some political turmoil. This idea seems to be supported 
by the presence of the two coat of arms belonging to the Principalities: the eagle 
holding a cross in its beak (Wallachia) and the wisent with a star above it (Mol-
davia). The background appears to be bleaker than in the other painting, with two 
churches symbolizing the Orthodox Christianity. In this painting, the present is 
transformed into an indefinite timeframe when used alongside allegorical figures. 
We cannot discern if the present event is perceived as good or bad, only that is 
associated with a nation that desires to be free.

The portrait is one of the few genres in art that was successful during the pro-
cess of adapting the Western artistic cannon in Romanian painting. I think that 
this is due to the presence of votive frescoes in Romanian byzantine tradition. 
Since Romania was a female figure, her existence was made possible through the 
actions of men. Male key political figures, revolutionaries, historians, begin to 
replace the votive depictions of rulers and, most importantly, they are depicted in 
mundane circumstances. This, in turn, can also be interpreted as a special under-
standing of the present by transforming these men into symbols. Here we have 
the portrait of Nicolae Balcescu (fig. no 3), a Romanian historian and a prominent 
member of the 1848 Revolution in the Romanian Principalities. His publications 
advocated for the unification of Wallachia and Moldavia and their independence 
from the Ottoman Empire, by using history and, especially, the myth of Michael 
the Brave.

And speaking about Michael the Brave, the sixteenth century Romanian ruler, 
who unified the provinces of Transylvania, Moldavia and Wallachia, he became 
during the nineteenth century somewhat of a mythical political figure. You would 
see his portrait literally everywhere, in paintings, engravings, books, and so on. 
Theodor Aman, a fellow artist from Tattarescu’s generation, went even further 
and decorated the lobby of his own residence with two distinct episodes that oc-
curred during Michael’s anti-Ottoman campaign (fig. no 4 and fig. no 5). These 
two paintings are typical examples of how the past is removed from the archive, 
selected, and decontextualized in order to give meaning to the present. We can 
observe the presence of the modern version of the Romanian flag, something that 
did not even exist during the reign of Michael the Brave.

Continuing to depict rulers from the past, Theodor Aman turns to Vlad the Im-
paler (fig. no 6) known for his manifested disdain for the Ottomans and continu-
ous armed conflicts. The episode that Aman chose to depict has become some-
thing of a legendary historical event due, of course, to the fact that nationalist 
Romanian discourse emphasized it sufficiently. Praised as a brilliant strategical 
battle, it was, in fact a practical decision because the Wallachians were outnum-
bered. Art becomes a mean used by politicians and artists to give meaning to a 
distant past.   

Although Theodor Aman chose to depict scenes from the lives of Romanian 
rulers known for their battles against the Ottomans, he saw no problem in repre-
senting scenes from the Crimean War such as The Battle of Alma or The Battle 
of Oltenița, thereby making the present part of history along with real or fictional 
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historical events. He also paints the portrait of Tudor Vladimirescu (1780–1821), 
the figure behind the 1821 Wallachian Revolution that ended the use of Phanari-
otes as rulers for the Romanian Principalities by the Ottoman Empire. This means 
that even the recent past becomes a significant part of the nationalist rhetoric. 

As we all know, without a shared past or any knowledge about our own past, 
we seldom know who we are. In addition, Romania during the nineteenth cen-
tury was searching for its past to gain sight in what the future might be. I placed 
greater emphasis on Aman in my analysis because he surrounded himself with 
moments or personalities from the past (see the scene of Michael the Brave used 
to decorate his house’s entrance lobby). Well, I can also add the oil painted glass 
panels depicting Negru Voda and his wife, used by Aman to speak about the 
foundation of Wallachia as a state. Also, whenever he wrote his correspondence 
or read his newspaper, he was sitting at a desk, which he carved with the portraits 
of various Romanian rulers from the past. 
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РУМЪНСКАТА ИСТОРИЧЕСКА ЖИВОПИС 
ПРЕЗ ХIХ ВЕК И КОЛЕКТИВНАТА ПАМЕТ

Роксана Коман

Резюме: На годишната международна конференция, организирана от Международ-
ното дружество за културна история преди две години, представих доклад, акценти-
ращ върху едновременното съществуване на различни времеви рамки в румънската 
историческа живопис през ХIХ век. Въз основа на разглежданите творби доказах, че 
съвременните събития са изобразени по същия начин като отминалите, като така на-
стоящето се превръща в съществен елемент от цялостното историческо платно. 
Настоящата статия цели да надхвърли процеса на обикновеното установяване на вре-
мевите рамки, за да изясни какво стои зад конкретния избор и защо настоящето е 
натоварено с толкова голямо значение. И точно тук изследванията на културната па-
мет се притичват на помощ, разкривайки механизма на избирателната и субективната 
памет, независимо дали тя е колективна, или индивидуална. 
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Fig. no 1 Gheorghe Tattarescu, Renașterea României/Romania’s Rebirth, oil 
on canvas, 229 x 154 cm, signed on the bottom right with dark brown: G. 
Tattarescu, dated on the bottom right with dark brown: 1850, localized on 
the bottom right, with dark brown: Pinx in Roma; inv. 376, The Bucharest 
Municipality Museum
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Fig. no 2 Gheorghe Tattarescu, 11 Februarie 
(Femeie cu steag)/11th of February (Woman with 
a flag), oil on canvas, 31 x 23.8 cm, not signed, 
undated (1866?), inscripție pe steag cu brun 
închis: 11 febr./with an inscription on the flag 
with dark brown: 11th Febr., inv. F.W. – 43, The 
Bucharest Municipality Museum

Fig. no 3 Gheorghe Tattarescu, Portretul lui 
Nicolae Bălcescu/The portrait of Nicolae Balcescu, 
oil on canvas, 45,2 х 37 cm, not signed, undated 
(1851?), inv. 332, The Bucharest Municipality 
Museum

Fig. no 4 Theodor Aman, Bătălia de la Călugareni/The battle of Călugăreni, encaustic painting, 1,530 x 
4,320 m, inv. 494, The Bucharest Municipality Museum/Theodor Aman Museum
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Fig. no 5 Theodor Aman, Întoarcerea triumfală a lui Mihai Viteazul la București/The 
triumphant return of Michael the Brave to Bucharest, encaustic, 1,555 x 4,380 m,  inv. 495, 
The Bucharest Municipality Museum/Theodor Aman Museum

Fig. no 6 Theodor Aman, Bătălia cu facle a lui Vlad Țepeș/Vlad the Impaler’s battle with 
torches, oil on canvas, 62,2 x 101,2 cm, inv. 121, The Bucharest Municipality Museum/
Theodor Aman Museum

Fig. no 7 Theodor Aman, Carved 
desk, H: 0,807 m; L: 1,308 m; l: 
0,800 m, inv. 474, The Bucharest 
Municipality Museum/
Theodor Aman Museum
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EIN BILD AUS BULGARIEN – ALTES UND NEUES 
IN DER BULGARISCHEN AVANTGARDE UM 1970

Patrick Becker1

Abstract: Während der 1960er-Jahre integrieren bulgarische Komponisten wie Konstantin 
Iliev, Vassil Kazandžiev und weitere Elemente und Modelle der westeuropäischen Avant-
garde in ihren Werken. Doch schon gegen Ende der 1960er-Jahre weichen serialistische 
und frühe post-serialistische Konzepte scheinbar traditionelleren Gestaltungsmitteln: Die 
traditionelle und sakrale Musik Bulgariens beginnt um 1970, eine wichtige Rolle im Schaf-
fen der Komponisten einzunehmen. Dieser Paradigmenwechsel schlägt sich nicht bloß in 
Werktiteln nieder, sondern beeinflusst gleichermaßen die musikalische Faktur. Von den 
komplexen Rhythmen der bulgarischen Volksmusik über die Kirchenmodi des orthodoxen 
Ritus bis hin zur Imitation von traditionellen Instrumenten durch erweiterte Spieltechni-
ken – diese Entwicklungen können weder als Regression zur Doktrin des Sozialistischen 
Realismus noch als Geburt eines postmodernen Synkretismus verstanden werden. Die Fra-
ge lautet also, wie sich die Entwicklung der dritten bulgarischen Komponistengeneration 
verstehen lässt. 
Key words: Serialismus, Postmoderne, Cold War Studies, Osteuropa, Musikhistoriogra-
phie

Einleitung

Die Werke der sogenannten “dritten bulgarischen Komponistengeneration” in 
den 1960er-Jahren sind durch die Zunahme an Komplexität in ihrer musikalischen 
Faktur gekennzeichnet, die in den sich anschließenden Kompositionen ins Gegen-
teil umschlägt: Werke wie Konstantin Ilievs Lob des Philosophen Konstantin, ge-
nannt Kyrill (1970), Vassil Kazandžievs Die lebenden Ikonen (1970), Lazar Niko-
lovs Kleines Requiem (1970/71) oder Ivan Spasovs Dorfkantate (1972) lassen sich 
nur noch begrenzt als Fortsetzung des Komplexitätsnarrativs beschreiben, vielmehr 
sind die zuvor gewonnenen erweiterten Spieltechniken und aleatorischen Kompo-
sitionsprinzipien hier in den Dienst eines musikalischen Programms gestellt, das 
sich mit der bulgarischen Folklore und Spiritualität auseinandersetzt. Sie sind der 
rhythmischen Gestaltung untergeordnet, sind Mittel der klanglichen Organisation 
geworden, die auf traditionelle Modi aufbaut, präsentieren sich bisweilen als Ar-
chaismen, deren Zweck die Erzeugung von Effekten der Unschärfe ist.

Bereits die zahlreichen Parallelen im biographischen Werdegang der “dritten 
bulgarischen Komponistengeneration” deuten einen Umstand an, der durch die 
Analogien in ihrer stilistischen Entwicklung noch unterstrichen wird: Die Alters-
zugehörigkeit, die enge institutionelle Vernetzung und geteilte scheinbare Isola-
1  Patrick Becker B. A. studiert an der Humboldt-Universität zu Berlin Musikwissenschaft, Deutsche 
Literatur, Philosophie und Volkswirtschaftslehre. Er ist Stipendiat der Studienstiftung des deut-
schen Volkes und forscht im Rahmen des Stipendienprogramms “Metropolen in Osteuropa” der 
Studienstiftung und der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung in Sofia zur bulgarischen 
Musikgeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
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tion von den großen Narrativen der westeuropäischen, nordamerikanischen oder 
sowjetischen Avantgarde nimmt – neben weiteren Aspekten – dem Begriff der 
“dritten bulgarischen Komponistengeneration” jenen mythischen Schleier, der ihn 
in der landeseigenen Musikhistoriographie umgibt und erlaubt die Verwendung 
der Kategorie Generation “als ein brauchbares Instrument für eine differenzierte 
Musikgeschichtsschreibung.”2

Vassil Kazandžievs “Dorfgesang”

Als Beispiel für die Verschränkung alter und neuer Elemente in einem Werk 
sei an dieser Stelle der fünfte Satz aus Vassil Kazandžievs Bilder aus Bulgarien 
vorgestellt. Es handelt sich hierbei um ein 1970 komponiertes Werk für Streicher 
und Schlaginstrumente, das im Juni des Jahres 1971 vom Sofijski kameren orkestăr 
(Sofijski solisti – Sofioter Kammerorchester “Sofioter Solistenˮ) unter der Leitung 
des Komponisten uraufgeführt wurde3.

Anders als in den übrigen Sätzen der Bilder aus Bulgarien, in denen die Strei-
cher neben ihren Instrumenten Triangel, Glockenspiele, Kuhglocken, Castagnetten 
und ähnliches bedienen müssen, sieht der “Dorfgesang” ein tacet für das Schlag-
werk vor. Zu vermerken bleibt weiterhin, dass der vorliegende fünfte Satz und sich 
ihm anschließende sechste Satz “Kukeri-Tanzˮ die einzigen beiden Sätze der Bilder 
aus Bulgarien sind, die durchgängig in Takten gezählt sind und nicht – wie dies 
beispielsweise im ersten Satz der Fall ist – in Abschnitte verschiedener Länge ein-
geteilt sind, deren Bezifferung der Dirigent angibt.

Abbildung 1: Das Thema des “Dorfgesangs” (T. 2–14)4

Die Grundlage von Kazandžievs “Dorfgesang” ist das zwölftaktige Thema, 
das aus den drei Teilen a–b–b besteht und den Ambitus eines Tritonus mit sechs 
Tönen ausfüllt (Abbildung 1). Es beruht auf dem Volkslied Polegnala e Tudora 
(Tudora hat sich schlafen gelegt), das insbesondere durch das Nacionalen folklo-
ren ansambăl “Filip Kutevˮ popularisiert wurde. Das Thema erscheint acht Mal 
in vollständiger Form und beschließt mit zwei verkürzten Einsätzen in den Tak-
2   Hermann, Danuser. Generationenwechsel und Epochenzäsur – ein Problem der Musikgeschichts-
schreibung des 20. Jahrhunderts. In: ders., Gesammelte Vorträge und Aufsätze (Hgg. Hans-Joachim 
Hinrichsen, Christian Schaper, Laure Spaltenstein) Bd. 3: Historiographie. Schliengen, 2014, 56.
3  Vgl. Božikova, Milena. Васил Казанджиев [Vassil Kazandžiev]. Sofia, 1999, 292.
4 Bei allen Abbildungen handelt es sich um eigene Darstellungen nach der Studienpartitur. Sie-
he Vassil Kazandžiev. Bilder aus Bulgarien für Streicher und Schlaginstrumente. Studienpartitur. 
Frankfurt, London und New York, 1973, 19–24.
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ten 67 und 68 den “Dorfgesangˮ. Notiert man die Taktzahlen der Einsätze ergibt 
sich das folgende Schema.

Abb. 2: Die Taktzahlen der Themeneinsätze

Deutlich erkennbar ist die Symmetrie der Themeneinsätze – unter der Prämisse, 
dass die Einsätze der fünften bis siebten Violinen in den Takten 27 und 30 zusam-
mengefasst werden, ergibt sich die Folge 1–12–9–7, die exakt an der Hälfte des 
Satzes in Takt 34 gespiegelt wird. Daraus ergibt sich ein Prozess von den beiden 
Einsätzen auf a in den Takten 1 und 2 über den Es-Dur-Akkord in Takt 34, Zähl-
zeit 5, zum a der fünften Violinen in Takt 68, der zwei Tritoni nachgeht.

Zusätzlich zu diesen drei “tonalen Pfeilern” des “Dorfgesangsˮ ist das Folgen-
de aus der genaueren Betrachtung der Zahlenfolge ersichtlich, die die Themenein-
sätze der verschiedenen Instrumente organisiert: Neben den Pfeilern in den Tak-
ten 1, 2, 34 und 68 sticht besonders der Einsatz der Violinen über fis1 in Takt 55 
hervor, der auf vier Oktaven gestreckt ist. Von hier aus lässt sich die Zahlenfolge 
der Einsätze auf ein zentrales Ordnungsprinzip zurückführen: die Fibonacci-Folge.

Deutlich wird dies schon an den zuvor ausgemachten tonalen Pfeilern Es-Dur 
und dem Einsatz über fis1 in den Takten 34 und 55 – die letzten beiden Zahlen der 
Fibonacci-Folge vor 68, der Taktlänge des gesamten Satzes. Indes findet sich die 
Fibonacci-Folge – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 – nicht “wörtlichˮ im “Dorfgesangˮ; 
sie erscheint im Satz als Verhältnis zur Gesamtlänge von 68 Takten. Die Division 
von 68 mit den Zahlen der Fibonacci-Folge bis einschließlich 55 ergibt folgende 
Werte:

Tabelle 1: Die Gesamtlänge des »Dorfgesangs» wird 
durch die Zahlen der Fibonacci-Folge bis einschließlich 
55 dividiert
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In einem nächsten Schritt werden die ermittelten Werte auf das Schema der 
Themeneinsätze übertragen (Abb. 3).

Abb. 3: Überträgt man die Ergebnisse der Division von 68 durch die Zahlen der Fibonacci-Folge 
bis einschließlich 55 auf das Schema der Themeneinsätze im “Dorfgesang”, lässt sich die Symmetrie 
anschaulich darstellen

Das vorliegende Modell zeigt, wie sich die Takteinsätze von den beiden Enden 
des “Dorfgesangs“ rekonstruieren lassen. Die zuvor ermittelten Werte müssen in 
der ersten Hälfte des Stücks aufgerundet und in der zweiten Hälfte abgerundet 
werden, da es sich bei den Themeneinsätzen nicht um diskrete Punkte, sondern 
Teilstrecken handelt, die im vorliegenden Fall jeweils 9/8 lang sind.

Auch die Tonhöhen der Themeneinsätze folgen einem Plan. Notiert man die 
Tonhöhen aller Einsätze, ergibt sich das folgende Bild:

Abb. 4: Einer Kette fallender Terzen vom a1 schließt sich eine Gegenbewegung in Quarten an

Dem a des ersten Einsatzes folgt eine Kette fallender Terzen, die auf dem es2 
des letzten Einsatzes vor Takt 34 endet. Der erste Einsatz der zweiten Hälfte des 
Satzes erfolgt auf e-a-d in den beiden Violoncelli und in der ersten Viola. Auf 
dem a baut sich eine Quartenreihe bis zum c auf, die daraufhin zum Tritonus 
c–fis gespreizt wird. Damit scheint in Takt 55 der Schlussteil des “Dorfgesangs” 
erreicht zu sein.

Die Nähe der verschiedenen Elemente von Vassil Kazandžievs “Dorfgesangˮ 
zu Gestaltungsmitteln der Musik Béla Bartóks und Zoltán Kodálys, wie sie seit 
den 1950er-Jahren von Ernő Lendvai exemplifiziert wurden, ist offensichtlich5. 
5   Vgl. Lendvai, Ernő. Béla Bartók: An Analysis of His Music. London, 1971. Hochgeladen vom 
Matematički institut der Srpske akademije nauka i umetnosti; URL: http://www.mi.sanu.ac.rs/vis-
math/lends/contents.html [Stand: 31. August 2017].
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Keineswegs sei damit aber gesagt, dass es sich beim “Dorfgesangˮ also um die 
Manifestation einer bewussten Aneignung dieser Gestaltungsprinzipien handelt. 
Es wäre ebenfalls denkbar, dass Kazandžiev – ähnlich wie Bartók – unbewusst 
strukturelle Zusammenhänge in der musikalischen Faktur erzeugt, die sich in ei-
ner Analyse als von bestimmten Zahlenfolgen wie der Fibonacci-Folge abhängig 
erweisen6.

Problematisch wird diese Funktion der Fibonacci-Folge im Hinblick auf ihre 
Bedeutung für das gesamte Œuvre Kazandžievs, denn es handelt sich beim “Dorf-
gesang” nur um ein Beispiel unter vielen weiteren, in denen die Fibonacci-Folge 
eine Rolle spielt. So identifiziert Milena Božikova in ihrer Monographie mehr 
als zehn Werke des Komponisten, in denen sich die Proportionen der Fibonacci-
Folge “in den Intervallen, in rhythmischen Strukturen und in Beziehung auf die 
ganze Form” finden lassen: Bereits in den Variationen für Streichorchester, die 
Kazandžiev zunächst 1950 als Finalsatz eines Konzerts für Streichorchester ver-
fasst hatte, den er dann 1965 revidierte, organisiert die Fibonacci-Folge verschie-
dene musikalische Parameter7.

Die Menge an Beispielen aus dem Werk des Komponisten wirft die Frage auf, 
ob es sich bei der Fibonacci-Folge wirklich um ein Element handelt, das sich 
beispielhaft für eine Hinüberrettung avantgardistischer Gestaltungsmittel aus der 
Phase ihrer Aneignung in die Zeit eines neuen Komponierens um 1970 eignet: 
Die Bedeutung der Fibonacci-Folge in Kazandžievs gesamten Schaffen weist sie 
eher noch als Merkmal eines Personalstils denn als eine spezifische Konstrukti-
onsweise aus, die – wie im “Dorfgesangˮ – bloß auf anderes musikalisches Ma-
terial angewendet wird.

Diese problematische Einsicht verschärft sich noch, wenn man die Aussagen 
des Komponisten bezüglich eines “mathematischen Konstruktivismusˮ mitbe-
denkt, der sich ja nicht bloß bei Kazandžiev manifestiert, sondern gleichfalls bei 
Komponisten wie Arvo Pärt über eine serialistische Phase hinaus wirksam bleibt:

Der Formberechnung stehe ich vollkommen negativ gegenüber. Sicherlich 
sind Bach und Debussy berechnend, denn ihre Musik ist mathematisch perfekt, 
aber damit wird man ihnen nicht gerecht. Wenn es so einfach wäre, wären wir 
alle wie Bach. Das ist erstaunlich. Man hört, dass ihre Musik strömt, dass sie 
sich spontan ergießt. In ihr sind die kosmischen Gesetze angewendet, damit an 
Ort und Stelle genau diese – und keine anderen Noten – geschrieben werden, um 
genau die richtigen Stimmen zu treffen. […] Ich persönlich berechne nie etwas, 
ich arbeite nach dem Gefühl. Ein hervorragendes Beispiel ist in dieser Beziehung 
Prof. Vladigerov. Er konnte dir nie erklären, warum es zwei Takte zu viel oder zu 
wenig gab. Aber wenn er es spielte, sagte er: “Ah, nein, hier... nimm diese weg 
und füge diese hinzu, dann ist alles richtig.ˮ Er baute innere Zusammenhänge mit 
einem unglaublichen Gefühl für Proportionen und Verhältnisse. In der Tat kann 
dieses Gefühl sich anerzogen werden, sich durch Überlieferung und Erfahrung 

6  Vgl. Waldbauer, Ivan F. Analytical responses to Bartók’s music: pitch organization. In: The Cam-
bridge Companion to Bartók (Hg. Amanda Bayley). Cambridge, 2001, 220.
7  Božikova. Васил Казанджиев, 139.
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ansammeln, aber das Endergebnis der Form hängt in meinen Augen von den 
angeborenen Qualitäten ab8.

Auf den Punkt gebracht lautet die Frage also: Eignet sich die Fibonacci-Folge 
bei Kazandžiev als exemplum einer Verquickung des Neuen und des Alten in 
einer neuen Phase der kompositorischen Entwicklung um 1970, wenn sich diese 
Folge über weite Teile des gesetzten Zeitrahmens hinweg als Organisationsprin-
zip verschiedener Werke manifestiert? 

Doch ist hier Vorsicht angebracht, denn diese Frage impliziert bereits, dass die 
bloße Möglichkeit der Auffindung jener Folge in jedem Einzelfall das Gleiche 
bedeutet: Sei es, dass die Fibonacci-Folge die Intervallik, die Rhythmik oder die 
Form auf die eine oder andere Art organisiere, ein Blick zurück auf die Grundle-
gung von Ernő Lendvais Theorie der Musik Bartóks deutet unmissverständlich 
auf ihre – zunächst – rein spekulative Basis9, weshalb sich die Frage aufdrängt, 
ob Kazandžievs “Dorfgesangˮ nicht auch plausibel durch – beispielsweise – Al-
bert Simons Tonfeldtheorie erklärt werden könnte10.

Die Synthese aus serialistischen und post-serialistischen Verfahrensweisen 
der verschiedenen zeitgenössischen Avantgardebewegungen mit Elementen der 
traditionellen und sakralen bulgarischen Musik entscheidet sich jedoch weder an 
einem Einzelfall noch an einem Gestaltungsmittel, dessen Gültigkeit fraglich ist. 
Sie kann stattdessen unter Zuhilfenahme der musikhistoriographischen Kategorie 
der Generation in ein Feld kollektiven Handelns eingebettet werden, dessen Er-
forschung gleichermaßen von der relativen Isolation bulgarischer Komponisten 
an der Peripherie Europas als auch von ihrer Teilhabe an intersystemischen Pro-
zessen im Kalten Krieg Kenntnis nimmt.

Ausblick

Vassil Kazandžievs “Dorfgesang” aus seinen Bildern aus Bulgarien kann ent-
sprechend der hier vorgelegten Analyse als Beispiel für die Verschränkung von 
neuen und alten Elementen verstanden werden, mit der sich die dritte bulgarische 
Komponistengeneration um 1970 von der Neo-Avantgarde der Nachkriegszeit 
löst. Nach einer Phase der Aneignung von Gestaltungsmitteln der westeuro-
päischen und nordamerikanischen Avantgarde, die sich in einer zunehmenden 
Komplexität und einem gesteigerten Abstraktionsgrad der Werke bulgarischer 
Komponisten nach dem Ende ihres Studiums manifestiert, zeichnet sich um 1970 

8  Božikova. Васил Казанджиев, 137–138. Dieser Eigenaussage schließt sich auch die Verfasse-
rin der Monographie an: “Kazandžiev ist vollkommen kategorisch über zwei Dinge: Erstens ver-
neint er die absichtliche “Berechnungˮ in seinen eigenen Werken und, zweitens erkennt er an, 
dass es Proportionen und Abhängigkeiten sind, die das Geniale vom Trivialen unterscheiden. Sie 
sind deshalb Kriterien und Symbole der Vollkommenheit dafür. Kazandžiev schließt die “Zahlˮ 
nicht völlig aus, sondern bestätigt sogar ihre Intervention als Korrektiv für Perfektion. Er lehnt die 
“Berechnungˮ als einen künstlichen und gefühlslosen Akt ab.ˮ Ebd., 138.
9  Vgl. Waldbauer. Analytical responses to Bartók’s music: pitch organization, 219–220.
10  Haas, Bernhard. Die neue Tonalität von Schubert bis Webern. Hören und Analysieren nach Albert 
Simon. Wilhelmshaven, 2004 (Veröffentlichungen zur Musikforschung, Bd. 21).
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eine “Epochenwendeˮ ab. Sie ist gekennzeichnet durch eine Rückbesinnung auf 
die traditionelle und sakrale bulgarische Musik, die jedoch nicht einer Regression 
oder gar Annäherung an den Sozialistischen Realismus gleichkommt, sondern 
das alte Material in der Art und Weise mit neuen, avantgardistischen Gestaltungs-
mitteln verquickt, dass man sowohl von einer Reaktualisierung des Alten zum 
Zweck seiner Verwendung im Neuen als auch von einer Entdeckung des Neuen 
im Alten sprechen kann.

Mag diese Entwicklung auch in vielerlei Hinsicht den Eindruck erwecken, es 
handele sich hier – analog zu synchronen Prozessen auf der westlichen Seite des 
Eisernen Vorhangs – um den Anbruch einer musikalischen Postmoderne, sei an 
dieser Stelle wenigstens in einem rudimentären Umfang auf Kritiken an dieser 
Auffassung wie jener von Dorothea Redepenning verwiesen werden: In ihrem 
Aufsatz “Postmoderne Tendenzen in der sowjetischen Musikˮ kommt Redepen-
ning durch eine Rekontextualisierung jener Tendenzen in das spezifische Um-
feld der Sowjetunion zu dem Schluss, dass zentrale Prämissen des postmodernen 
Para digmenwechsels östlich des Eisernen Vorhangs ihre Gültigkeit verlieren11.

Mit der Thematik einer musikalischen Postmoderne hinter dem Eisernen Vor-
hang ist ein Fragenkonglomerat angesprochen, das bis dato einer Beantwortung 
harrt. Folgt man aktuellen musikwissenschaftlichen Beschreibungsansätzen der 
Postmoderne, die sie “(1) im Sinne einer Epochenbezeichnung für die kultur-
geschichtliche Periode nach der Moderne […]; (2) für eine sich in unterschied-
lichen ästhetischen Ansätzen manifestierende künstlerische Haltung, die auf 
vielfältige, zuweilen spielerisch-ironische Weise auf unterschiedliche Traditio-
nen zurückgreiftˮ charakterisieren12, so scheint östlich des Eisernen Vorhangs 
einerseits keineswegs geklärt zu sein, ob eine Postmoderne als Epoche nach der 
Moderne überhaupt im Umfeld des staatssozialistischen Projekts möglich ist, 
weil dessen Ziel gerade die Erschaffung einer alternativen Moderne gewesen 
ist13, andererseits lässt sich mit Blick auf die “künstlerische Haltungˮ feststel-
len, dass entscheidende Merkmale postmoderner Ästhetik sich nicht in Werken 
osteuropäischer und sowjetischer Komponisten manifestieren14. Zudem macht 
schon die Kritik von Redepenning an der einfachen Übertragung des Begriffs auf 
die Entwicklungen östlich des Eisernen Vorhangs deutlich, dass jene Haltung im 
Kontext des Sozialistischen Realismus weniger einen epochemachenden Bruch, 
sondern eher eine geringe Modifikation von Faktoren bezeichnet.

Musste Carl Dahlhaus in seiner Schrift Musikalischer Realismus noch jenen 

11  Vgl. Redepenning, Dorothea. Postmoderne Tendenzen in der sowjetischen Musik. In: Postmo-
derne hinter dem Eisernen Vorhang: Werk und Rezeption Alfred Schnittkes im Kontext ost- und 
mitteleuropäischer Musikdiskurse (Hgg. Amrei Flechsig, Stefan Weiss). Hildesheim, 2013, 45–48.
12  Hiekel, Jörn Peter. Postmoderne. In: Lexikon Neue Musik (Hgg. ders., Christian Utz). Stuttgart 
und Kassel, 2016, 514.
13  Vgl. beispielsweise Péteri, György. Introduction: Sites of Convergence: The USSR and Commu-
nist Eastern Europe at International Fairs Abroad and at Home. – Journal of Contemporary History, 
2012, Jg. 47, Nr. 1, 5–6.
14  So erklärt Milena Božikova zu Vassil Kazandžievs Werk Die lebenden Ikonen, es sei “zu aktuell 
für den Geschmack der Postmoderne”. Božikova, Васил Казанджиев, 180.
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“latenten musikgeschichtlichen Konnexˮ rekonstruieren,15 der im 19. Jahrhun-
dert zwischen absoluter und realistischer Musik bestand, springt der Anbruch 
einer musikalischen Postmoderne diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs 
dem unbedarften Betrachter als Stil wie als Epoche mit einem universalistischen 
Gehabe an, das die Erkenntnis erschwert, es könnte sich vielleicht um den syn-
chronen Auftritt von Symptomen gehandelt haben, die aber nicht zwangsläufig 
auf ein und dasselbe Phänomen zurückweisen. Es ist die Aufgabe der heutigen 
Forschung, dieses Problem zunächst einmal zu konstruieren, um unüberlegten 
Verallgemeinerungen im Geiste der Fortspinnung ideologischer Verdikte aus dem 
Kalten Krieg die geisteswissenschaftliche Methode par excellence entgegenzu-
halten: die Auseinandersetzung mit dem Spezifischen.
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КАРТИНА ОТ БЪЛГАРИЯ – СТАРОТО И 
НОВОТО В БЪЛГАРСКИЯ АВАНГАРД ОКОЛО 
1970 Г.

Патрик Бекер
Резюме: Произведенията на т. нар. „трето поколение български композитори“ от 50-
те и 60-те години на XX век се отличават с нарастващата комплексност на музикална-
та си фактура, която в следващите композиции претърпява пълен обрат: от около 1970 
г. тези произведения само частично могат да бъдат разглеждани като продължение на 
многопластовия модел. Нещо повече – постигнатите по-рано разгърнати техники на 
изпълнение и алеаторни композиционни принципи тук са поставени в услуга на една 
музикална програма с подчертан интерес към българския фолклор и духовността.
Като пример за преплитането между стари и нови елементи в дадено произведение 
може да послужи петата част на „Селска песен“ от творбата „Картини от България“ 
на Васил Казанджиев. В нея тема по образеца на популярната народна песен „Полег-
нала е Тодора“ на Филип Кутев бива вплетена в гъста симетрична мрежа, основана 
върху числовата редица на Фибоначи. С оглед обаче на творческото развитие на Ка-
занджиев е спорно дали „Селска песен“ може да бъде възприемана като образец за 
преплитането на стари и нови елементи. Едва поставянето на личните усещания за 
стил в рамката от колективни прояви на съответното поколение композитори би дове-
ло до обосновани музикалноисториографски твърдения. Ако все пак това развитие в 
много отношения предизвиква усещане за навлизане на музикален постмодернизъм, 
подобно на успоредно протичащи процеси от западната страна на „желязната заве-
са“, то тогава темата повдига цял конгломерат от въпроси, чиито отговори убягват до 
днес. Възникването на музикален постмодернизъм както от едната, така и от другата 
страна на „желязната завеса“ изглежда на неопитния наблюдател – и като стил, и като 
епоха, – белязано сякаш от универсалистична същност, затруднявайки по този начин 
прозрението, че вероятно става дума за едновременна поява на симптоми, които не са 
непременно следствие от едно и също явление.
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KÁLMÁN’S DIE HERZOGIN VON CHICAGO: 
A TRANSNATIONAL VISION FOR INTER-WAR 
CENTRAL EUROPE

Matthew Timmermans1

Abstract: During its first run in Vienna, Emmerich Kálmán’s (1882–1953) Die Herzogin 
von Chicago (1928) had 301 consecutive performances and then toured internationally, 
yet it remains relatively unrecognized in operetta scholarship today. With this story of a 
rich American woman who falls in love with a Hungarian prince, Kálmán treats the Amer-
ican-European encounter as a clash of American jazz and Charleston rhythms with Central 
European classical music such as the Viennese waltz and stylized Hungarian folk idioms. 
I argue that Kálmán’s Jewish identity functioned as a survival strategy enabling him to 
explore the porousness between the vernaculars of American jazz and the Viennese waltz 
because he did not identify with the Austrian majority. By combining jazz and the waltz in 
Herzogin, Kálmán offers an alternative national identity to the growing hegemonic doctrine 
of National Socialism in the form of a culturally inclusive (transnational) vision of Central 
Europe.
Key words: Emmerich Kálmán, Die Herzogin von Chicago, Operetta, Jazz, transnational, 
Interwar period, Jewish identity

Emmerich Kálmán’s operetta Die Herzogin von Chicago tells the story of a 
rich American woman who visits Europe and falls in love with an Austro-Hun-
garian prince. Kálmán treats the American-European encounter musically as a 
clash of American jazz and Charleston rhythms with Central European classical 
music such as the Viennese waltz and stylized Hungarian folk idioms. Following 
the 1928 premiere the New York Times asked: 

Has Kálmán sold Austria’s musical birthright for a mess of bad American jazz 
pottage or has he found a way to blend the two, thus saving the best elements of 
both? Opinion here is about divided, unanimity prevailing only in the belief that 
Kálmán had an eye for the American market when he composed the music, though 
he escaped being dubbed with the ignominious title of traitor by inserting the 
traditional sentimentalism and sugary rhythms which the Austrians love so well2.

This review observes the socio-political conflict central to Die Herzogin: 
the clash between jazz and traditional Central European classical music during 
the interwar period and, broader still, their corresponding ideologies. Such an 

1  Matthew Timmermans is a graduate student in musicology at McGill University in Montréal, 
Canada. Research field: Nineteenth-century opera within the context of philosophy, aesthetics, and 
performance practice. Articles: “The Bayreuth Festspielhaus: The Metaphysical Manifestation of 
Wagner’s Der Ring des Nibelungen” (2015). Awards: Social Sciences and Humanities Research 
Council of Canada (SSHRC) – Joseph-Armand Bombardier Canada Graduate Scholarship (2016). 
Email: matthew.timmermans@mail.mcgill.ca.
2  Traubner, Richard. Die Herzogin von Chicago: Jazz versus Operetta. In: the audio recording 
pamphlet of Kálmán, Emmerich. Die Herzogin von Chicago. London, 1999, 22.
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amalgam of German nationalism and cosmopolitanism would result in Die 
Herzogin’s eventual suppression by the Nazis because, as Richard Traubner 
notes, “not only was it of entirely Jewish manufacture; it was also permeated 
with ‘nigger-Jewish’ jazz, the type of ‘degenerate’ art that corrupted Aryan 
souls3.” Ironically, the very socio-political climate that enabled the Nazis to come 
to power nurtured the cross-cultural experimentation that led to Die Herzogin’s 
inception. As I will suggest here, in Die Herzogin, Kálmán offers an alternative 
national identity to the hegemonic vision of the Nazis; a vision of Europe that 
includes its marginal cultures.

Emmerich Kálmán, Die Herzogin von Chicago, and Cosmopolitanism
Although relatively unknown today, Die Herzogin was very popular during its 

first run tallying 301 consecutive performances at the Theatre an der Wien4. Set 
to a libretto by Julius Brammer and Alfred Grünwald, Die Herzogin tells the love 
story of Ms. Mary Lloyd, the daughter of an American millionaire, and Prince 
Sándor of Sylvaria. Their opposing taste in dance styles – Sándor as Hungar-
ian/Viennese and Mary as American – depicts the clash between their different 
cultures5  . At the end of the prologue Mary asks Sándor to dance the Charleston 
and Sándor refuses, instead offering a waltz. An argument ensues in which the 
chorus takes up Mary’s music, declaring her victory. The rest of the operetta 
expands on this conflict between national styles. In Act I, Mary buys Sándor’s 
rustic castle and “modernizes” it with new furniture despite his nostalgia for its 
past glory. However in Act II, Mary learns the waltz, demonstrating her ability to 
adapt to European tastes. In the epilogue, lonesome without one another the two 
lovers listen to each other’s musical styles – Sándor listens to jazz while Mary 
requests a waltz. At the request of an American producer for a Hollywood movie 
happy-ending, Sándor and Mary make-up and agree to dance a slow foxtrot.

Brammer and Grünwald’s libretto addresses the controversy of light musical 
theatre during the interwar period in Central Europe: “the inroads jazz was mak-
ing in the sacred confines of Viennese operetta,” and more significantly Central 

3 Traubner. Die Herzogin von Chicago, 24.
4 Traubner, Richard. Operetta: a Theatrical History. New York, 2003, 258. His two previous 
successes, Gräfin Mariza (1924) and Die Zirkusprinzessin (1927), had almost the same amount 
of performances in their first year even though they were revived more often than Die Herzogin. 
The few revivals to date include, but are not limited to: a concert version by the Lubo Opera 
Company in New York in 1997; a fully staged version by the Light Opera Works of Illinois in 1998 
with a new English translation by Philip Kraus and Gregory Opelka (because there were so many 
changes made to the English translation of 1929 most likely leading to the operetta’s failure in 
America); and a studio recording conducted by Richard Bonynge in 1999; Wikipedia. Die Herzogin 
von Chicago. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Die_Herzogin_von_Chicago [accessed 
6 May 2016]. For more recent revivals in 2015–2016 see, Komische Oper Berlin. The Duchess 
of Chicago. Available at: https://english.komische-oper-berlin.de/schedule/duchess-of-chicago/ 
[accessed May 6, 2016]; and Staats Theater Kassel. Die Herzogin von Chicago. Available at: http://
www.staatstheater-kassel.de/die-herzogin-von-chicago,s1844.html [accessed 6 May 2016].
5  Martin, Jessie Wright. A Survey of the Operettas of Emmerich Kálmán. Louisiana State University, 
2005, 134.
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European culture6. Musically, Kálmán illustrates this crossroads by combining 
the Viennese waltz and Hungarian styles in the character of Sándor to represent 
Austria’s nostalgia for the lost Austro-Hungarian Empire, while Mary represents 
America via the Charleston. Pivotal to our understanding of Kálmán’s cosmopol-
itan instinct in Die Herzogin is his and his librettists’ marginal position as Jews in 
Austria after the fall of the Austro-Hungarian Empire7.

Jewish Difference in Austria
Lisa Silverman’s concept of Jewish difference avoids essentializing what we 

understand as “Jewish” and instead demonstrates the flexibility of this category to 
permeate other boundaries as well as it by the cultures it impacts. According to her, 
music in Austria during the interwar period is a rich area for further exploration 
of the parameters of this difference8. She goes on to explain that “because of its 
distance from the methods of signification and representation in texts and images, 
[music is] a good place […] to consider [the Austrians] unarticulated yet palpable 
engagements with Jewish difference9.” When looking at Kálmán, I will examine 
how his music moved between and contributed to Austrian self-understandings 
while also exploring Jewish ones. 

Jews around the collapse of the Austro-Hungarian Empire were viewed as one 
of the major internal Others in Austrian society like America in Central Europe 
during the interwar period10. Because of his Jewish difference, Kálmán effectively 
drew on other minorities and incorporated American, Hungarian, and Viennese 
musical idioms in one operetta, Die Herzogin. In doing so, he not only marked 
the differences between these cultures, but he simultaneously showed how their 
boundaries overlap11. 

6  Traubner. Die Herzogin von Chicago, 22. Scott, Derek B. Other Mainstreams: Light Music and 
Easy Listening. In: The Cambridge History of Twentieth Century Music (eds. Nicholas Cook, 
Anthony Pople). New York, 2004, 321.
7  In this article I analyze cosmopolitism using Rebecca Walkowitz’s post-modern methodology that 
she calls “critical cosmopolitanism.” Critical cosmopolitanism enables us to explore the alternative 
socio-political meanings that exist between the boundaries of different cultural vernaculars and 
that are neglected by the dominant Western bias. By “reflecting on the history, uses, and interests 
of cosmopolitanism in the past,” such as the effect of Kálmán’s Austro-Hungarian Jewish identity 
in interwar Austria on his use of multiple vernaculars, we can consider his work, Die Herzogin, a 
political critique; Walkowitz, Rebecca L. Cosmopolitan Style: Modernism Beyond the Nation. New 
York, 2006, 2.
8  Silverman, Lisa. Becoming Austrians: Jews and Culture between the World Wars. New York, 
2012, 175.
9  Silverman. Becoming Austrians, 176.
10  Cook, Susan. Flirting with Vernacular: America in Europe, 1900–45. In: The Cambridge History 
of Twentieth-Century Music (eds. Nicholas Cook and Anthony Pople). Cambridge, 2004, 168–
174. For more information on Jewish experiences of difference during the interwar period see, 
Hobsbawn, Eric. Interesting Times: A Twentieth-Century Life. New York, 2002, 21; Aberbach, 
David. The European Jews, Patriotism and the Liberal State, 1789–1939: a Study of Literature and 
Social Psychology. London, 2013, 82. For more on the how Jews were distinguished from non-
Jews in the interwar period see, Beller, Steven. Was nicht im Baedeker steht: Juden und andere 
Österreicher im Wien der Zwischenkriegszeit. Vienna, 2008, passim.
11  For more on the performative interaction between Jews and non-Jews via music in Vienna see, 
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Operetta and the Jews 
Viennese operetta shared more than a financial and creative benefit with 

Jewish culture, the genre, like the Jews’ marginality, accommodated blending with 
different styles and genres12. Popular jazz rhythms and tunes, so often condoned 
as immoral in “high art” like opera,13 easily fit into Viennese operetta because, as 
Péter Hanák notes, the:

music was […] sufficiently uncomplicated to make it suitable for home 
rendition and to supply amateur musicians with a ready-made repertoire 
of dance music and stylized ‘folk music.’ […] plots of operettas dexterously 
combined escapism with gentle political and/or social satire […] in 
operetta, the formerly exclusive hybrid art of opera broadened its appeal 
and was transformed into a medium of metropolitan mass entertainment14. 

As a genre fueled by the high and low public’s desire for escape and pleasure 
seeking hedonism, operetta “effortlessly cuts across regions, countries, and nations, 
and across social strata; it is interregional, international, and transpersonal15.” 
This inclusive quality arguably relates to operetta’s “Jewish” associations which 
allowed Kálmán the freedom to identify through jazz with America. 

Americanization of Central Europe
After the First World War jazz began to spread from America to Europe. Not 

only did Europeans, including the Austrians, find American music attractive, but 
tied up with its aesthetic value was the ideology that America represented what it 
meant to be modern with its tall skyscrapers, freedom, democracy, and classless 
society16. Although we lack primary documentation such as diaries and letters to 

Hödl, Klaus. From Acculturation to Interaction: A New Perspective on the History of the Jews in 
Fin-de-Siècle Vienna. – Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, 2007, No. 25/2.
12  Crittenden, Camille. Johann Strauss and Vienna: Operetta and the Politics of Popular Culture. 
Cambridge, 2000, 100. For more scholarship on the association between Jews and popular theatre 
in Vienna see, Beller, Steven. Vienna and the Jews, 1867–1938: a Cultural History. Cambridge, 
1989, passim; Wistrich, Robert S. The Jews of Vienna in the Age of Franz Joseph. New York, 1989, 
passim. Also, Jews were very influential in the creation of the American popular music and film 
industries during this time, for more information see, Most, Andrea. Theatrical Liberalism: Jews 
and Popular Entertainment in America. New York, 2013, passim. For more on how Jewish humor 
also impacted the breaking of boundaries see, Greenspoon, Leonard J. ed. Jews and Humor. West 
Lafayette, 2011, passim.
13  Just as modernism in high art, “made efforts to challenge the notion of what might be termed 
‘acceptable’ in art [… ] Jazz – in its broadest sense – presented native potential for new modes of 
expression. At the same time, its immense popularity posed a threat.” Already a popular genre and 
associated with Jewish patronage and talent, operetta did not face the strict divide between genres 
like serial music did. Oja, Carol J. Making Music Modern: New York in the 1920s. New York, 
2000, 319.
14  Hanák, Péter. The Garden and the Workshop. Princeton, 2014, 135–136.
15  Hanák. The Garden and the Workshop, 135.
16  Taylor-Jay, Claire. The Artist-Operas of Pfitzner, Krenek, and Hindemith: Politics and the 
Ideology of the Artist. Aldershot, 2004, 97. For more on how different Weimar Republic Germans 
envisioned America as utopia through music see, Pennington, Stephan. Reading Uncle Bumba and 
the Rumba: The Comedian Harmonists and Transnational Youth Culture at the End of the Weimar 
Republic. – Journal of the Royal Musical Association, 2015, No. 140/2, 371–416.
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certify exactly what Kálmán’s views on Americanization were, we can assume 
his views about jazz and its symbolism were similar to contemporaneous Central 
European composers. The most well-known Central European composer to use 
jazz and clearly distinguish his views on why and how he used it was Ernest 
Krenek, the creator of the first jazz opera or zeitoper (opera of its time): Jonny 
spielt auf. 

In Jonny, Krenek juxtaposes serial music against jazz and dance tunes to 
narrate the rise of a fictional Black African-American jazz violinist named Jonny17. 
Jonny is adored by the masses for his proficiency at playing jazz as opposed to his 
rival Max a stereotypical, white, isolated, atonal modernist composer who is as a 
result unknown to the public. During the opera, Max learns the way of the future 
is jazz so that he may connect with society and create meaningful music. This 
transformation is shown literally at the end of the opera as Jonny steals the violin 
of the classical musician, Daniello, before the latter is hit by a train. We are to 
understand that Jonny has inherited the old classical tradition and remade it anew 
following Daniello’s symbolic destruction. Here, the violin is treated as a symbol, 
an instrument that transitions between cultures effectively changing its function in 
each and allowing a new tradition such as jazz to develop by drawing on the past18. 
Similarly, Krenek publicly announced that the character of Max is a metaphor for 
modernist composers, such as himself. Thus, Krenek believed modern composers 
should compose what is popular and understood by their audiences; in 1926, this 
was jazz.

Die Herzogin is undoubtedly influenced by Jonny given the latter’s popularity 
in Central Europe, both their inspiration from Americanization, Sàndor’s blatant 
mention  of it at the end of the Prologue, and a character in the operetta from 
America named Jonny. The musical similarities particular to German-inspired 
jazz as opposed to the idioms practiced in America that appear in Jonny as well 
as Die Herzogin, are a testament to Kálmán’s knowledge of the opera. Those 
who knew African-American jazz were only a tiny subculture of the Weimar 
population; rather, jazz in Central Europe was a creation of the Weimar media’s 
interpretation of American goods as opposed to live performance19. For example, 
in Jonny Krenek composes a woodblock figure to introduce the title character at 
the opening of his Shimmy. The same figure also appears in German modernist-
jazz composer Kurt Weill’s Mahogonny, other German commercial music, and 

17  For more information on the jazz influences in Jonny see, Lareau, Alan. Jonny’s jazz: from 
Kabarett to Krenek. In: Jazz & the German: Essays on the Influence of “Hot” American Idioms on 
20th-century German Music (ed. Michael J. Budds). Hillsdale, 2002, 19–60.
18  For more information on the function of the violin as an meditation between Western and non-
Western cultures see the Introduction to Weidman, Amanda. Singing the Classical, Voicing the 
Modern: The Postcolonial Politics of Music in South India. Durham, 2006; for more on the effect 
of the violin on jazz see, Harrison, Max. The Violin in Jazz. In: The Cambridge Companion to the 
Violin (ed. Robin Stowell). Cambridge, 1992, 249–56.
19  Robinson, J. Bradford. Jazz Reception in Weimar Germany: in Search of a Shimmy Figure. In: 
Music and Performance during the Weimar Republic (ed. Bryan Randolph Gilliam). Cambridge, 
1994, 121.
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several jazz treatises published in Germany20. The woodblock figure is also in Die 
Herzogin’s overture during Kálmán’s first musical depiction of jazz in the entire 
operetta (Compare Appendix Figures 1a and 1b). It seems unlikely that Kálmán 
would have given this figure such a prominent place in the operetta unless he knew 
it was a signifier for jazz to Central European audiences who had already heard 
it in Jonny21. Furthermore, knowing the utopian American ideals espoused by 
Krenek, Kálmán would have recognized the socio-political meaning of this music. 

When he visited Broadway for the premiere of one of his most successful 
operettas, Die Zirkusprinzessin on April 25, 1927, Kálmán’s understanding of the 
political meaning of jazz would have been influenced by how Jews in America 
embraced the African-American vernacular in their music, whereby they broke 
down the boundaries between ethnicities22. In America, these communities worked 
together to create new and improved forms of jazz revoking the euro-centric purist 
ideas of the classical canon23. When composing Die Herzogin, Kálmán might 
have also dreamed of America’s cultural freedom and drew on Krenek’s opera to 
present a similar vision of Austria24.

Jewish Difference in Die Herzogin von Chicago
Since operetta is a genre that uses dance music to create Viennese mass enter-

tainment, like Krenek’s ideal vision of modernist music it communicates with con-
temporary audiences thereby making it ideal to convey a political message. From 
what we understand about Americanization in the interwar period, Die Herzogin, 
like Jonny, is a zeitoper or zeitoperette: an operetta of its time25. Like Jonny, it 

20  Robinson. Jazz Reception in Weimar Germany, 122.
21  Traubner also points out that, “Hubert Marishka, who took the leading role of the Crown prince of 
Sylvaria was acclaimed with the words ‘Hubsi spielt auf’ a play on the diminutive form of his name 
and on the title of Krenek’s opera;” Traubner. Die Herzogin von Chicago, 22.
22  Traubner. Die Herzogin von Chicago, 21.
23  Raeburn, Bruce Boyd. – Stars of David and Sons of Sicily: Constellations Beyond the Canon in 
Early New Orleans Jazz. – Jazz Perspectives, 2009, No. 3/2, 127.
24  Although Jonny was well received in Germany, in Vienna several riots occurred denouncing the 
depiction of a Negro on stage. Because he used what the Austrians believed was “nigger filth” or 
jazz, Krenek was described as half-Jewish Czech; although he is Czech, he is not Jewish. Their 
denouncement exemplifies the long-standing associations between different minority groups and 
their marginal musics as being all the same opposing the Western classical majority. Working in 
Vienna during the premiere of Jonny, Kálmán would have been well aware of Jonny’s reception 
possibly impacting his use of jazz in Die Herzogin to reconcile this conflict; Drexel, Kurt. American 
Jazz in Ernest Krenek’s Opera Jonny spielt auf, in The Americanization/Westernization of Austria  
(eds. Günter Bischof and Anton Pelinka). New Brunswick, 2004, 106; Franklin, Peter. Between the 
Wars: Traditions, Modernisms, and the “little people from the suburbs.” In: The Cambridge History 
of Twentieth-century Music (eds. Nicholas Cook and Anthony Pople). Cambridge, 2004, 195. 
Despite Kálmán’s effort there still was some negative reception toward Die Herzogin in Austria. For 
example, Kálmán received a notice from the board of Central Censorship of Comical Productions 
stating that the operetta was “… ideologically unacceptable. It is a blatant example of the bourgeois 
attitude. Ignoring the tendencies of modern European society, it missises altogether the idea of 
social conflict… Life is depicted as little more than a struggle between the Charleston and the 
Viennese Waltz, instead of a war between the classes;” Traubner. Die Herzogin von Chicago, 23.
25  For more information on zeitopern see, Cook. Opera for a New Republic, passim; Taylor-Jay. The 
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takes place in a contemporary setting, modern day Sylvaria, or Austria post World 
War I. 

A reading of the libretto along the trajectory presented thus far is revealing. 
Using the associations of Jews with American music as well as money, it is pos-
sible that the future is associated with Mary’s character, America, while Austria, 
nostalgic for its recently divorced Hungary, is Sándor26. Read this way, like in 
Jonny, jazz is the way of the future, but it needs a strong connection and respect for 
the past in order achieve it. Mary, who easily moves between both, is a mediator 
between jazz and Central European classical music; like Kálmán, she can maneu-
ver between genres to show the way toward the future. Then, she can enlighten 
Sándor who embodies the nostalgia for the Austro-Hungarian Empire. As a zeitop-
erette, Die Herzogin exemplifies the theatre as a space for new self-understandings 
in the interwar period, as Silverman explains:

Theater productions in both Vienna and the provinces also demonstrate how 
the need for Austrian Jews to come to terms with their changed social status after 
[the First World War] drove the creation of new cultural productions that provided 
potential answers – or, at the very least, an escape – for both Jewish and non-
Jewish Austrians seeking an inclusive national cultural ideal that would combine 
past traditions and modern sensibilities. The theatre proved to be a particularly 
resonant site upon which the social and political upheavals of the postwar era 
played themselves out, particularly in light of the fact that the previous era’s 
censorship was reduced and then eliminated completely in 1926, a change that 
not only broke taboos but opened up space for anti-Semitic sentiment27.

In Die Herzogin, we can see Kálmán and his librettists enacting their Jewish 
difference whereby they are searching for a potential answer to their segregation 
by escaping to an American utopia. Using jazz as a catalyst towards inclusion 
offers a possibility for redemption by identifying with another marginal Other in 
Central Europe, America. 

Jazz as a symbol of modern utopia is emphasized in Die Herzogin by Kálmán’s 
use of the mediator elements discussed above: the violin and dance idioms. In 
operetta, the waltz is often described as the “intoxicating cure-all, a life and love 
potion and part of the genetic inheritance of every Viennese28.” At the end of the 
operetta, Sándor dances a new waltz with Mary, the slow foxtrot. Interestingly, at 
this moment jazz does not negate the Viennese waltz tradition rather it meets it 
halfway. Kálmán uses an American dance idiom that closely resembles the waltz, 
the slow foxtrot that sounds like a jazzy waltz because of the deference of the 
strong beat to pulse two (See Appendix Figure 2). The similarity between these 
two dance idioms, the waltz and the foxtrot, posits a future that still strongly re-

Artist-Operas of Pfitzner, Krenek, and Hindemith, passim.
26  Trampuz, Sara, Wolfgang Dosch. ‘Ein singendes, klingendes Märchen’: The Glorification of 
Vienna in Works by Jewish Composers and Librettists of Operetta. In: Vienna: Jews and the City of 
Music 1870–1938 (eds. Leon Botstein, Werner Hanak). Annandale-on-Hudson, 2004, 107.
27  Silverman. Becoming Austrians, 26.
28  Trampuz, Dosch. The Glorification of Vienna, 110.
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sembles Kálmán’s own Viennese heritage and emphasizes the similarity between 
jazz and Western music. Moreover in Act II, immediately before Mary succumbs 
to dancing a waltz with Sándor, both principals admit to learning each other’s 
dance styles. Sándor goes so far as to claim, “I have discovered that this Charles-
ton is nothing other than an American czardas29!”. During this extended piece of 
melodrama the music reiterates several reoccurring themes from the operetta. At 
this particular moment, however, the orchestra takes up Mary’s opening tune “Wir 
Ladies aus Amerika,” which she sang to a syncopated Charleston rhythm, and 
transforms it into an elegant waltz. Kálmán does so by elongating the melody and 
then moving into 6/8 before the waltz proper in 3/4 (Compare Appendix Figures 
3a and b). Kálmán speaks through Sándor to demonstrate how Viennese dance 
idioms and those of America are not as distant as we think and emphasizes oper-
etta’s affinity for both styles. 

Another common feature between the Austro-Hungarian music and American 
jazz used by Kálmán is the violin. Like in Jonny, the violin becomes an instrument 
of transition moving from one style to another while at the same time maintaining 
its importance in both. The violin has a long tradition in jazz as Max Harrision 
observes:

Jazz began in the USA, whence countless immigrants travelled from Europe, 
plus many involuntary immigrants from Africa. They all took with them their music, 
which the new world changed, and it may be that the most significant aspect of jazz 
in particular is the extent to which it has reflected the mixture of cultures and races 
that characterizes the country in which it emerged30.

Violins, or historically termed fiddles, brought over from Europe, were very 
prominent in American dance culture as they were also in Western classical music 
like the Viennese waltz. When jazz became more associated with the saxophone 
the violin was still very prominent in big band and orchestral jazz arrangements, 
such as those by Paul Whiteman or in the concert works of George Gershwin31. 
It is the latter two influences seen most in Kálmán’s score, in addition to Krenek 
whom we have already discussed. The prominence of the violin in both jazz and 
Austro-Hungarian styles used by Kálmán can be seen explicitly in the finale of 
the prologue; here, Mary and Sándor argue over which is better, the Charleston 
or the czardas (See Appendix Figure 4). As Mary instructs the band to strike up 
the Charleston the violins play above Mary’s main melodic theme intensifying 
her diatonic syncopation. Suddenly, Sándor interrupts her, evoking the Hungarian 
gypsies and transferring the same violin sound into the lilting orchestral fabric. 
Once again, Kálmán emphasizes the similarities between these two styles while at 
the same time showcasing their difference through the contrasting syncopation of 
Mary’s music to Sándor’s virtuosic czardas. Kálmán creates a vision of Austria’s 
future musically that includes the marginal Other while at the same time respect-
ing the past Self that enabled it to emerge. 

29  Bramall. Die Herzogin von Chicago, 185.
30  Harrison. The Violin in Jazz, 249.
31  Harrison. The Violin in Jazz, 251.
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Conclusion
Sara Trampuz and Wolfgang Dosch observe that “music as a universal lan-

guage offered Jewish composers the possibility of assimilation […] unlike other 
artforms, music was able to articulate and communicate universal human feelings 
and moods32.” Kálmán went a step further, instead of assimilating to what the 
Austrian’s had then defined their identity as: not Jewish; through the music in 
Die Herzogin he offers a vision of Austria in which there is no need for assimila-
tion, a place that accepts difference. Through his experiences of Jewish differ-
ence, Kálmán was effectively able to draw on other marginalized musics, such 
as Hungarian and American styles, to express the transitory nature of his self-
understanding as an Austro-Hungarian Jew, thereby expressing a productive future 
between Austria and its Others. By combining jazz and the waltz in Die Herzogin, 
Kálmán offers an alternative national identity to the growing hegemonic doctrine 
of National Socialism in the form of a culturally inclusive (transnational) vision of 
Central Europe. By critically thinking about cosmopolitanism, as I have done in 
this analysis, we can re-engage lost or undervalued composers such as Kálmán and 
extricate them from the biases of the Eurocentric classical music canon.

Appendix

Figure 1a: Jonny’s woodblock figure at his first entrance to a Shimmy in Jonny spielt auf33

32  Trampuz, Dosch. The Glorification of Vienna, 107.
33  Krenek, Ernest. Jonny spielt auf. München, 2004, 30.
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Figure 1b: Jonny’s woodblock figure in the overture to Die Herzogin von Chicago also in cut time 
and identified as the Charleston, a form under the umbrella of jazz in Central Europe34

Figure 2: Sándor and Mary’s slow foxtrot at the end of the Nachspiel35

34  Kálmán, Emmerich. Die Herzogin von Chicago. Leipzig, 1928, 4.
35  Kálmán. Die Herzogin von Chicago, 184.
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Figure 3a: Mary’s theme from her entrance aria in the Vorspiel36

Figure 3b: The transformation of Mary’s theme into a waltz, as see in Fig. 1a, at the end of Act II37

36  Kálmán. Die Herzogin von Chicago, 19.
37  Kálmán. Die Herzogin von Chicago, 124.
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Figure 4: Sándor and Mary’s conflict between jazz and Hungarian gypsy styles sharing the scor-
ing of the violin at the beginning of the finale in the Vorspiel38

38  Kálmán. Die Herzogin von Chicago, 23–24.
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Figure 4 cont’d
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„ХЕРЦОГИНЯТА ОТ ЧИКАГО“ НА КАЛМАН – 
ТРАНСНАЦИОНАЛНА ВИЗИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА 
ЕВРОПА МЕЖДУ ДВЕТЕ ВОЙНИ

Матю Тимерманс

Резюме: Първата постановка на „Херцогинята от Чикаго“ на Имре Калман (1882–
1953) през 1928 г. е играна последователно 301 пъти, след което предприема между-
народни турнета, но въпреки това и до днес остава неоценена от оперетната критика. 
Чрез разказа за богата американка, влюбваща се в унгарски принц, Калман разглежда 
срещането на Америка и Европа като сблъсък между американския джаз и ритъма на 
чарлстона и централноевропейската класическа музика – виенския валс и стилизира-
ния унгарски фолклор. В статията си твърдя, че еврейското самосъзнание на Калман 
действа като стратегия за оцеляване, даваща му възможност да изследва взаимопро-
никването между местните особености на американския джаз и виенския валс, тъй 
като композиторът не се е отъждествявал с австрийското мнозинство. Съчетавайки 
джаза и валса, Калман предлага алтернативна национална принадлежност под фор-
мата на културно всеобхватна (транснационална) представа за Централна Европа в 
противовес на разрастващата се доктрина на националсоциализма за хегемония.
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ORIGINS OF POSTMODERN MUSIC IN LATVIA: 
ITS HISTORICAL BACKGROUND AND 
MANIFESTATIONS IN THE WORK BY 
MARĢERIS ZARIŅŠ

Baiba Jaunslaviete1

Abstract: In the first decade after World War 2, there was nothing resembling avant-
garde in Latvian music, because the position of Soviet ideology was that art should be 
understandable for the people. However, toward the end of 1950s, ideological pressure 
eased, and the role of stylistic experiments significantly increased. For example, allusions to 
baroque in Marģeris Zariņš’ music were presented within the interaction with contemporary 
composition techniques. He can be considered the first Latvian postmodernist. Furthermore, 
Zariņš was an influential writer, and postmodern features are also seen in his literary works. 
The paper on his music and its literary parallels could be a significant contribution to the 
research of cultural processes in certain regions of the former USSR where postmodernism 
appeared without prior serious experience of modernism.
Key words: Soviet cultural politics, irony, ambiguity, stylistic interactions

Introduction
Alongside Luciano Berio, Helmut Lachenmann, Mauricio Kagel and other 

well-known composers, postmodern music is also represented by authors who 
currently have earned recognition only within their own region. One of them is 
the Latvian composer and writer Marģeris Zariņš (1910–1993), whose stylistics 
are the subject of this paper. His musical expression is rich in paradoxes; howeve r, 
his postmodernist aesthetics are a paradox of its own, because postmodernism 
entered Latvian music at a time when it did not have almost any serious modern-
ism experience. The aim of this paper is to discover expressions of postmodern 
aesthetics in Zariņš’ music, drawing parallels with his literary works. But first, 
we need to take a look into the historical context of Latvian music at this time.

Origins of postmodernism in the context of Latvian music: a brief overview
In the 1940s, Latvia lost its independence and became part of the Soviet 

Union. By realizing Lenin’s thesis dictating that art is owned by the people2, rep-
resentatives of Soviet ideology requested that music be made simple and easy to 
understand. Everything that did not conform to this standard was labelled as toxic 
Western influence. A wider insight into the impact of this process to the Latvian 
music is given by Sergei Kruk in his book with a very peculiar and telling title: 

1  Dr. Baiba Jaunslaviete is an Associate Professor at the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music. 
Her main research subjects are various aspects of musical analysis with a particular emphasis on 
polystylism in contemporary music. Editor of the series “Mūzikas akadēmijas raksti” (“Collection 
of papers of Music Academy”, from 2004). Email: baiba.jaunslaviete@jvlma.lv.
2  Zetkin, Clara. Reminiscences of Lenin. London, 1929, 13.
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“For Pretty and Melodic Music!”3. Separate aspects of romanticism – melodic 
beauty, a tendency towards program music, attention to folklore material – fit in 
well with the Leninist thesis of “art for the people”. Therefore, the romantic tradi-
tion was dominant in the Latvian music of the second half of 1940s and first half 
of 1950s, and modernism had no place in this environment.

De-stalinization, alongside other positive changes, brought along wider plura-
lism in art. In the latter half of the 1950s, composers all over the USSR, including 
Latvia, – especially the younger and middle generation – were confident enough 
to use modernism techniques and often took an anti-romanticism standpoint. Mu-
sicologist Jānis Torgāns draws parallels with the so-called “harsh style” – a term 
used in Latvian visual arts during this period4. In the 1960s, as the modernism 
movement rapidly developed, elements of twelve-tone-technique entered Latvian 
music for the first time (works by Romualds Grīnblats, Jānis Ivanovs and other 
composers). However, Latvian (and other USSR) composers were mostly shield-
ed from Western post-war avant-garde innovations, such as integral seriali s  m and 
electronic music.

Taking into account this cultural separation, it is yet more peculiar that in the 
1960s, both Latvian and Western music took a similar turn: there was growing 
interest about varied layers of culture of the past. Their interpretations were dif-
ferent, but in Latvia it was Marģeris Zariņš’ works that gave them an ambiguous 
and irony-fuelled angle. This marks the, at that time, undefined beginnings of 
postmodernism5 – a process that also took place in Western art music and was 
described by Umberto Eco as follows:

The postmodern reply to the modern consists of recognizing that the past, 
since it cannot really be destroyed, because its destruction leads to silence, must 
be revisited: but with irony, rather than innocence6.

Postmodernism in Western music (and art), as hinted by its name, followed 
modernism after its impressive, more than half a century long, development. 
At the same time, the stylistic pluralism in Latvian music, encouraged by de-
stalinization, manifested itself as a near-simultaneous entrance of modernism and 
postmodernism, separated only by a few years. This historical difference also de-
termined the specifics of Latvian postmodernism at this time – its range of forms 
of expression was not as diverse and broad as it was in its Western analogues, 
however, even with comparatively simplistic tools, various notable compositions 
were created.

Marģeris Zariņš – the pioneer of Latvian postmodernism
Until 1960s, Marģeris Zariņš (1910–1993) composed mostly in romantic 

3  Kruks, Sergejs. “Par mūziku, skaistu un melodisku!”: padomju kultūras politika, 1932–1964. 
Rīga, 2009, 224.
4  Torgāns, Jānis. Latviešu mūzikas virsotnes. Rīga, 2010, 262.
5  The term “post-modern”, unlike “modern”, was not used in Latvia in the 1960–70s. It became 
more widely known only in the 1980s, besides, at first it was attributed to architecture. In musical 
lexicon, the term appeared only after the fall of the Soviet Union.
6  Eco, Umberto. Reflections on The Name of the Rose (trans. William Weaver). London: 1994, 
67–68.
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style, with few modernistic accents. In the 1960s, he shifted his attention 
towards pre-classicism music in its diverse spectrum, with a particular em-
phasis on baroque. He was the author of the first concerto grosso (1968) 
and the first organ concerto (Concerto innocente, 1969) in Latvian music. 
However, Zariņš did not present baroque motives as a simple stylization in 
any of his works. His aesthetical credo is expressed in the words: “Combin-
ing several styles – well, that’s my style”7.

Zariņš’ most popular postmodern composition is Partita in barocco for 
mezzo-soprano and chamber ensemble (1963). He describes it as follows: 

Means of expression – musical archaisms, long forgotten baroque se-
quences and melismas, aeolian and mixolydian scales, and contemporary 
jazz rhythm. Graveyard bells within a frame of big beat. Crazy! During the 
premiere, critics could have burned their ears off. But it was the listeners 
that saved me from uncertainty – the young generation, contemporaries8.

Although baroque is mentioned in the title, actually this work is based 
on the interaction of different styles. The first and most commonly repre-
sented stylistic layer is related to the pre-classicism age. Its textual basis 
is French poetry, both from the Middle Age (Adam de la Halle) and Renais-
sance (François Villon, Pierre de Ronsard). The titles of movements (Varia-
tions, Galliard, Intrada with Cadence, Saltarello, Minstrels and Pavane) 
reflect motives characteristic to various styles of early music.

The stylistics of the 20th century are confirmed by the presence of jazz 
elements, which appear in several chord sequences, modern instrumentals9, 
ostinato rhythm formulae and syncope, especially in the faster movements 
of the cycle (Galliard, Saltarello, Pavane). In Latvian art music this was the 
first occurrence of jazz influence.

Finally, the verbal concept – a story of love and disappointment – is 
likely rooted in romantic tradition. To reveal it, we must pay particular at-
tention to the cycle’s lateral movements (those are the only ones where the 
composer has used direct quotes from early music).

The first movement Variations is based on the lyrics and melody from 
medieval trouvère Adam de la Halle’s song Robin m’aime from the play 
Le jeu de Robin et Marion (ca. 1284). The simple shepherdess Marion’s 
song with recurring expressions of love (the words “Robin m’aime” as a 
refrain) is shy, light and dreamy; the pastoral atmosphere is reinforced with 
the timbre of the flute. After several events and reflections presented in the 
follow ing movements, the cycle is concluded with the finale Pavane (Vil-
lon’s lyrics) – a sad, eternal wish of peace to the sufferer (an unfortunate 
lover), however in conjunction with Marģeris Zariņš’ music it gains a bitter, 

7  Kurysheva, Tatyana. Marger Zarin’. Moskva, 1980, 91.
8  Zariņš, Marģeris. Literārajā valodā pieļaujamais un nepieļaujamais. – Padomju Jaunatne, 1972, 
No. 21, 4.
9  The instrumental ensemble, alongside a range of classical orchestra instruments, piano (or harpsi-
chord) and guitar, includes a “jazz-batteria”: side drums, tenor drums, suspended cymbal.
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yet ironically determined character. The theme of the finale (Figure 1) has 
been partly (first 8 measures) acquired from the Pavane á 4 Belle qui tiens 
ma vie from the Orchésographie by Thoinot Arbeau (1589). 

Figure 1. Pavane from Partita in barocco by Marģeris Zariņš: mm. 1–1210 

Zariņš has enriched the musical material with rather complicated harmony, 
ostinato rhythms which are influenced by jazz, as well as an original continuation 
of Abeau’s melody and dance-like piano interludes (Figure 2).

In the ensemble, the composer has highlighted a timbre of tubular bells (cam-
pane); on one hand, it can be associated with a funeral bell (the textual motive 
“Repos éterne donne à cil”/“Rest eternal grant him”); on the other hand, in the 
given dance-like context it sounds more like a mockery of grief. 

Thus, the story of Partita in barocco is conceptually related to Hector Berlioz’s 
Symphonie fantastique, which too is finished with a manifestation of a bitte r irony 
on the former love, expressed in an interaction of dance rhythms and sacral music 
elements (in Berliozs’ work – church bells, Dies irae). As a somewhat similar ex-
ample from vocal chamber music, however, without sacral motives, Schumann’s 
Dichterliebe could be mentioned here. Zariņš has realized this idea using stylistic 
tools from a different, postmodern age.

In his article Zur Hermeneutik der sowjetisch-baltischen Musik: ein Versuch 
der Deutung von Sinn und Stil, musicologist Joachim Braun discusses artists’ 

10  Copy from: Zariņš, Marģeris. Partita baroka stilā [Partita in barocco]. Vocal score: Handwriting. 
Available in the Latvian National Library, no year, 38–39.



146

secret resistance to the Soviet regime and is confident that it is also present 
in Zariņš’ works. He emphasises that the whole set of ideas behind Partita in 
barocc o – ranging from the literary source (Old-French poetry) to jazz motives – 
was unambiguous proof of Western influence, which could be seen as a challenge 

to the dominant ideology11.

Figure 2. Pavane from Partita in barocco by Marģeris Zariņš: mm. 21–3012 

It’s true that Zariņš would often tread on the border between what was allowed 
and forbidden in Soviet ideology, yet never stepping over it. This is signified by 
his attitude towards jazz13, as well as other contemporary Western cultural attri-

11  Brauns, Joahims. Raksti. Mūzika Latvijā = Studies. Music in Latvia (ed. Martin Boiko). Rīga, 
2002, 208.
12  Copy from: Zariņš, Partita, 40–41.
13 The self-contradicting attitude of Soviet powers towards jazz (on one hand, it recognized jazz’s 
right to exist, on the other hand it was afraid of jazz’s power to overshadow Soviet ideals) are 
reflected by, for instance, the following report on contemporary tendencies in music (1959), ad-
dressed to the Central Committee of the Latvian Communist Party: “I am not against jazz. Good 
jazz, which is dominated by a melodic basis, jazz without crampy, pathological rhythms, wild 
screams and grimacing has a right to exist. [...] Our daily lives are in danger of being taken over by 
the wave of jazz. It shifts our attention away from the heroic mood, sublimity, patos of the struggle, 
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butes. For example, his collection of stories published in the magazine Karogs 
in 1975 is titled “Mysteries and happenings”14. In this period, happenings were 
often mentioned in Latvian periodicals as one of the movements in Western con-
temporary art, which sparked interest in the younger generation, however it was 
often criticized by the authorities15. 

The choice of postmodern storylines is also a characteristic of Zariņš’ literary 
work. He started writing intensely towards the end of the 1960s, soon becoming 
one of the most famous Latvian prosaists. His best known postmodern literary 
work is the novel Mock Faustus, or, the Corrected Complemented Cooking-Book 
(1973)16. The story takes place during a dramatic period of Latvian history, the 
1940s, when three governments rapidly replaced each other: the Republic of Lat-
via was occupied by USSR (1940), by Nazi Germany (1941) and once more by 
USSR (1944–1945). At the same time, an arch with Goethe’s Faust can be ob-
served; furthermore, the name of the main character – Christopher Marlowe – is 
an allusion to the English dramatist and poet (1564–1593), the first author who 
created a dramatized version of the folk legend of Faust.

Conclusion
Looking at the characteristics of Marģeris Zariņš’ style discussed in this pa-

per, within the context of European culture of his time, a comparison with such 
an exemplary piece of postmodernism as Luciano Berio’s Sinfonia (1968/69) 
seems fitting. The common features are ambiguity, as well as a plethora of quo-
tations and allusions not just in the musical but also literary sense; the mixture 
of differen t style elements (from medieval music to jazz), seemingly absurd but 
always carrying a deeper meaning. Musicologist Michael Hicks, referring to the 
3rd movement of Berio’s Sinfonia, writes: “These days there is certainly a new 
eclecticism afoot, one in which musical languages, “voices” from many places 
and epochs, are freely gathered and refashioned in striking new contexts”17. In 
turn, the literary critic Guntis Berelis explains Zariņš’ literary methods as fol-
lows: “A ‘base text’ is present [...], which is projected in a completely foreign 
context” (similar remarks highlighted by me – B. J.)18.  The observation by Bere-
lis can also be attributed to Zariņš’ music.

However, these parallels between both composers are limited to general 
aesthetics, they do not apply to specific musical parameters. This is due to each 
author living in a different cultural environment. Unlike Berio, Zariņš’ musical 

it replaces actual content with intimately sensual and shallow lyrics.” Quoted after: Kruks. “Par 
mūziku, skaistu un melodisku!”, 98.
14  Zariņš, Marģeris. Mistērijas un hepeningi. –  Karogs, 1975, No. 7–8. 
15  An example of this is the official cultural magazine’s “Literatūra un Māksla” re-published article 
by Werner Mittenzwei, a literary critic from the German Democratic Republic, see Mitencveijs, 
Verners. Internacionālās dramaturģijas virzieni un tendences. – Literatūra un Māksla, 1968, No. 
12, 12.
16  Zariņš, Marģeris. Viltotais Fausts jeb Pārlabota un papildināta pavārgrāmata. Rīga, 1973, 356.
17  Hicks, Michael. Text, Music, and Meaning in the Third Movement of Luciano Berio’s Sinfonia. 
– Perspectives of New Music, 1981, No. 20 (1/2), 221.
18  Berelis, Guntis. Latviešu literatūras vēsture. Rīga, 1999, 230.
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themes are rounded and expanded, rather than presented in the form of montage-
like impulses. 

Worldwide, Zariņš’ musical and literary work is not well known. His works 
deserve international recognition not just because of their high quality, but also 
because they could be interesting future subjects for comparative research in 
order to reflect a local specifics of postmodernism in different world regions, as 
well as its relation to the historical, cultural and political context. 
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ПРОИЗХОД НА ПОСТМОДЕРНАТА МУЗИКА В 
ЛАТВИЯ – ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ 
И ПРОЯВИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА МАРГЕР 
ЗАРИНШ

Байба Яунславиете

Резюме: Наред с Лучано Берио, Хелмут Лахенман, Маурисио Кагел и други известни
композитори постмодерната музика е представена и от такива автори, които в момен-
та сe ползват с признание единствено в собствения си регион. Такъв е латвийският 
композитор и писател Маргер Заринш (1910–1993), чиято стилистика е предмет на 
тази статия. Музикалната му експресия изобилства с парадокси, но пък постмодер-
нистката му естетика е парадокс сама по себе си, защото постмодернизмът навлиза 
в латвийската музика във време, когато тя почти няма съществен подстмодернистки 
опит. В стремежа си да изясни това обстоятелство първата част на изложението е 
посветена на латвийската музика през периода от 40-те до 60-те г. на ХХ век. През 
втората половина на 40-те и първата половина на 50-те години преобладава роман-
тичната традиция и модернизмът няма място в подобно обкръжение. То се обуславя 
от съветската културна политика в сталинския период: осъществявайки ленинския 
тезис, че изкуството е достояние на народа, представителите на съветската идеология 
изискват музиката да се опростява, за да е лесно разбираема. Всичко, което не отгова-
ря на тези критерии, е заклеймявано като вредно западно влияние. 
Десталинизацията наред с други благоприятни промени способства за появата на 
плурализъм в изкуството. През втората половина на 50-те години на ХХ век компо-
зиторите в целия Съветски съюз, включително Латвия, и особено от средното и мла-
дото поколение, се чувстват достатъчно уверени да използват модернистки средства, 
а често и застават на антиромантични позиции. През 60-те години с бързия развой на 
модернизма в латвийската музика за пръв път навлизат елементи на додекафонията (в 
творби на Гринблат Ромуалд, Янис Иванов и др.). Все пак следвоенните авангардни 
нововъведения като интегралния сериализъм и електронната музика са немислими за 
латвийските, а и за останалите съветски композитори.
На фона на това културно разделение изключително странно изглежда обстоятел-
ството, че интересът и на латвийската, и на западната музика през 60-те години се 
насочва към едно и също – към разнообразието от пластове в културата на миналото.
Интерпретацията им е различна, но точно творбите на Маргер Заринш им придават 
двусмислен и ироничен аспект в Латвия. Това бележи началото на постмодернизма – 
процес, развиващ се и в западната професионална музика.
Естетическото кредо на Заринш се заключава в изречението: „Съчетание от няколко 
стила – ето това е моят стил“. Най-известната му постмодернистка композиция е „Ци-
къл вариации в стил барок“ за мецосопрано и камерен ансамбъл (1963). Творбата се 
основава на взаимодействие между различни стилове – от средновековна музика до 
джаз. Словесната концепция – разказ за любовта и разочарованието, по-скоро намек-
нат, отколкото разгърнат, – също се корени в романтичната традиция. Концептуално 
сюжетът на „Цикъл вариации в стил барок“ е свързан с Берлиозовата „Фантастична 
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симфония“, която също завършва с проява на горчива ирония за отминалата любов, 
изразена чрез взаимодействието на танцови ритми и елементи на сакрална музика. 
Като донякъде сходен пример от вокалната камерна музика, но без сакрални мотиви 
тук може да се спомене „Любовта на поета“ на Шуберт. Заринш осъществява идеята 
си със стилистичните средства на друга епоха – постмодернистката.
Маргер Заринш често лавира на границата между позволеното и забраненото от съ-
ветската идеология, като все пак я престъпва. Това е същественото в отношението му 
към джаза и други съвременни западни културни атрибути като например хепънин-
гите. Предпочитането на постмодернистки сюжети е характерно и за литературно-
то творчество на Заринш. Той започва да пише усилено към края на 60-те години и 
скоро се превръща в един от най-известните латвийски прозаици. Най-известната му 
постмодернистка творба е романът „Фалшивият Фауст, или преработена и допълнена 
готварска книга“ (1973). Сюжетът му се разгръща през драматичен период от латвий-
ската история – през първата половина на 40-те години, когато една след друга в Лат-
вия се сменят три власти – република Латвия е окупирана от СССР (1940), нацистка 
Германия (1941) и отново от СССР (1944–1945). Същевременно може да се проследи 
връзка с Гьотевия „Фауст“ и нещо повече – името на главния герой Кристофър Мар-
лоу е алюзия за ренесансовия английски поет и драматург (1564–1593), създал пър-
вия драматургичен вариант на народната легенда за Фауст.
Като се имат предвид характеристиките на стила на Маргер Заринш, разглеждани в 
статията в контекста на европейската култура от онова време, изглежда обосновано 
сравнението му с такова образцово за постмодернизма произведение, каквото е „Сим-
фония“ на Лучано Берио. Обща за тях е двузначността, както и изобилието на цитати 
и алюзии не само в музикален, но и в литературен план; смесицата от различни сти-
лови елементи (от средновековната музика до джаза), наглед абсурдни, но неизменно 
изпълнени с по-дълбоко съдържание. Тези паралели между двамата автори обаче се 
свеждат до общата естетика и не се отнасят до интерпретирането на специфичните 
музикални параметри. Това се дължи на напълно различната културна среда на два-
мата композитори. Темите на Заринш, за разлика от темите на Берио, са всеобхватни 
и разгърнати, а не предадени под формата на подобни на монтаж пулсации.
Музикалното и литературното творчество на Заринш е почти непознато по света, а то 
заслужава международно признание не само поради качеството на творбите му, а и 
защото биха могли да станат предмет на бъдещи компаративни изследвания, за да се 
разкрият местни особености на постмодернизма в различни кътчета на света, както и 
обвързаността му с историческия, културния и политическия контекст.
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ROLE OF THE GOLDEN RATIO IN PERCEIVING 
HUMANNESS BY RANDOMLY GENERATED 
TONES. AN EMPIRICAL STUDY

Ivan K. Yanakiev1

Abstract: Fibonacci sequence and the golden ratio have been employed in the domain 
of the Fine Arts since antiquity. At the verge of the new century they still persist in the 
written music, however, the way they are treated is transformed – from ideal proportion for 
perfection towards a speculative demonstration or an ubiquitous principle of governing the 
structural elements of a piece. However, in this paper an attempt to exclude the composer 
from the musical sound and meanwhile to keep the golden ratio is being made. This results 
in a generative paradigm for sound which sets its focus on researching a way to generate via 
a computer programme, which employs randomly generated tones a very important quality 
of the sound – the feeling of humanness. The described paradigm may enable researchers 
to further investigate whether the golden ratio contributes to the existence or lack of this 
feeling.
Key words: Fibonaccci sequence, fi-ratio, 1,618, PureData, MIDI, computer programming

Introdution
This paper refers to the problem of recognizing mechanical vs. human-like 

interpretation by listening to an output of a programme, which is devised to play 
randomly generated tones. Here it will be argued that there is a direct relation 
between introducing φ ratios (mainly into the temporal domain of the distribution 
of the randomly generated tones and the level of loudness in the dynamic do-
main) and the recognized degree of humanness. The paper will present historical 
background of the use of the golden ratio and Fibonacci sequence by composers 
during the 20th century, and its modified use in the empirical experimental para-
digm developed by the author. This paradigm, implemented via the visual musi-
cal language PureData can present researchers with a tool to investigate whether 
the golden ratio enhances the recognition of humanness or not.

The Fibonacci sequence
The number φ, also known as “the golden section”, is a limit of the ratios be-

tween the consecutive elements of the converging sequence of elements, which is 
defined by the equation , . This sequence is 

1  Ivan K. Yanakiev is a Ph.D. student at the Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Art Studies. 
His researching field is the concert pitch and temperaments and their relation to perception and 
interpretation in the context of the musical postmodernity. Yanakiev is author of 7 articles and the 
monography “The concert pitch 432 Hz – an empirical research”. He is conductor and founder of 
the 432 Chamber Orchestra, Sofia. Awards: Bulgarian National Radio’s award “Musician of the 
year” 2015 for the debut of the 432 Chamber Orchestra.
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known as the Fibonacci sequence.2 The Fibonacci sequence as well as the golden 
section φ reflect structural relations in the material world – from the number of 
the leafs by the plants, through the ratio of body parts by the animals to some 
cases of spiral movement.

Fibonacci sequence in music
The Fibonacci sequence, as well as the φ ratio, can be found throughout the 

whole history of Fine Arts since Antiquity up to nowadays, especially actively in 
music. What has changed through the centuries is only the way the sequence and 
the ratio are treated – from an ideal proportion denoting perfection in structural 
sense into centralizing formula for governing whole sets of the musical elements 
and/or means of musical expression. At the end of the 20th century the role of the 
sequence and the ratio is extended further – it is transformed into a speculative or 
even a demonstrative paradigm. But if we are allowed to disregard the concrete-
ness of the composers’ practices, we can safely say that most often the golden 
section is the point where, by intuition or by intention, one can typically find the 
culmination of a musical piece. We could also argue that this tends to be more of 
a principle than an exception, especially when we examine musical masterpieces.

We can find the Fibonacci sequence in many examples. In Bartok’s “Music 
for strings, percussion and celesta” the whole formal structure is organized on the 
principle of the Fibonacci sequence. In his analysis, Ernö Lendvai explains that 
in the first part the numbers of the bars where the voices of the fugue enter cor-
respond to the Fibonacci numbers 1, 5, 13, and 21. In b. 34 one can find the cul-
mination of the first section, and the culmination of the first part can be heard on 
b. 55. According to him, the piece consists of 89 bars – the last bar is not written 
because it is silence after the last bar line. This means that the Fibonacci sequence 
is directly related to the formal structure of the part – i.e. the temporal dimension 
of the sound-time continuum.

By authors from the second part of the 20th century, especially by composers 
who write using serial techniques, it is very common to find the Fibonacci se-
quence. It exists as a form of speculative demonstration. For example, by Gubaid-
ulina its use is a method for structural organization of the form, by Stockhausen 
– as a metric organization. The sequence can be found episodically by almost 
every postmodern author.

Charles Madden in his book “Fractals in Music”3 writes about Stockhau-
sen’s connection with the sequence. About his “Klavierstück IX” he reckons that 
Stockhausen very clearly has used the Fibonacci sequence. From bar 4 onwards 
he uses time signatures where the numerators are numbers from the sequence.

Valeria Tsenova has published an extensive study about Sofia Gubaidulina’s 
use of numbers and sequences. From her book “The Secrets of the Numbers in 

2  Leonardo Bonacci of Pisa, also known as Fibonacci (figlio de Bоnacci) is the author who 
introduces the sequence in Western Europe in his book from 1202 “Liber Abaci”.
3  Madden, Charles. Fractals in Music: Introductory Mathematics for Musical Analysis. Salt Lake 
City, 1999, 71–72. Available at: https://books.google.bg/books?id=88TMcxkJ810C&lpg=PP1&pg
=PP1#v=onepage&q&f=false [accessed 31 March 2017].
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Sofia Gubaidulina’s Music”4, we know that the composer uses frequently the Fi-
bonacci sequence as well as the Luke’s Sequence and the Evangelical numbers. 
Not only she uses the Fibonacci sequence but also she had accomplished the task 
to compose entire pieces solely based on the principles, provided by the Fibonacci 
numbers. This is true for most of her music after 1984 (“At the beginning it was 
the Rhythm”, “I am listening… I am silent”, etc.).

Both in her monography “Vassil Kazandzhiev” 5 and her article from 1989 “The 
Fibonacci Series in some Examples of European Music from 20th century and in 
Examples from the Music of Vassil Kazandjiev”6 Prof. DSc. Milena Bozhikova 
mentions the use of the Fibonacci sequence by the composer. According to her, in 
his “Variations” for string orchestra the predominant basic intervals consist of 1, 2 
and 3 semitones. The compound intervals that they build always are correspond-
ing to the Fibonacci sequence: 1-2-3-5-8-13 with 3 exceptions – 4, 9, 11. She also 
expresses the understanding that perhaps intuitively Kazandzhiev writes his cul-
minations either on φ or at .

So far, we could make a preliminary conclusion that composers employ the 
golden sections and the Fibonacci sequence as a principle for organizing the tem-
poral and pitch dimensions of the time-sound continuum. This is not always on 
purpose – sometimes the Fibonacci numbers and the φ ratio just denotes struc-
tural points, which occur naturally as the form evolves.

The problem about the mechanical in music
If, regarding the practice of many composers, we are able to speak about some 

kind of a concept (if not deeply understood like by Gubaidulina either demon-
strative or even intuitive), we may ask the question whether, if we presume that 
the author can be excluded from the system but the Fibonacci sequence remains 
as a building principle, we can find any difference in the subjective reception, in 
comparison with a system where the golden ratio and the Fibonacci sequence is 
absent. In other words, if we are to compare two systems, which are structurally 
exactly the same, however, the difference only by an introduction in one of them 
of the φ ratio at some point, would a listener be able to identify the difference. 
It will be argued that the experimental paradigm, explained by this paper, will 
present this opportunity – to compare the difference in two systems where in one 
of them the φ ratio is applied to the temporal, pitch and articulation parameters.

After the mass introduction of microcomputers we can for the first time have 
the opportunity to create a system which can autonomously generate everything 
in a musical performance – from the music material and its elements themselves 
(i.e. the composer) to the temporal proportional distribution of the musical mate-
rial and variation in the elements of expression (i.e. the interpreter). In our case, 
4  Tsenova Valeria. Числовые тайны музыки Софии Губайдулиной [Chislovyye tayny muzyki 
Sofii Gubaydulinoy]. Moscow, 2000.
5  Bozhikova, Milena. Васил Казанджиев [Vassil Kazandjiev]. Sofia, 1999.
6  Bozhikova, Milena. Сериите „Фибоначи“ в някои европейски образци от ХХ век и в примери 
от музиката на Васил Казанджиев [Seriite “Fibonachi” v nyakoi evropeyski obraztsi ot XX vek 
i v primeri ot muzikata na Vassil Kazandjiev]. – Музикални хоризонти [Muzikalni horizonti], 
1989, № 8, 65.
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this is made possible by the existence of algorithms for randomly generated num-
bers7. Their relation to the subject of this paper is the potential, which they pro-
vide for the purpose of building a research paradigm. The presented experimental 
paradigm, which compares two identical algorithms for generating tones, that 
only differ in the introduction at certain stage in one of them of a φ-filter, will 
give the opportunity to anybody to investigate whether and under what conditions 
a sequence of randomly generated tones can be perceived as if it is mechanically 
played or bearing human-like qualities of interpretation.

Preliminary definition of some terms
For the purpose of the next paragraphs some terms have to be defined:
 Concert pitch –  the absolute height of the note ‘a’ above middle c, defined 

in oscillations per second (Hz);
 Temperament – a tone system for organizing the proportions between the 

different tones in an octave;
We define a new term – humanness, which we will use to describe a specific 

feeling that appears or disappears under certain conditions and is by default pres-
ent when a musically trained person is playing.

The idea of humanness
“Where is the humanness hidden in a musical performance?” is a question 

that we have to answer before digging further into the experimental paradigm. 
The final goal of any methodic for teaching an instruments is aimed towards 
enabling the student to fully grasp the set of tools available to him in order he/
she to refine his/hers own level of musical interpretation mastery. This includes 
a broad span of elements starting from the lowest level of music elements (pitch, 
tempo, dynamics, articulation etc.) towards the large scale formal structures of 
the musical forms. We may translate the term “musical mastery” as the degree 
of mastery of the ability to grade the nuances of every parameter in the broad 
span of elements – from the lowest level to being able to completely control the 
musical continuity as the musical form unfolds in time. Those are skills which 
are to be cultivated during the years of musical education. However, the complete 
mastery of defining and grading the elements does not yet  guarantee that one’s 
performance will be less mechanical and will be recognized it as humane. For 
example, technically perfect, but robot-like interpretations happen often in the 
concert halls, however, they are always inferior to any interpretation, which is 
less perfect in terms of strictly grading the elements, but is bearing continuity 
characteristics of the musical form, often recognized as “humane”. It appears that 
in fact humanness is the imperfection in the perfection of the mastery.

Description of the system
In order to investigate the question of generating the feeling of humanness 

entirely using a computer, an experimental programme was developed under the 

7  The author means that regarding the accessible home computers systems, as well as the software 
discussed here, the generated random numbers will be the same every time if the initial data is the 
same. That is why the included random function is not employed by its own but in a new algorithm, 
which to some extend eliminates the redundancy.
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programming language PureData. It gen-
erates MIDI messages which are then sent 
to an external application (KONTAKT 
5 in our case) and are then intoned by a 
sampled Steinway B Grand Piano8. 3 ver-
sions of the samples are used; all of them 
are modified from the original files by 
slowing them down proportionally9:

Equal temperament in a1 = 440 Hz;
Equal temperament in a1 = 432 Hz;
Open fifths temperament in a1 = 432 

Hz.
The programme’s algorithm consists 

of three stages and a visualisation sec-
tion, which are defined into modules with 
graphic interface. It gives control over the 
basic elements pitch, dynamics and meter 
(in the sense of the uniform rate at which 
a sequence of consecutive elements is re-
produced).

The first stage controls the general 
impulses, which define the rate by which 
every consequent single low-level ele-
ments of sound in the domains pitch, vol-
ume, and duration is generated. An algo-
rithm for generating random numbers is 

used to define what the interval between every two generations of a single low 
level element will be.

8  Samples are made by the German sound engineer Stephen Kortner – http://www.pianowave.de/e-
steinway.htm
9  The files were processed in CSound.

1. GUI, general view

2. First stage, GUI
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In the graphic interface we have access to 4 controls – 1. ON/OFF switch, 2. 
Force button (forces the generation of new values), 3. light blue indicator and 4. 
an arch slider” (defines how long it should take for generating new time values 
for the low level elements rates; from 0 to 10000 ms).

Underneath the graphic interface one can see the actual algorithm of the stage.
The main timer generates impulse every 125 ms (by default), which impulse 

is transferred to each of the three pair of randomly generators. The quotient of the 
division of the two generated numbers is then recognized as the value which will 
govern the generative process of the corresponding low level element. The arch 
slider seeds its values into the second argument of the metro function – which 
changes the overall frequency of generating the next set of general time values. 

These values are transferred to the second stage.
The second stage is the true control centre and generative algorithm for the 

elements of the real generation of the sound. Here we can control whether we 
want to listen to the sequence with applied Fibonacci filter or to the sequence as 
it is generated by the first stage. We can select the temperament and the concert 
pitch (by choosing one of the prepared MIDI channels in the KONTAKT 5 setup) 
and we have the option to read the generated MIDI values for:

Pitch – from 22 to 108 – i.e. A2 to c5;
Volume – from 0 до 127 – 128 degrees of dynamics;
Duration – the articulation – i.e. the duration of the note from 0 to 2000 ms. 

3. First stage, actual setup

4. Second stage, GUI
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The algorithm underneath the GUI the values form the first stag are received 
and are simultaneously transferred to:

the Fibonacci filter (it is a simple multiplication by φ  and afterwards 
into MIDI_Random3F function;

directly into the MIDI_Random_3 function, which is identical to the MIDI 
_Random3F10 function.

The Fibonacci_selector function is just a selector function, which starts or 
stops one of the two algorithms. It corresponds to the light orange selector form 

the GUI.
 

The algorithm for generating the values for the elements is simple. A metro func-
tion gives impulse to a random generator, which values are transformed accord-
ingly to the required dimensions of the value11 – for Pitch between 21 and 108, 

10  For preventing conflicts in the programming language, the function is called with another name.
11  For the pitch we divide with modulus by 88 (the sampled Steinway B has 88 keys), for the 
dynamics we take the result of the modulus division by 128 (MIDI recognizes 128 levels of 
dynamics). We have to add 21 to the pitch values because the A2 (A0) is MIDI note 21 and the 

5. Second stage, actual setup

6. Fibonacci_filter function, setup 7. Fibonacci_selector function, setup



158

for dynamics from 0 to 127 and the duration is a randomly generated number 
between 0 and 2000 ms.

The values form the first stage and from the φ-filter are seeded into the metro 
function. This is the place where the proportions of the golden section define the 
frequency by which every element is generated12.

 
The third stage is not defined graphically. It is just an extension from the second 
– form the MIDI_Random_3 and MIDI_Random_3F functions through MIDI 
generating function and a virtual MIDI gateway.

The visualization part is for reference – it can show up to 200 elements 
each13.

The KONTAKT player setup
The KONTAKT 5 player setup is simple. One has to load three sets of sam-

ples and to assign to them three different MIDI channels as follows:
1. Equal temperament in a1 = 440 Hz to channel 1;
2. Equal temperament in a1 = 432 Hz to channel 2;
3. Open fifths temperament in a1 = 432 Hz to channel 3.
The connection between the two programmes is done via a virtual midi cable 

loopMIDI.14 In PureData the loopMIDI is chosen to be the MIDI port, and in 
KONTAKT 5’s settings loopMIDI is chosen to be the MIDI source.

Goals of the system
The described system gives possibility to test the following two goals:

modulus from the division by 88 starts from 0.
12  The three metro functions work with predefined values of producing a bang each 125 ms. This 
will generate sound from this module even if the values from the first stage are not set. However, in 
this case the sound generated by the two parallel modules will bear exactly the same characteristics, 
as the Fi-module hаs not been fed with the Fi-filtered values from the second stage yet.
13  Independently in the PureData’s console those values and the duration values are printed after 
every change.
14  It was developed by Tobias Erichsen and can be downloaded here: https://www.tobias-erichsen.
de/software/loopmidi.html.

8. MIDI_Random_3 and MIDI_Random_3F 
functions, setup



159

1. The first goal is to find out whether the feeling of humanness by listening 
to sequences of randomly generated tones is related to the applied φ-filter and 
whether this can be confirmed by a larger scale of listeners.

2. The second goal is to find out what relation to perceiving humanness could 
the concert pitch and temperament possibly have and would they influence the 
results at all, especially by never heard unique randomly generated tones.

Hypothesis
If the observations are confirmed by a larger sample, a very difficult question 

will arise – “What could possibly be the reason for perceiving humanness?” In his 
book “Brain and Music”15 Stepan Kölsch gives a very detailed description of the 
psychophysiological mechanisms of what we generally call perception of music. 
He suggests a new hypothesis for the neurophysiological and psychological cor-
relations of music and linguistics and he defends the hypothesis about the exis-
tence of musico-linguistic continuum. He describes many levels of processing the 
sound stimuli. We will set our focus only on the syntactic level.

It can be argued that exactly at this level a listener can distinguish the un-
mistakable traits of a live performance. The humanness is recognized at the mo-
ment of forming musical expectancies and building a syntactical structure, and 
re-analyzing the structure while perceiving the sound stimuli. Exactly here is the 
place where the elements are already defined, they are structured without the need 
of previous knowledge and the formation of syntactic structure has begun.

However, Kölsch is speaking in his book about syntax at a higher level than 
what we have here – he was researching harmonic syntax in a diatonical tonal 
environment. I.e. if, by any reason, a feeling of humanness or more harmonious-
ness or less mechanicalness appears it, must have been due to something deeper 
in our past experience.

If we accept the speculative contemplation of John Sloboda in the last chapter 
of his book “The Musical Mind: The Cognitive Psychology of Music”16 that once 
in human history music was an essential instrument for us to survive during the 

15  Kölsch, Stefan. Brain and Music. New Jersey, 2013.
16  Sloboda, John. The Musical Mind: The Cognitive Psychology of Music. New York, Reprinted 
2011, 239–268.

9. Third stage, actual setup
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adversities of our harsh environment – by using it for communication and self-
definition, nowadays this function is abandoned but perhaps our understanding 
that a human is producing music stays.

In the spirit of those contemplations I would like to introduce an analogy from 
the visual domain. Human brains are wired to recognize faces – faces can be seen 
even if they are not present – the brain just tends to recognize some resemblance 
and proportions. From Vitruvius and Leonardo, we know that their canons for 
proportions of the human beings as well as their faces include the ratio φ. Perhaps 
this relation can be observed in the sound domain but not as explicitly as in the 
visual one.

Up to the current moment the experimental paradigm has not been presented to 
broader audience. Only a few musicians, including prof. DSc. Milena Bozhikova, 
have confirmed that the difference can be heard as proposed. However, a broader 
research with more samples in a controlled environment is required to be able to 
give a distinctive answer about the validity of the hypothesis.

The second empirical hypothesis can be regarded independently. The system 
is extremely suitable for researching the subjective attitude towards the concert 
pitch and temperament with unique sound, which will not invoke any memory or 
association in the listener because it will be heard for the first time.

The author expresses his gratitude towards the “Programme for Support of 
Young Scientists” of the Bulgarian Academy of Sciences for the financial support 
for the research.
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РОЛЯ НА ЗЛАТНАТА ПРОПОРЦИЯ ПРИ 
ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА ЧОВЕЧНОСТ ПРИ 
ПРОИЗВОЛНО ГЕНЕРИРАНИ ТОНОВЕ. 
ЕМПИРИЧНА СТУДИЯ

Иван К. Янакиев

Резюме: Серията на Фибоначи и златната пропорция се употребяват в сферата на 
изящните изкуства от Античността. С настъпването на новото столетие те все още 
съществуват в писаната музика, но начинът, по който се третират, е променен – от 
идеална пропорция за съвършенство към спекулативна демонстрация или вездесъщ 
принцип, който управлява структурните елементи на произведението. Текстът прави 
опит да опише възможността композиторът да бъде изключен от музикалния звук и 
същевременно златната пропорция да се запази. Това намерение води до генеративна 
парадигма за звук, чийто фокус пада върху изследването на начин за генериране на 
важната характеристика на звука – усещането за човечност – посредством компютър-
на програма, която използва произволно генерирани тонове. Описаната парадигма 
позволява да се изследва по-задълбочено дали златната пропорция допринася за 
съществуването или за липсата на това усещане.
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THE CHALLENGE IN THEODORE USHEV’S 
ANIMATED FILMS: TRANSFORMING THE “OLD” 
AVANT-GARDE

Nadezhda Marinchevska1

Abstract: The international film festivals of animated film often boast of screening “avant-
garde” movies. At the same time, a considerable part of these works cannot be defined as 
true vanguard films for the simple reason that they literary replicate artistic styles of dec-
ades ago and suffer the lack of innovative ideas. In this massive trend of movies based on 
the destruction of traditional storytelling and pretending to suggest original visual solutions 
here and there happy exceptions can be seen. Theodore Ushev, a Canadian-based animation 
artist of Bulgarian origin, is such an example. His films often quote the Russian construc-
tivism (Tower-Bawher, 2005), Käthe Kollwitz’s etchings and lithographs (Gloria Victoria, 
2010), Joan Miro’s surrealistic worlds (Sonàmbulo, 2015), the works of “the first post-
modernist in cinema” Arthur Lipsett (Lipsett Diaries, 2010) or the visual styles in linocuts 
(Blind Vaisha, 2016). Ushev’s works nevertheless do not simply reproduce the avant-garde 
forms but transform them into a new type of contemporary art challenging the traditions 
themselves and their present-day interpretations as well. Ushev’s films cross over national 
traditions mixing Bulgarian, German, Russian, French, Spanish, American, etc. motifs into 
an amalgam of a global trotter’s message. Very intense and sometimes even extreme, Theo-
dore Ushev’s abstract or figurative images are always full of energy and emotion of such a 
power that they could never be labeled as postmodernist.
Key words: Theodore Ushev, animation film, avant-garde, intertextuality, modernist styles, 
transformation

Over the past twenty years the animation film festivals boast so called avant-
garde films shown in their competition programmes. However, quite a lot of 
these films can hardly be called “vanguard” because a considerable amount of 
them copy styles, created decades ago and their artistic energy is quite washed 
out.

Very often contemporary authors restore visual and stylistic concepts of the 
European avant-garde of the 1920s. The films of Hans Richter Rhythmus 21 
or Filmstudie; Walter Ruthman’s works Lichtspiel Opus or Viking Eggeling’s 
Diagonal Symphony and Oscar Fischinger’s Studies 1–13 are among the most 
frequently resurrected by contemporary artists because of their perfection and 
because of what is called visual music, rhythmical structure and new visual and 

1  Dr. Nadezhda Marinchevska is a Professor in the Institute for Art Studies – BAS and is its Deputy 
Director. She is a long-term lecturer in the National Academy for Theatre and Film Arts and in 
the New Bulgarian University. Author of the books: “Bulgarian Animation 1915–1995”, “Frames 
of Imagination. Aesthetics of Animation Techniques” and “Animation Hybrids”. She has won the 
Union of Bulgarian Filmmakers’ Award for Film Theory (2006) and the Bulgarian Film Academy’s 
Award for Film Criticism (2014).
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montage language. The exquisite plasticity of their animated images, abstract 
shapes’ dance on the screen or the radical neglect to the traditional linear narra-
tive even in the 20s were perceived by the general public as an extreme elitist 
experiment or even as a mindless or antisocial formalistic exercise. The spots, 
triangles and geometric lines in a whirlwind dance, however, create original 
and completely new context which is called to differentiate cinema from all 
traces of “theatrical heritage with its bourgeois plots”. Peter Bürger assumes 
that the avant-garde is “the self-criticism of art in bourgeois society”2. The idea 
of the animated avant-garde of the 20’s is to create the absolute film3, i.e. the 
“pure cinema” and to break up with tradition. European avant-garde is one of 
the most significant phenomena in the history of cinema not only because of the 
brilliantly scored “visual music” or the numerous manifestos proclaiming the 
ideas of the authors. In Hans Richter’s words, the core of film art is in “the dis-
tortion and dissection of a movement, an object or a form and its reconstruction 
in cinematic terms (just as the cubists dissected and rebuilt in pictorial terms) – 
the denaturalization of the object of any form to recreate it cinematographically 
with light – light with its transparency and airiness as a poetic, dramatic con-
structive material – the use of magic qualities of the film to create the original 
state of the dream – the complete liberation from the conventional story and its 
chronology in dadaist and surrealist developments in which the object is taken 
out of its conventional context and is put into new relationships, creating in that 
way a new content altogether”4.

The numerous manifestos of the avant-garde auteurs convey the huge ener-
gy streaming out of their art works. Nevertheless, the impact of their creativity 
on the entire film process is limited. A real effect occurs when accurate formal-
istic achievements of the avant-garde started being applied in mass filmmaking 
– in film editing, synchronization of image and sound, in achieving a musical 
rhythm of a story. The structural analysis of the relationship “visual action – 
sound”, now becoming the norm, today is even taught in the film schools. 

In animation history, the artists who have contributed substantially to the 
achievements of film avant-garde of the 1920’s can be counted on the fingers. 
Without any doubt, the most prominent of them is Norman McLaren5. His films 
from the 40s and the 50s have remarkable cultural impact on the development 
of animation itself.

Although what happens now, almost a century after the already canonized 
achievements of avant-garde animation? Renowned festivals select and award 
films that almost literally copy the early abstract works of the avant-garde au-
thors, not even bothering to put a simple subtitle to honor the teachers. Unfor-

2  Bürger, Peter. Theory of the Avant-Garde. Minneapolis: University of Minessota Press, 1984, 20.
3  Elder, R. Bruce. Hans Richter and Viking Eggeling: The Dream of Universal Language and the 
Birth of the Absolute Film. In: Avant-Garde Film, Alexander Graf and Dietrich Scheunemann, eds., 
Amsterdam-NY, 2007.
4  Richter, Hans. The film as an original art form. – Film Culture 1, No 1 (January 1955), 19–23.
5  http://www.imdb.com/name/nm0572235/?ref_=nv_sr_1.
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tunately, these “fashion crest” films 
rarely have something in common 
with the huge artistic energy of the 
originals and thus turn into helpless 
surrogates.

Two widely selected and awarded 
at various festivals films of the Japa-
nese Mirai Mizue – Modern (2010) 
and Modern No 2 (2012) – could serve 
for examples of such direct “doubles”. 
Some parallelepipeds rhythmically 
move on the screen, illustrated by 
music. There would be nothing wrong 
if these films were student exercises. 
But the ambition for vanguard crea-
tivity and more than that – for festival 
acclaims, cause embarrassment. Not 
to mention that these films have been 
produced in the digital age, when ani-
mating any simple rectangular figure 
is a matter of minimal effort. No com-
parison with the handmade technolo-
gies of the 20’s.

Dennis H. Miller is another au-
thor who focuses all his energy on 
the abstract 3D animation. For the 
past fifteen years he produced a series 
of films (Residue, 1999; Circles and 
Rounds, 2006; White Noise, 2007; 
Lines of Force, 2008; Echoing Spac-
es, 2009 and many others) which are 
practically direct pseudo-vanguard 
digital replicas. This questions the 
artistic quality of the films, due to 
suspiciously easy and straightforward 
way of animating. These films look 
like “TV conversation between extra-
terrestrial civilizations. But no matter 
how carefully I stare, I can’t extract 
any meaning from them”6 – thus a 
spectator’s impression confirms that 
paradoxically animation has been vio-

6  http://www.articlesandtexticles.co.uk/2007/11/19/abstract-animation-by-dennis-h-miller/ [ac-
cessed 10.05.2014]

1. Rhythmus 21, dir. Hans Richter (1921) 
and Modern No 2, dir. Mirai Mizue (2012)

2. Diagonal Symphony, dir. Viking Eggeling 
(1924) and Ammonite, dir. Dennis H. Miller 
(2005)
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lated in favor of pseudo-vanguard film showing no innovative ideas.
Examples could go on. Unfortunately, they form rather an extensive list. It 

roots back over the years but in the last decade, the “list” became quite notice-
able. This raises other important questions. Whether in the recent avalanche of 
the so-called “neo-vanguard” animation, the authorship is sufficient? Is there 
enough creativity, personal style and up-to-date contribution? The answer is 
probably negative. The lack of new ideas and approaches is one of the hall-
marks of the post-modern (and post-postmodern) era in art. Contemporary ani-
mation itself often seems to be hitting the bottom of a greater disaster almost 
literally reproducing previous historical patterns and artistic decisions. In vari-
ous cases, such works pretend to be “intertextual” but, actually, they turn to be 
multiplications of a cliché.

On the other hand, “for several reasons, avant-garde cinema is of special 
interest in a study of intertextuality”, writes Mikhail Iampolski7. The history 
of animation (and of cinema as a whole) is full of narrative, structural and 
visual “quotations”. In some cases, these references are exquisite cores of for-
mal brightness in the film structure. Sometimes the avant-garde quotation is an 
“anomaly” that needs to acquire normative status”8. Elsewhere authors succeed 
entangling the avant-garde motifs, structures pure colours and rhythms as an 
organic contexture in their contemporary targeted works.

The Canada-based Bulgarian director Theodore Ushev is such an author. He 
alters his aesthetics with every new project but the modernist and avant-garde 
art styles can be easily decoded in his works. Whether rotoscoping, hybridiz-
ing Cubism and Constructivism or dabbling in abstract Expressionism, though, 
you always know it is an Ushev film because of its content, craftsmanship and 
streaming energy. Theodore Ushev’s films are quite varied and do not match 
only a single modernist style. The range of his messages varies from a lyric 
letter to grandma (Tzaritza, 2009), through the anti-war and nonhuman civiliza-
tion crash (Tower Bawher, 2006, Drux Flux, 2008, Nightingales in December, 
2011, Gloria Victoria, 2013), social matters with a documentary address (Joda, 
2012) to the psychoanalytic examination of trauma (The man who waited, 2006, 
Lipsett diaries, 2010, Blind Vaisha, 2016) or the pure joy of visual music (De-
moni, 2012, Sonámbulo, 2015). Nevertheless, Ushev’s approach is recogniza-
ble and distinct. His visual style varies from abstractionism to portrait painting. 
Even in his entertaining films, he is a master of the sharpened montage rhythm, 
which has a total penetrating effect on the senses. Mostly, he is a director of the 
nightmare, of the dream, of the existential grief. Ushev is a master of the post-
modern hybridization, mixing painted and photographic images and removing 
the objects away from their utilitarian usage. Nevertheless, his works are very 
far from the postmodern irony and distance. They contain the frantic and vio-
lent energy of the avant-garde films, adding the attitude of the 21st century.

7  Iampolski, Mikhail. The Memory of Tiresias. Intertextuality and Film. Berkeley-Los Angeles-
Oxford: University of California Press, 1998, 125.
8  Iampolski. The Memory of Tiresias…
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Tower Bawher (2006) is an allusion to the famous project of Tatlin’s “tower”, but 
is based on references to artists from the era of Russian constructivism and supre-
matism – Tatlin, Vertov, Rodchenko, Lissitzky, Malevich, Popova etc. Here, how-
ever, the author has achieved a distinctive and meaningful effect of contemporary 
updating, combining modernist vision with the music of Georgy Sviridov. His suite 
Time Forward was written in 1965 and is dedicated to the construction of the Mag-
nitogorsk metallurgical plant. The suite became popular as a musical emblem of the 
program “Vremya” (official news on Russian television in the times of Brezhnev). 
In this film Ushev has mixed three time layers – 1) the times of Russian modernism; 
2) the years of stagnation and 3) implicit today’s perspective to the artistic and social 
upheavals of history. The frantic montage prompts how fragile our world is and 
matches the best avant-garde examples of visual music.

Lipsett Diaries (2010) is one of the finest examples of how to make a truly neo-
avant-garde film on the “first postmodernist” Arthur Lipsett’s works, as Ushev him-
self states.

The film is an animated biography of Arthur Lipsett who has developed important 
trends in experimental film, collage and especially expressive combination of vision 
and sound. Lipsett’s film Very nice, very nice (1961) won an Oscar nomination back 
in the years when the Academy did not at all tolerate independent representatives 
of experimental cinema (1962). The film is biographical, but in a greater extent, it 
is Lipsett’s psychoanalytic portrait as well as a historical and artistic analysis of his 
collage films. It is important to note that while the title is … diaries. Actually, Arthur 
Lipsett left no diaries behind. No matter how strange this frank mystification is (pub-
licly confided on the cover of the DVD and in Ushev’s media appearances), it does 

3. Tower Bawher, dir. Theodore Ushev (2006) and a Reconstruction of Tatlin’s Tower (1920) of 
the Third International Museum of Modern Art in Stockholm
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not destroy the sense of authenticity. The screen representation of the film-maker 
who committed suicide two weeks before his fiftieth birthday in 1986, suffering 
from paranoia, is carried out through Ushev’s free artistic drawing and is extremely 
expressive.

Lipsett Diaries is a film where specific features of the documentary-animation 
hybrid are collected. First: the portrait is authentic and “material”, regardless of 
the usage of another, non-photographic media, embodied in almost monochrome 
painting. Second: a socially significant topic is addressed – the fate of the artist in 
a consumerist-pragmatic society. Third: Ushev has chosen a psychoanalytic aspect 
to examine the biography (mother’s suicide) and the disease (paranoia) at the end 
of Lipsett’s life. Fourth: masterful analysis of the significance of Lipsett’s work in 
particular interpretation of Ushev, who follows the structure of Very nice, very nice 
and other films and transmits the frenetic pace of the originals. The haunting pho-
tographic Lipsett motifs – a mirror, a takeoff rocket, a crowd obsessed with passion 
and hysteria, an atomic mushroom, the parade of 50s and 60s beauties in swimwear, 
New York skyscrapers etc.) – are both artistically re-created and authentic in Ush-
ev’s drawings. Fifth: ethical problems associated with trauma, personal loss, men-
tal illness, obsessive suicidal thoughts, namely because they are recreated through 
a different media – painting – generalize the reflection on the fate of a hypersen-
sitive person. Lipsett diaries can be considered the most postmodern of Ushev’s 
films. Nevertheless, it is again an implicit intertextual work, which corresponds to 
a historic original. The diachronic level of artistic analyses remains as a kind of a 

4. Lipsett Diaries, dir. Theodore Ushev (2010)
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“problematic discourse”9 and points its messages straight to the contemporary so-
ciety although counts on the expressionistic stylistics and vision to overcome the 
documentary bases. To mix it up even more, Ushev borrows from “the visceral style 
of Francis Bacon and Goya’s later paintings and occasionally nodding to Pop Art”10.

For his next film Gloria-Victoria (2013) Theodore Ushev received a num-
ber of prestigious awards worldwide and even a book was dedicated to him11. 
The film was short-listed for the “Oscar” nominations. Gloria-Victoria is the 
third part of the trilogy, which includes the previous experimental films Tower 
Bawher (2006) and Drux Flux (2008). The work is built on the powerful music of 
the Leningrad Symphony of Shostakovich and increases its emotional intensity 
through various modernist styles – from German expressionism, through cubist 
and suprematic forms to the avant-garde British vorticism of the early twenti-
eth century. Meanwhile Theodore Ushev himself stated that the urge to create 
the film came from the book of the American sociologist and political scientist 
Francis Fukuyama “The End of History and the Last Man”12. Gloria-Victoria 
is a film against war and hatred, against conflicts and destruction. Mankind can 
resist only through art. The film sends tremendous artistic energy, organized in 
precise staccato rhythm, predicting the collapse of civilization based on the quest 
for supremacy. The experimental film itself is a dangerous territory nowadays, 
risking to turn into the next subsequent iteration of the avant-garde achievements. 
Theodore Ushev however manages to create a recognizable musical and visual 
9  Iampolski. The Memory of Tiresias, 8.
10  McKeown, Eleanor. Lipsett Diaries: A tormented life animated. – Electric sheep. A deviant view 
of cinema, October 2011, Issue 56. Available at: http://www.electricsheepmagazine.co.uk/fea-
tures/2011/10/26/lipsett-diaries-a-tormented-life-animated/ [accessed 12.09.2017].
11  Dark mirror: the films of Theodore Ushev, Tom McSorley, ed., Canadian Film Institute, 2014.
12  Kumanova, Eli. Теодор Ушев: Успявам, но не съм състезателен кон – интервю [Theodore 
Ushev: Uspiavam, no ne sam sastezatelen kon – interview]. – Standart, 26.06. 2014.

5. Käthe Kollwitz, Hunger (1923), wood engraving and Gloria-Victoria, dir. Theodore Ushev 
(2013)
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style that distinguishes his work. He jumps from the abstract into the tangible, 
from color contrasts to the black and white image, from the detailed expression to 
simple graphics. In this sense, the film builds dynamic (but unconventional) nar-
rative, which impacts directly the senses with its high “boiling point”. Theodore 
Ushev directly quotes from Käthe Kollwitz graphics. Pencho Kunchev specifies 
these references: “the woodcuts “War” – sixth sheet of cycles (1923), “Volun-
teers” and “Mothers”, respectively the second and the sixth sheet of the same 
cycle, “Hunger” (1923) and the implemented in a combined technique “Assault”, 
the fifth sheet of the cycle “Peasants’ war” (1903)”13. Kunchev argues that, us-
ing a computer, the images “are partially animated and placed on abstract floral 
background. In their computer “reshaping” however, they lose a significant part 
of the powerful graphic style of the great German artist”14. In my opinion, this un-
flattering critique is due to the attitude of an artist against the use of computer in 
animation in general and Gloria-Victoria manifests a powerful imagery, animated 
in a stunning speed and perfect pace.

Theodore Ushev touches the avant-garde heritage also from another point of 
view – the pure joy of the visual music. His music video Demoni (2012) is an 
extravagant technical experiment with painting on vinyl plates. The Bulgarian 
composer Nikola Gruev-Kottarashki’s music and his Asphalt Tango company 
contributed very much to the final result. In 2015 Ushev made his dreamlike 
Sonàmbulo (The Sleepwalker) – a surrealist journey through colours and shapes, 
inspired by the poem Romance Sonámbulo by Federico García Lorca. In this 
visual poetry in the rhythm of fantastic dreams and passionate nights, the images 
are heard and the music can be seen. Ushev drew heavily upon Joan Miró and his 
distinctive biomorphic forms, geometric shapes, and semi-abstracted objects. Us-

13 Kunchev, Pencho. Влияния на някои течения на изобразителното изкуство върху дизайна на 
анимационния филм [Vliyaniya na nyakoi techeniya v izobrazitelnoto izkustvo varhu dizayna na 
animatsionnia film]. In: Art Readings 2015. Arts in Modern Times: Mixing the Languages. Sofia, 
2015, 115.
14 Kunchev. Влияния на някои течения… 

6. Demoni, dir. 
Theodore Ushev 
(2012)
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ing a similar color palette, the director juxtaposes surrealist shapes with simple, 
more recognizable ones like chickens, people, the moon, and more. Like Miró, 
the short film balances the feeling of spontaneity and the stream of conscious-
ness with precision and strong compositions, teeming with life while ebbing and 
flowing like waves upon the shore. Whatever narrative may exist is abstract and 
obscured by the complex shapes that bounce in and out of the frame only to bend, 
morph, and repeat.

As the short builds to its crescendo, the art lovers out there must be sure to 
keep their eyes peeling for Ushev’s other influences (and even little homages) 
from all over the art world including Pablo Picasso, Alexander Calder, Wassily 

7. Sonàmbulo, dir. 
Theodore Ushev 
(2015)

8. Blind Vaysha, dir. Theodore Ushev (2016)
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Kandinsky and many more. The result is an irresistibly playful and gorgeous 
romp which will have one pausing, rewinding and screenshotting when not tap-
ping one’s toe to the endlessly catchy Kottarashki’s musical composition “Opa 
Hey!”.

The highest recognition and success for Theodore Ushev until now is the 
Academy Awards nomination in 2017 for Blind Vaysha (2016) in the category of 
short animated film. This work is quite different from his previous films, being 
based on a traditional narrative after a short story by Georgi Gospodinov. The 
young girl “born with one eye that sees the past and another the future, Blind 
Vaysha is rooted in nostalgia and fear. (…) This affliction proves a curse rather 
than gift”15. The author derives his visual language from the imagery of linocut, 
Medieval and Renaissance Bulgarian manuscript and engraving traditions and 
from Bulgarian illustration of the 1970s and 80s. The avant-garde quotations are 
totally missing and maybe his turn to the feature cinema will push his career into 
a totally different direction.

Theodore Ushev is an artist and a director whose knowledge in the history of 
fine arts and modernist and avant-garde styles is quite impressive. He is one of 
the few whose artwork really contributes to the avant-garde styles and does not 
merely copy the originals. Ushev’s works do not simply reproduce the avant-
garde forms but transform them into a new type of contemporary art, challenging 
the traditions themselves and their present-day interpretations as well. Ushev’s 
films cross over national traditions mixing Bulgarian, German, Russian, French, 
Spanish, American, etc. motifs into an amalgam of a global trotter’s message. 
Very intense and sometimes even extreme, Theodore Ushev’s abstract or figura-
tive images are always full of energy and emotion of such a power that they can 
in no way be labeled as postmodernist.

15  Mobarak, Jared. Blind Vaysha. Review. Available at: http://jaredmobarak.com/2017/01/31/blind-
vaysha/ [accessed 14.02.2017].
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА В 
АНИМАЦИОННИТЕ ФИЛМИ НА ТЕОДОР 
УШЕВ: ТРАНСФОРМАЦИИ НА „СТАРИЯ“ 
АВАНГАРД

Надежда Маринчевска
Резюме: Международните филмови фестивали поощряват съвременни „авангардни“ 
филми. В същото време значителна част от тези творби не може да се определи като 
авангард, защото много от тях буквално възпроизвеждат артистични стилове отпреди 
почти век и страдат от липсата на новаторски идеи. За щастие, в този поток от фил-
ми има изключения. Теодор Ушев е пример за това. Неговите филми често цитират 
руския конструктивизъм (Tower-Bawher, 2005), гравюрите и литографиите на Käthe 
Kollwitz (Gloria Victoria, 2010), сюреалистичните светове на Joan Miro (Sonàmbulo, 
2015), произведенията на първия постмодернист в киното Артър Липсет (Lipsett 
Diaries, 2010) или визуалния стил на линогравюрите (Blind Vaisha, 2016). Творбите 
на Ушев не просто възпроизвеждат авангардни форми, но ги превръщат в нов тип 
съвременно изкуство, предизвикващо самите традиции и техните съвременни интер-
претации. Филмите на Ушев пресичат националните традиции, смесвайки български, 
немски, руски, френски, испански, американски и др. мотиви в сложна амалгама. По-
някога дори крайни, абстрактните или фигуративни изображения на Ушев са изпъл-
нени с енергия и емоция с такава сила, че трудно биха могли да бъдат определени 
като постмодерни.



173Art Readings 2017. Institute of Art Studies. Sofia, 2018

WRITING FOR HOLLYWOOD: BETWEEN 
TRADITIONAL ART AND MODERN BUSINESS

Elitza Gotzeva1

Abstract: The paper analyzes various ways of writing for Hollywood, comparing the three 
act structure of Syd Field and the structure of Independent American movies. It seeks to 
prove that nowadays television challenges Hollywood cinema on thematical and visual 
level.
Key words: screenwriting, television, serialization, dramatic structure, cinema, studio sys-
tem

“Take your broken heart, make it into art”, said Meryl Streep in her speech at 
Golden Globes 2017 where she was honored with the Cecil B. DeMille Award. 
The “dream factory” has always thrilled the public with its ability to distract and 
create meaning, to provoke emotions and entertain, but also to disappoint. Since 
its birth cinema represents a never-ending conflict between art and business and 
the struggle of art to breathe under the suffocating surface of properly educated 
businessmen. And again, from the very beginning, in cinema, the story has a 
primordial significance in the visual feast of the moving images. As Syd Field 
defines it in his bestseller “Screenplay: The Foundations of Screenwriting”, the 
screenplay is “a story told with pictures, in dialogue and description, and placed 
within the context of dramatic structure. Screenplays have a basic linear structure 
that creates the form because it holds all the individual elements, or pieces, of the 
story line in place2.” In Hollywood the screenplay used to have three acts, solid 
dramatic structure and an extraordinary character with a need.

According to Syd Field the definition of screenplay structure is “a linear pro-
gression of related incidents, episodes, and events leading to a dramatic resolu-
tion.” That means that the story moves forward from beginning to end, split in 
three acts. In First Act the screenwriter sets up the story, establishes the character, 
launches the dramatic premise or what the story is about, illustrates the situation 
and creates the relationships between the main character and the other charac-
ters who inhabit the imaginary world. During the Second Act the main charac-
ter encounters obstacle after obstacle that keeps him/her from achieving his/her 
dramatic need which is defined as what the character wants to win, gain, get, or 
1  Dr. Elitza Gotzeva is an Assistant Professor in the Institute of Art Studies, BAS; member of the 
Union of Bulgarian Filmmakers, Guild of Writers. Research field: Film studies, dramaturgy and 
nonlinear narrative. Screenwriting credits of the documentary “Dream of Happiness”. Email: 
elichka_g@yahoo.fr.
2  Field, Syd. Screenplay: The Foundations of Screenwriting: A Step-by-step Guide from Concept to 
Finished Script. Delta; Revised ed., 2005, 35.
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achieve during the course of the screenplay. The Third Act is the unit of action 
that resolves the story3.

Nowadays few movies, produced by Hollywood studios, can reach a sustain-
able three act structure. On one hand we have the Superhero movies that do not 
stop coming out. And on the other, we have movies nominated for 14 Oscars, 
winning 6 of them, that still have questionable plot, loose structure and negotia-
ble storytelling, like Damien Chazelle’s “La La Land”, 2016.

The Superhero movies usually rely on previous success of a bestseller and 
the studios’ executives play safe by producing sequels and re-makes, not risking 
the investment and acquiring the needed funding for the next blockbuster and/or 
franchise.

In that new way of doing movie business, a movie is never finished. In most 
cases a financially successful movie becomes just the first “episode” of never-
ending franchise. These films are not “complete” in the classic way of perceiving 
storytelling. This is what separates the old blockbuster franchise like “Indiana 
Jones” from the modern ones. The Spielberg’s franchise is complete and deter-
minate by the codes of Old Hollywood – in the paradigm of the familiar three act 
structure following the dramatic structure of the western or the adventure films. 
They are autonomous and separate movies that can be watched without previous 
“investigation”.

The serialization of Hollywood cinema changes the whole way of how the 
public experiences a movie. Now, a moviegoer must be prepared in order to watch 
a franchise sequel. One must read the book, watch the previous movie, consult 
the comics or review the forums in order to understand what exactly is going on 
the screen. This new intertextuality of the cinema changes the classic storytelling 
created to be shared and perceived in the cozy darkness of the movie theater for 
a limited time. The lack of good stories causes the insatiable hunger for almost 
completely computer-generated blockbusters changing the public itself.

The movies, pretending to be pieces of art like “La La Land”, for example, do 
not make a big difference. There is a tangible hunger for crafted screenwriters in 
Hollywood. In “La La Land” the actress Mia (Emma Stone) and the jazz player 
Sebastian (Ryan Gosling) try to convince us in the power of a vocation. Mia and 
Sebastian come to the big city (L.A.) with the need to succeed. She – as an ac-
tress; he – as a jazz pianist. They meet and fall in love in a timeless Hollywood, 
where the unforgettable Golden era of musicals meets iPhone and Toyota.

The movie gives premises for a great melodrama, immersed in the beautiful 
atmosphere of Classic Hollywood musicals, the ones that the public misses and 
obviously desperately needs but actually this is just a simulacrum of real emo-
tions. There is no single real conflict to drive the plot forward and the motivations 
of the main characters seem flat.

In the 1960s the Hollywood Golden Age takes the blow and changes for good 
by the rise of television. Then the “New Hollywood” followed, inspired by the 
European auteur cinema. In the 1990s, the appearance of directors and writers 

3  Field. Screenplay: The Foundations of Screenwriting, 261–282.
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like Tarantino transforms the industry once again, creating this time an Independ-
ent Golden Age. The well-known rebel against the status quo and the “assembly 
line product of the studios”4 lead to low budget films with no movie stars, in for-
mal settings and self-conscious homage to cinema. According to Michael Green 
in his study “Cinema, Race and the Zeitgeist: On Pulp Fiction Twenty Years 
Later” those films “feature non-linear or non-existent narratives, are character 
rather than plot-driven, and revel in ironic, sarcastic, glib or nihilistic tones5.” But 
as per Michael Green, the Tarantino’s “Pulp Fiction” helps indie film go big busi-
ness, with studios pumping more money into specialty divisions and marketing 
and everybody trying to ape the profitable aesthetics. By the late 1990s the box 
office slump is over and Hollywood – no longer needing to lean on the movement 
to generate revenues – goes back to making the kinds of films it has always made 
– bright, shiny and childish again…6”.

Today once again the studios fear the big change that is coming in the industry 
– the TV screen. Its new, modern business model includes the Hollywood stars, 
directors and writers. They are all attracted by the new imaginary world spread by 
the cable. It comes naturally – everybody would like to see a greatly developed 
story with interesting characters, intricate plots and genuine twists that last longer 
than the standard 90 minutes feature movie.

On TV excellent plots seduce the superstars from the Red carpet. But not 
only: the recent change in TV production – only ten to twelve series per season, 
instead of twenty-four – gives opportunities for the big names to do both – movie 
and television. In fact, in TV it is not the director who is the most important but 
the writer. In movies, year after year, the writer is the most disrespected and ne-
glected person in the process, although the script is or was the most important part 
of the Hollywood system.

But why television? “The Guardian” gives several reasons why nowadays TV 
series are better than movies: they have longform storytelling and the power to 
surprise; they are less franchise fixated; the actors do their best on TV screen; the 
public has a special bound with the characters; the biggest film stars of tomorrow 
are on TV now7. Nevertheless, the literary editor of New Yorker David Haglund 
reminds that “dramatists have known for centuries that one only need a night to 
create a character people will never forget8.” And also: people choose television 
because it’s easier, “nobody talks about films anymore” and “TV is more fun to 

4  Green, Michael. Cinema, race and the Zeitgeist: On Pulp Fiction twenty years later. Available 
at: http://sensesofcinema.com/2014/feature-articles/cinema-race-and-the-zeitgeist-on-pulp-fiction-
twenty-years-later/ [accessed 28 May 2017]
5  Green. Cinema, race and the Zeitgeist…
6  Green. Cinema, race and the Zeitgeist…
7  Heritage, Stuart. 10 reasons why today’s TV is better than movies. Available at: https://www.
theguardian.com/tv-and-radio/tvandradioblog/2013/oct/23/10-reasons-tv-better-movies [accessed 
13 March 2017].
8  Haglund, David. Stop saying that TV is better than movies these days. Available at: http://www.
slate.com/articles/arts/culturebox/2013/07/stop_saying_that_tv_is_better_than_movies_these_
days.html [accessed 23 March 2017].
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talk about – the same way you could talk about sports”, literary editor ironizes9. It 
is really comfortable to lie on your sofa and choose what to watch from the grow-
ing Netflix, Amazon or HBOgo list. No need to get out and get stick in traffic for 
a mediocre movie. Instead, everybody could have a whole season of “Breaking 
Bad”, “The Sopranos”, “The West Wing”, “House of Cards”, “Vikings”, “Game 
of Thrones”, “Westworld” and many others.

There could be a great debate over which is better – cinema or television and 
considerable arguments supporting or opposing both of them. One thing is clear 
– not every story can be told in 90 minutes or two hours; while other stories do 
not need to be stretched out over nine seasons. And here comes again the same 
old question – what is the Hollywood cinema today? Is it all about profit? Is it art 
or just business? Of course, it is business, but often, when a true auteur breaks 
through the limitations, the cinema reminds us why it is called the Seventh Art.
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ДА ПИШЕШ ЗА ХОЛИВУД – МЕЖДУ 
ТРАДИЦИОННОТО ИЗКУСТВО И МОДЕРНИЯ 
БИЗНЕС

Елица Гоцева
Резюме: Статията анализира различни начини за писане за Холивуд, сравнявайки 
структурата на триактната структура на Сид Фийлд и структурата на независимите 
американски филми. Тя се стреми да докаже, че днес телевизията предизвиква холи-
вудското кино на тематично и визуално ниво.

9  Haglund. Stop saying that TV is better...
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TECHNOLOGY AND COMMUNICATION. 
CONTEMPORARY CINEMA FOR CHILDREN AND 
ADOLESCENTS

Radostina Neykova1

Abstract: While analyzing media arts for children and adolescents, we cannot help direct-
ing the attention towards understanding psychological aspects and specifics of the audi-
ence’s age. The choice of technology and the expected communicative relationship is based 
precisely on typical trends, the examination of genre characteristics, importance of external 
factors, the development of their various skills and more of the targeted child and adoles-
cent age group.
Key words: contemporary cinema for children and adolescents, technology, communica-
tion

An interesting aspect in the field of communication in children cinema (talk-
ing mainly about the age between 11 and 17 years) is based on the increasing dis-
tance between the adolescents from their parents and their maturing into adults. 
From psychological and pedagogical perspective, the analysis does not observe 
the two phenomena mentioned above, but rather concentrate on specific aspects 
of the age group such as: rapidly changing physiology and therefore questioning 
and is a redefinition of psychosocial identity, established at earlier stages, experi-
menting with different sexual, professional and educational roles, combining ba-
sic instincts of the individual with his/her heritage and capabilities, which causes 
later on the problems related to initiation, leadership and self-assertion.

As an example of media presented solution of all these psychological aspects, 
among teenage blockbusters, one can safely mention the nontraditional Japanese 
samples like “Nobody Knows”, “I Wish”, “Like Father, Like Son” (dir. Hirokazu 
Kore-eda). “At the heart of the conflict are set subtopics as duty, socialization, 
anxiety, loneliness, death, marginalization, alienation, traumas, the absence of a 
parent, emotional deficit, betrayal, but also – the hope and the faith in a miracle – 
that something better will happen”2.

Modern children are regular consumers of any type of media interpretations 
and messages, which are at the same time significant and insignificant, helpful 
and harmful, intentionally advertised and randomly guessed. Books, movies, 

1  Dr. Radostina Neykova is a Assoc. Prof. and Scientific Secretary of the Institute of Art Studies, 
BAS. Research field: cinema for children and teenagers, animation, comics. Autor of the books: 
“Contemporary children cinema” (2016), “Comics on the contemporary screen” (2009). Director 
of animated films, researcher and illustrator of children books. Email: radostneykova@gmail.com.
2  Martonova, Andronika. Boys don’t cry: the image of the children as a social problem in Hirokazu 
Koreeda’s films. – Central Asian Journal of Art Studies. Kazakhstan, Almaty, T. Zhurgehov Kazakh 
National Academy of Arts, 2016, No 2, 55–64.
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photos, TV, even the most basic communication for today’s children, is mostly on 
the screen. Every day the number of psychologists who work on the creation of 
a screen or paper project for children is rapidly increasing. Without any impedi-
ment children search and find, and sometimes even read the book, they are look-
ing for, on the screen. “The written work attracts public and the electronic attracts 
masses” – said McLuhan in the last century. As if for today’s children, a book 
when presented on the screen becomes more magical, more interesting and even 
more “modern”. The children’s audience of traditional books is becoming smaller 
and somewhat elitist, formed under the influence of constant efforts of the fam-
ily as an environment or school, which is definitely elitist. For modern children 
reading a traditional book becomes something that makes you different, cool... 
but unfortunately only for a short period of time. Children get tired after reading 
two, three pages from a certain book, a chapter at most. Perhaps because today’s 
idea of time itself is – busy, constantly shifting, saturated by information and 
habitually moving images, which in the book are just static and are not a subject 
of change. Modern children acquire the desired information on screen. They do 
not feel the need to imagine some unseen worlds and non-existing stuff because 
they are already presented in full three-dimensional and easy to find in FullHD 
visions. All this constant flow of information more or less kills the fantasy as a 
process аnd somehow makes children mature/age, by overflowing them with a 
daily dose of popular screen culture and “Soul Junk food”.

Of course, some extreme statements are formed such as: “television preaches 
to children an unwillingness to understand what is happening in the world around 
them”, [...] to “be satisfied only with simple feelings”3. “Experience and knowl-
edge, gained from the TV, are not related to the real space and time and the actual 
duration and length, but rather to the virtual space and time, independent world 
solely inspired or simulated by television. Children today miss the opportunity to 
explore through direct contact and physical manipulation of material incentives 
which are crucial conditions for the development of cognitive processes and de-
velopment of neural pathways” 4.

An interesting moment, directly related to the problem of sexual self-aware-
ness, creates a strong condemnation from US conservatives on the occasion of 
one of the new animated series by “Disney Studios” – “Star vs Forces of Evil”, 
created by Daron Nefcy, 2015–2017. The parents forbid their children to see the 
movie and recommend other parents not to buy products related to the produc-
tion. Of course, this is an extreme case of one-sided percepted communication of 
a production, but let’s look at what actually makes American parents’ blood run 
cold?

In the final scene of one episode the three teenagers – main characters in the 
series – boy, girl and “the princess”, who studies in a school on Earth because of 
a “princess exchange program between dimensions”, are on a concert of a boy 

3  Large, Martin. Out of the Box. Available at: http://www.alliance for childhood.org.uk/Brussels200/
Large.htm.
4  Virdjilius, George. Televiziona and Child. S. Pokrov Bogorodichen Fondation, 2010, 33. 
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band named “Love Sentence”. The teenagers hold hands and sing along with the 
band and the audience. After the last song, everyone starts looking lovely at each 
other and making out. Among the kissing couples, there are several of the same 
gender. Of course, the scene is not focused on the one-gender couples. In order 
to notice that detail, a spectator has to stare directly on them, and it is especially 
difficult for the ones who follow the actual plot development but not the screen 
framework. Teenagers are definitely more interested about who the protagonist 
will kiss – the princess or her classmate, not the random background fill ups. 
Nevertheless, the scene provoked the conservative American families to oppose 
this production of “Disney Channel”.

It was followed later on by an angry appeal made by the chairman of the 
religious organization “Samaritan’s Purse” Franklin Graham (son of a famous 
protestant preacher Billy Graham) in which he condemns the series of “Disney 
Channel”: “They are trying to ruin the values in the hearts and minds of our chil-
dren ... I have met Walt Disney as a boy and he was very good to me, my father 
and my younger brother. He would have been shocked if he was to see what his 
company has turned to!” 5

In response to this campaign, Disney Studios replied with a letter that the stu-
dio has always had the policy to “tell stories that reflect tolerance and therefore 
they include various characters that are unique in their own way.” As they have 
promised, they will continue to tell stories and present characters from around the 
world, with their variety and colorfulness.

Sometimes, because of political or other reasons, in today’s movies for chil-
dren and adolescents, fantasized and non-interesting stories come to exist. Clear 
examples are the new series of the late 80’s and early 90’s series – “Voltron – 
Defender of the Universe”. The “renewed” animation bears the name “Voltron: 
Legendary Defender”. On one the hand, it resembles its original source, but on 
the other hand, it is full with many unnecessary, gray and boring characters and 
scenes for the sake of being “politically correct”. For example, character of Prin-
cess Allura suffers a drastic change. In the original series, she is a blond, blue-
eyed white woman but in the modern interpretation, she appears black. Even 
more bizarre is the case with another character – Pillaji who in the series from 
the 80s is 12–13 year old boy. Today, he is presented as a girl locked in a male 
body, which none of the expedition team even suspects. Although, his (or her) 
confession in episode 6 exists. Such a difficult for understanding by the maturing 
audience fact is met with the wise words of the crew leader Shiro who says that 
to accept yourself makes you a stronger warrior.

The change in the characters’ details such as race and gender on the media 
products for children and adolescents disorientates them rather than contributing 
to the construction of the plot or the improvement of the original story.

In fact, speaking from the perspective of the children psychology, showing 
a wider range of variations of any kind is very useful for spectators of this age. 
Children psychologist Austin Paul discovers that the child will have to get used to 

5  https://lenta.ru/articles/2017/03/04/starvshomophobia/ [accessed 6.04.2017].



181

“equality before the democratic law, which is slightly challenging for the child’s 
self-centeredness”6. In children cinema, all the elements of the process of peo-
ple’s individualization and consequences, related to the process, are present. The 
movies with their nature and authenticity tend to reflect certain issues by telling a 
story through consecutive actions. Thus, the films show key moments of the road 
that has come or will go from human consciousness.

Considering the ideas of communication in movies orientated towards teen-
agers, the example of the several sequels of “The Hunger Games” (dir. Gary 
Ross, 2012) cannot be skipped. Based on the novels, the plot tells the story of a 
girl-warrior – Katnis Evardiyn. To save her land and her people, she has to kill 
all her opponents. They are all children. In modern times the number of warrior 
characters in the movies for children increases. Despite the fact that they are 
built close to the pattern of fairy tales, they are still the characters who possess 
specific psychological aspects of the targeted age group. “When adolescents re-
flect on their way of thinking, they think more about themselves and this results 
in two, a bit twisted images of the relationships between the self and the others: 
the imaginary audience and personal fable. The fact that teenagers think about 
possibilities makes them come up with idealistic concepts that contradict the eve-
ryday reality and the youngsters often turn into open defects critics. Compared 
to adults, teenagers have difficulties making decisions and in the end depend on 
well learned intuitive judgments”7. The TV series “Game of Thrones” (dir. David 
Benkof and Dan Weiss, 2011–2017) and the movie series “The Hunger Games“ 
are targeted mostly at teenage audiences. While “Game of Thrones” is about bat-
tles for saving and conquering kingdoms in fictional Middle Ages, then in “The 
Hunger Games” lottery chosen girl and boy from each district are put into arena, 
designed especially for the purpose of teenagers killing each other with all sorts 
of armory equipment. Created according to the literal fundamentals, they are full 
of battles, brutality, intrigue and sometimes even sexual scenes. The interest has 
shifted from fabulous and fantastic images to scenes of adventure, constant fights 
and multiple murders and starts to stay only on the background. The “Game of 
Thrones” does not even have a constant protagonist because after all the killings 
of rulers from different kingdoms, the action concentrates on the currently win-
ning character.

The reverse market effect is also interesting: from the screen – back to the pa-
per. The big popularity of the film series “The Hunger Games” turned the original 
books into the best-selling series on Amazon.com (on paper and in digital for-
mat), even ahead of the saga Harry Potter.

In her analysis of children’s perception after observing an abstract and avant-
garde animation, Russian cinema researcher Masha Tereshchenko8 pays particu-
lar attention to the way children watch cartoons. She argues that for the young-

6  Osterrieth, Paul. Въведение в детската психология. Отговори на най-важните въпроси [Vave-
denie v detskata psihologiya. Otgovori na nay-vazhnite vaprosi]. Sofia, 2007.
7  Burk, Lora E. Exploring Lifespan Development. Dilok, 2012, 378.
8  https://tvkinoradio.ru/article [accessed 07.12.2016].
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sters – those of preschool age (5–6 years) – everything is of particular interest, 
even abstract and experimental cinema. Even though they cannot sit quietly on 
place and look at the screen for long. Later they grow up and become adults with 
critical thinking: “They start to divide things into my/not mine, I like/do not like, 
good/bad, etc.” and are often ready to stand aggressively to protect their position. 
But the question is what is better for the development of imagination and the 
ways of perception of art – children’s way of looking at life as something color-
ful and interesting, filled with feelings and emotions or the critical position of an 
adult who brings to screen his boredom and bad mood.

Another question that has to be discussed, is how communication, which in-
troduces children to the traditional values, changes and starts getting them ac-
quainted to the world that they live in. The audiences for children cinema are kids 
who interpret all screen productions and look for guidance in them with absolute 
and pure faith. On the other hand, they already look for the essence of realism, 
which comes with a portion of accurate data and some documentary aspects in 
the film plots. That is normal because of the individuals who have already accu-
mulated knowledge. Children and teenagers are able to perceive films on several 
levels – as a meaning, a message, or as “a product of the beautiful imagination of 
poets”, or as “a pre-scientific and naive” point of view, similar to the one of the 
orthodox believers...

However, the modern teenager does not accept just technological and visual 
changes, but also a longer, more intense and consistent dramaturgical action on 
the screen. Thus, when an already existing classic plot is developed, changing it 
structurally may often result in a bit more provocative storyline in which post-
modern mixes are included.

Young people increasingly pay attention to the idea of something unreal, fan-
tastic and supernatural in the movies. Throughout the history of cinema the fair-
ytales, as a structure of the storyline, have always been popular and accepted ad-
aptations of the fantastic. Perhaps because “they deal with things that are known 
to everybody?”9. Or maybe, because the fairytales seem to contain knowledge 
and skills necessary when dealing with people’s everyday life. “When art dresses 
in worn-out material it is most easily recognized as art” – says Nietzsche in his 
book “Thus Spoke Zarathustra”10. So are and the fairytales, which are so fre-
quently used and familiar for so long. Each year, at least two or three classical 
fairytale fiction plots are reproduced on the big screen and often their box office 
goes big.

Clarissa Pinkola Estes says about fairytales that they are full of hints, which 
help people with the difficulties they encounter and help them realize the arche-
types and the necessity to reveal them to the world and the way to do it. Exactly 
these archetypes that lie in the base of the “fantastic fairytales”11 plots are the 
reason for young people to have the need to consume such productions.

9  Arnheim, Rudolf. Киното като изкуство [Kinoto kato izkustvo]. Sofia, 1989, 143.
10  Nietzsche, Friedrich. Тъй рече Заратустра [Tay reche Zaratustra]. Sofia, 2003, 87. 
11  Pinkolla Estes, Clarissa. Бягащата с вълци [Byagashtata s valtsi]. Sofia, 2001, 44.
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Still, children and adolescents can transform an archetype’s structure in a 
strange way and reconsider it. That is the reason that the works targeting chil-
dren are more open, more productive and more playful when it comes to ques-
tioning reality. Consumers ask whether it is mandatory to grow “upwards” since 
plants can also grow “sideward”, and if children want to grow up at all. Thus, the 
available options for developing a story for children are increasing. Sometimes 
they include a bit of confusion, exciting passions that are very acceptable for the 
stages of childhood and adolescence, a bit ambivalent relationships and strange 
associations.

For example programs such as CinEd – European Cinema Education for 
Youth12 try to make the cinema part of education. To some extent, this solves 
the problem of communication in today’s children cinema and creates a more 
convenient environment for the interpretation of screen art by the youth. The pro-
gram aims to establish European cooperation, which will enable young people in 
Europe aged between six and nineteen to discover the fortune of cinema and to 
experience cultural and language diversity. Main target is to develop the ability 
of critical analysis and understand screen productions as part of art, to acquire 
knowledge and experience in the field of cinema and television.

12  The program was created by the French Cultural Center in Paris and included 9 organizations 
from 7 countries: France, Portugal, Czech Republic, Bulgaria, Italy, Spain and Romania.

Children audience
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Star vs Forces of Evil, created by Daron Nefcy, 2015–2017

Voltron: Legendary Defender, produced by Dream Works Animation, World Events 
Productions and Studio Mir, 2016

TV series Game of Thrones, dir. David 
Benkof and Dan Weiss, 2011–2017

The Hunger Games, dir. Gary Ross, 2012)
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ТЕХНОЛОГИЯ И КОМУНИКАЦИЯ. 
СЪВРЕМЕННОТО КИНО ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

Радостина Нейкова

Резюме: Анализирайки медийното изкуство за деца и юноши, не можем да не насо-
чим вниманието си към разбирането на психологическите аспекти и специфичните 
особености на възрастта на публиката. Изборът на технологиите и очакваните кому-
никативни отношения се основават на типични тенденции, изследването на жанро-
вите характеристики, значението на външните фактори, развитието на различните им 
умения и най-вече – на целевата възрастова група за деца и юноши.
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ЩУРМУВАЙКИ XXI ВЕК:
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ НА ИНОВАТИВНАТА 
ХОТЕЛСКА АРХИТЕКТУРА 

Веселина Пеневска1

Резюме: Бързото иновативно развитие на хотелската индустрия в началото на XXI 
век я прави плодотворна основа за изследване на подходите и стилистичните тен-
денции в съвременната архитектура. В статията се анализират движещите сили на 
хотелската архитектура за последните две десетилетия и техните прояви във фило-
софията, целите, съдържанието и облика на авангардния хотел. Защитава се тезата, 
че метаморфозата на хотела е ръководена от три основни стратегии, които вдъхновя-
ват нова система от проектни принципи, надграждащи конвенциите на модерната и 
постмодерната архитектура. Изведени са зараждащите се креативни идентичности и 
лайтмотиви на иновативния хотел, очертани са и налагащите се нови хотелски типо-
ве, които предефинират понятието „хотел“, познато до момента.
Ключови думи: архитектура, хотел, иновативен, авангард, стратегия, персонализа-
ция, преживяване, устойчивост, контекстуален, зелен, минималистичен, подвижен, 
XXI век

Хотелът сменя жанра си в зората на XXI век. От безлична жилищна сгра-
да, произвеждаща на конвейерен принцип нощувки за анонимни странници, 
се превръща в хибриден архитектурен типаж, акумулирал пъстър комплект 
от същности и роли, приканващ разнородни гости, многолик и атрактивен. 

Предшествениците му от втората половина на XX век си приличат като 
клонинги, „взаимозаменяеми с всяка друга дестинация, съобразяващи се 
малко или никак с местната уникалност и аромат“ (Buchanan, 2012). Съз-
дадените за миналите поколения хотели, почти идентични един с друг, по-
срещат пътешественика навсякъде по света – паралелепиди, дегизирани с 
невзрачен фасаден растер, или стерилни стъклени кули, лишени от харак-
тер. Унификацията не е лайтмотив само в  хотелската индустрия, тя е верую 
на целия бизнес сектор в края на века – понятия като „унисекс“, и за двата 
пола, или „един размер пасва на всичко“, са вече популярни „през 1975, ко-
гато знаменитият Франк Заппа записва албума си “One Size Fits All” (Dolan 
et al., 2015). Йона Фридман, един от визионерите в архитектурата, още то-

1  Prof. Vesselina Penevska, PhD, Dipl. Arch., Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sci-
ence. Research interests of prof. Penevska lie in the border area of architecture and social science, 
and also in creativity and innovation. She has authored the monographies “Space as a Part of 
Man”, “Social Quality of Architecture” and “Innovative Hotels”, as well as a number of student 
books, among them “Applied Research” and “Management of Creativity and Innovation”. Penevs-
ka conducted and took part in a series national and international research projects in the above 
areas, and also attended numerous conferences and qualification courses abroad on architecture, 
sociology, and management. E-mail: veselina.penevska@consultant.bg.
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гава осъзнава, че „да задоволяваме потребностите на средния потребител, 
означава да не удовлетворим нито един потребител“ (Friedman, 1975: 13). 
Стандартизираните архитектурни творби, макар и продукт на прогресивния 
стремеж на модерното движение да създаде жизнена среда с еднакво добри 
условия за всички обитатели, не са в съзвучие със спецификата на бързо 
променящото се общество. „Еднаквостта вече не продава“, осъзнава след 
2000-та и бизнесът с гостоприемство (Higginbotham, 2014). В края на ХХ 
век хотелът е изостанал от темпото на времето и му се налага да направи 
скок напред, за да оцелее. 

Преходът към хотела на 21-то хилядолетие не е внезапен и би било пре-
силено да се говори за революционен скок. Той има своите предвестници в 
отминалите десетилетия – Музеумотел на Паскал Хаузерман от 1966, ки-
нематографичните атриумни хотели на Джон Портман от 70-те, динамич-
ния Мивтаким Санитариум на Йакоб Рихтер от 1973, дръзката Хаас Хаус на 
Ханс Холайн от 1990, екзоскелета на Артс хотел на СОМ от 1992, пластич-
ния Рогнер Бад на Хундертвасер, 1997. След 60-те години постмодерната 
архитектура прави опит да настигне времето, като нюансира аудиториите 
и им изпраща послания на различни, разбираеми за всяка от тях езици, 
използвайки умело формообразуване с всеядна стилистика и еклектичен 
символизъм – но не решава същностните проблеми, оставяйки след себе си 
„френетична нерешителност“ (Kimball, 2016). Не може да се говори обаче 
и за обичайна еволюция, протичаща плавно и меко – хотелът прекрачва в 
новото хилядолетие по отчетливо стръмна траектория, прескачаща еволю-
ционни епизоди. 

Хотелският авангард от началото на XXI век дръзко навлиза в неизслед-
вани социални и архитектурни територии. Спецификата на това ново по-
коление хотели не е изследвана до момента. Очертаващите се контури на 
иновативния хотел изискват цялостно осмисляне. В това е и основната цел 
на тази статия – да проследи как промяната в житейските философии и на-
гласи на старта на новото столетие, в съдружие с технологичния напредък, 
трансформират същността на хотела. Да изведе спецификата на произтича-
щите авангардни архитектурни конфигурации. Хотелът, а не друг подвид 
от сградната типология, е избран за обект на изследването, защото повече 
от всеки друг тип въплъщава и илюстрира буквата и духа на архитектурата 
в зората на хилядолетието. В него се материализират ценности и водещи 
идеи, формиращи съвременното общество. Като дом, далеч от дома, и ра-
ботно място извън офиса, той обединява основните социални сфери – оби-
таване, труд, отдих, култура, забавление, търговия – и дава плът на техните 
прояви и динамика. Той е и търговски продукт, който се подчинява гъвкаво 
на закономерностите на пазара. Макар и разглеждан от стандартните класи-
фикации като бизнес единица, предлагаща услуга, в последните декади той 
придобива и същността на стока – все по-атрактивният му архитектурен 
облик и все по-екзотичните места, в които се появява, го превръщат в обект 
на желание, в обект на обожание. 
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Хотелът преживява възраждане – продукт от факта, че „хотелската ин-
дустрия нараства феноменално след 2001, движена и от туристическо, и от 
бизнес търсене“ (Kloppers, 2005: 28). Причините – социални, технологични, 
културни. Мобилността, пространствена и социална, се превръща в ценност 
и белег за висок статут. „Твърде вероятно е последната четвърт от насто-
ящия век да остане в историята като Великата война за независимост от 
Пространството“, предсказва Зигмунт Бауман, водещо име в социологията 
(Bauman, 1998: 8). На самото пространство вече се гледа като на съставе-
но не от места, а от потоци – човешки и информационни (Castels, 1989). 
В активна възраст навлизат все по-разнородни кохорти от туристи, следва-
щи нови житейски философии и приоритети, които „притежават властта да 
преформират индустрията дори и само с броя си“ (Gallup, 2014). Последни-
те поколения  информационни технологии позволяват на клиента да избира 
от широк спектър възможности и варианти на действие, да види къде отива 
и да контактува с хотела директно, а бюджетните авиолинии правят достъп-
ни дори и немислими доскоро екзотични и далечни дестинации. 

Преживяване е мантрата, която задвижва и съпровожда новите вълни 
пътешественици. Удоволствие, вълнение, изненада, възхищение, откритие, 
прозрение е лексиката, с която те описват и оценяват туристическите си на-
чинания. Разнородни като произход, състав, ценности и цели, знаменито-
сти или редови хора, пътуващи по работа или за почивка, индивидуално 
или семейно, на лов за приключения или романтични връзки, на хазартни 
предизвикателства или пазаруване на сметка – хотелските гости в началото 
на XXI век са по-добре информирани, по-грамотни технически и по-взис-
кателни от предшествениците си. Те също държат на удобствата и комфор-
та при пътуване и настаняване, но това вече не им е достатъчно. Наред с 
функционалната организация, те искат да получат и пропуск към друг свят, 
различен от баналното всекидневие, неочакван и провокиращ – да опознаят 
невидени места, да тестват неопитвани дейности, да вкусят неизпитвани 
емоции. Те „получават удоволствие, наслаждавайки се преди тълпата на по-
следните открития – в хотелите, както и в световете на изкуството и модата“ 
(Rievoldt, 2002). Богатството на опита стои по-високо в ценностната им сис-
тема от прагматиката на притежанието; свободата да избират, общуването, 
здравословният живот и чувството за лично благополучие са мотивиращите 
им двигатели. „Буржоазни бохеми“ нарича журналистът Дейвид Брукс про-
слойката, породила тези хибридни ценности, съчетаващи два противоречи-
ви наглед свята – практичната амбиция на капитализма и рушащия конвен-
циите свободен дух на бохемската контракултура (Brooks, 2000). Ако пред 
рутинния комфорт предпочитате „авантюристична ваканция в най-далечни-
те точки на света с Х-тремно ски каране, планинско катерене и рафтинг 
или да отскочите със спортната си кола до най-близките магазини за висш 
дизайн, то вие сте един от тях“ (Wittstock, 2000). 

Иновативните хотели в началото на 21-то столетие, търсейки начини да 
отговорят на исканията и приоритетите на новите вълни клиенти, се пре-
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раждат, възприемайки принципно нова същност. Променя се не само архи-
тектурата на хотела – променя се самата концепция за хотел. 

Две принципно различни виждания за човека властват от двете страни 
на вододела между столетията. Хотелът на ХХ век е изграден около homo 
economicus, икономическия човек – „хипотетичен индивид, който действа 
рационално, разполагайки с цялото му необходимо знание, като изцяло об-
служва личния си интерес. Всички негови избори се базират на изпълне-
нието на утилитарните му функции“ (Investopedia, 2016). Хотелските гости 
се третират като идентични единици със сходни потребности и желания – 
едноизмерни хора роботи, а не многообразни, сложни същества (Penevska, 
1995: 21). Акцентът е върху обективното, материалното, измеримото – чо-
вешкото тяло и базовите му функционални потребности, оразмерени макси-
мално икономично и ефективно. Невидимото, променливото, емоциите не 
са присъщи на човека робот, следователно остават извън целите на хотела. 
Едно от първите социологически изследвания в туризма констатира: „В го-
лемия градски хотел гостът е само бройка, без отношение към мястото, къ-
дето спи“ (Hayner, 1928: 784). Резултатът – „декади наред хотелската индус-
трия принизява продукта и води войни за цени, не за естетика“ (Sternlight, 
2012: viii). Унифицирани като съдържание и облик хотели, функционално 
зонирани – работата отделно от съня, спортът от общуването, готвенето от 
храненето. Интернационален стил – предсказуем, безличен, деперсонали-
зиран, стерилен.  

Авангардните хотели на XXI век предприемат стратегии, захранени от 
различно разбиране за госта, и организират пространствата си около по-
пълнокръвен, по-жив модел на клиента. Те продължават да задоволяват 
функционалните му потребности, но вече възприемат гостите си не като 
еднотипни бездушни единици с идентични потребности, а като разнородни 
личности с широк спектър желания и нужди. Хора, които наред с разума, 
имат и чувства; чиито избори и решения не са продукт само на рационал-
ни пресмятания, но и на емоционални пристрастия и подбуди. Индивиди, 
чии то действия не са непременно отделени едно от друго по функционален 
признак, а се преплитат и застъпват в пространството и времето. Социални 
същества, които не са независими молекули в общата човешка маса, а част 
от човешки общности, които оставят отпечатъка си върху ценностите и по-
ведението им. 

За да задоволи очакванията и търсенията на необятно разнородните нови 
потоци пътуващи, хотелът загърбва масовата унификация и започва да се 
стреми към масова персонализация на продуктите и услугите, които пред-
лага. Прилага целенасочено иновации, за да привлече новия тип клиент – 
уникално съдържание и услуги, впечатляваща архитектура и интериорен 
дизайн [1], конструктивни постижения [2], технологични нововъведения. 
Осигурява на госта не само среда, в която да изживее личната си житейска 
философия, но и възможност да се прероди в роли, недостъпни за него в 
рутинното му всекидневие. Насърчава го да се потопи изцяло в непозна-
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ти изживявания, провокира го с непривични дейности. Дава му шанса да 
прекрачи в неусвоени територии и да вкуси атмосферата им – екзотична, 
екстремна, рискова [3]. Помага му да се свърже емоционално с мястото и да 
се самоопредели чрез него. 

Три са основните стратегии, които формират движещата сила зад разви-
тието на съвременния хотелски авангард. Чрез тях иновативният хотел се 
адаптира към последните вълни пътуващи и облича в материя очакванията 
им. Стратегиите отразяват доминантни – или обявени за такива – ценности 
в обществото: природосъобразност и устойчивост, автентичност, толерант-
ност към различното, предимство на опитаното и преживяното пред при-
тежаваното, общуване. Съвместното им действие поражда новите форми, 
организационни и пространствени, в които се излива новата хотелска архи-
тектура. 

Първата стратегия – персонализиране на продукта, има за цел все по-
прецизно да бъдат адаптирани хотелските услуги и пространства към 
конкретния гост. Тя откроява и адресира все по-тесни клиентски ниши с 
техните разнообразни, но профилирани търсения – и изобретява различни 
форми, за да ги удовлетвори. Движейки хотела към специализация, създава 
функционални и естетически уникати. Втората стратегия – осигуряване на 
преживявания за клиента, се стреми да помогне на госта да постигне син-
хрон между рационално и емоционално в изборите и действията си. Задо-
волява функционалните му потребности, но му предоставя и възможности 
да надскочи личните си граници, за да се обогати с нови житейски опитнос-
ти и вълнуващи изживявания. Третата – грижа за общността и природата, 
провежда принципите на зеленото мислене и устойчивото развитие, за да 
осигури здравословна среда на клиентите си, съхранявайки едновременно с 
това местните социални и екосистеми; стреми се да предостави на гостите 
си условия да общуват по-пълноценно помежду си и с местните хора, да 
съхрани автентичността на локалните общности и да подпомогне развитие-
то им. 

Стратегиите са обвързани една с друга и взаимно си влияят – персонали-
зирането на услугите е и средство за провокиране на преживявания у госта, 
които зависят и от спецификата на местния контекст, който на свой ред е 
елемент от индивидуализацията на хотелския продукт. Те спояват в система 
наглед несвързаните иновативни елементи на съвременната хотелска сцена 
и множеството превъплъщения на авангардния хотел. Средствата, с които се 
реализират, са както архитектурни – моделиращи структурата и облика на 
хотела, така и организационни, насочени към позиционирането му и услу-
гите, които предлага.      

Трите водещи стратегии подтикват иновативния хотел да се разрои в 
множество идентичности, за да предложи на потенциалните си клиенти раз-
лични свои лица, сред които всеки да намери своето отражение. Различни-
те идентичности присъстват индивидуално или в комбинации в отделните 
хотели, но винаги предлагат на гостите среда, композирана от изкусителна 
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колекция преплитащи се сюжети. 
Хотелът като пътешествие – което очарова, омайва и води посетителя 

по емоционалните трасета на вълнуващи нови дейности и преживявания, 
следващи избрани от самия него маршрути. Хотелът като театър – където 
гостът е приказният герой на сцената, надарен за времето на престоя си там 
с вълшебната сила да приеме различна самоличност, да влезе в кожата на 
желан, но недостъпен във всекидневието персонаж. Хотелът като излож-
бена галерия, в която всяка стая е произведение на изкуството, уникален 
експонат със собствена художествена стойност, великодушно разрешил на 
госта да се потопи в магията му, макар и само за нощ. Хотелът като терапия 
– където клиентът може да се отърси от стреса, да изчисти токсините от себе 
си, да възстанови енергийния си баланс, да намери духовна опора, да се на-
учи да общува по-пълноценно със себеподобните си. Хотелът като машина 
на времето, която връща госта сред пищните дипли и орнаментика на Рене-
санс, барок или ампир, изстрелва го в бъдещето или в паралелни светове, 
неподдаващи се на описание с познатата лексика. Хотелът като машина на 
пространството, която може да пренесе госта във всяка точка на планетата – 
по повърхността на земята и водата, под или над тях. Хотелът като интерак-
тивна медия, която излъчва цветни изображения и видеоклипове, реагира на 
стимулите от обкръжението и сигналите на зрителите, общува с госта, пре-
доставяйки му виртуално информация и услуги. Хотелът като тест, който 
помага на клиента да изследва собствените си граници, очертаващи зоната 
му на комфорт, да изпита прага си на поносимост и толерантност спрямо 
необичайното и излизащото от нормата. 

Комбинацията от трите водещи стратегии, насочвайки процеса на проек-
тиране, заедно с комбинациите от идентичности и лица, създава цялостни 
иновативни хотелски хибриди – социално-пространствени форми, скроени 
по мярка на последните поколения туристи, които тук наричаме „хотелски 
прототипи“. Всеки от прототипите следва различна посока, за да осигури 
материален контекст за специфичния профил на конкретни целеви аудито-
рии, обединяващи хора със сходни житейски възгледи и приоритети. Така 
всеки прототип е движен от различна крайна цел, която формира характер-
ното му съдържание и архитектурен образ. Тук са представени шест про-
тотипа – те не изчерпват всички превъплъщения на иновативния хотел, но 
илюстрират най-отчетливите и доминиращи форми, в които той се излива в 
началото на новото хилядолетие.  

Зеленият хотел си поставя за цел да създаде условия за природосъобразен 
живот на гостите и изобретява варианти, които прокламират и превръщат в 
практика ценностите на устойчивото развитие [4]. Контекстуалният хотел 
се стреми да бъде изразител и защитник на самобитния и неподправен дух 
на мястото, където се е вклинил, мълчаливо (и може би неосъзнато) проти-
вопоставяйки се на глобализацията. Той попива автентичността на мястото 
– природна, социална и културна – и враства в тъканта му, вместо безпар-
донно да се вреже в нея [5]. Интегрираният хотел асимилира неприсъщи 
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до момента за хотела функции, за да композира свое подобие на „град“, 
осигуряващо всичко, от което би имал нужда и което би пожелал клиентът. 
Като всмуква максимум дейности и услуги, той се превръща в самодоста-
тъчен градски квартал, за да осигури цялостна и пълноценна жизнена среда 
за гостите си [6]. По диаметрално противоположната траектория се движи 
минималистичният хотел – дръзко се освобождава от всичко излишно ос-
вен „голия оптимум“, за да постигне мускулестото състояние на аскетична 
ефикасност, която предлага на гостите си икономично, но комфортно и ди-
зайнерски аранжирано пребиваване с максимална свобода на избор. Под-
вижният хотел придвижва идеята за свобода крачка напред, получава енер-
гия от мотива да задоволи копнежа на съвременния номад към незавладени 
територии и уникални преживявания, да снабди с колела, криле или витла 
страстта му към приключения, различност и свобода. Не-хотелът балансира 
на границата с ничията земя, в която онова, което сме свикнали да наричаме 
„хотел“, престава да съществува. Той дръзко експериментира с варианти, 
които разрушават едно след друго познатите клишета, за да остане само 
универсалната есенция на идеята за гостоприемство. 

Анализираният тук иновативен хотелски авангард е нищожно малък сред 
необятното множество хотели по света. Това не го прави по-малко значим 
за бъдещето на архитектурата и хотелската индустрия – първооткривате-
лите винаги и във всяка сфера са били единици. Една-единствена сграда, 
дори само елемент от нея, може да породи невидимо излъчване, което да 
завладее далечни земи и далечни векове. Йонийската колона, Вила Ротонда 
на Паладио, гигантската волута на Микеланджело, жилищната единица на 
Льо Корбюзие, интериорният атриум на Портман, навитият небостъргач на 
Калатрава са космополитни. Може би вечни. 

Ако гледаме на иновативния хотел като реализирана архитектура, няма 
съмнение, че вариациите му ще имат отзвук в годините напред – независимо 
дали траекторията на тяхното ехо е видима и лесно проследима, или трябва 
да се потърси „зад кадър“ нишката на незримото им влияние. Възродените в 
днешното битие на хотела идеи на архитектите футуристи от средата на ми-
налия век са убедителен пример. А ако тълкуваме иновативния хотел като 
начин на мислене и подход към задачите на съвременната архитектура, като 
авангардна концепция, породила поразителен фойерверк от креативни идеи 
– то приносът му за света на интелектуалното е далеч по-забележителен от 
броя на реализациите му. Защото, както е отбелязал Шилер още в далечния 
XVIII век – „Гласовете трябва да се претеглят, не да се броят“.
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BREAKING INTO THE 21ST CENTURY:
MANIFESTATIONS OF INNOVATIVE HOTEL 
ARCHITECTURE

Vesselina Penevska
Abstract: The rapid innovative development of hotel industry at the beginning of the 21st 
century makes hotels a fertile ground for studying the approaches and stylistic tendencies 
in current architecture worldwide. The paper explores the driving forces of hotel architec-
ture for the last two decades and their manifestations in the avant-garde hotel philosophy, 
goals, content and appearance. It is argued that three general strategies guide the hotel 
metamorphosis and inspire a system of new design principles that upgrade the common 
conventions of Modern and Postmodern architecture. Examples of creative hotel identities 
and leitmotivs are derived. The emerging new hotel types are also outlined that reinvent the 
notion of a “hotel”.
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RE-ENACTMENTS IN HISTORICAL 
DOCUMENTARIES

Teodora Doncheva1

Abstract: It is true that cinema has the ability to record reality as seen through the lens of 
the camera, to witness events and to turn that into a documented account; but at the same 
time, the camera is a subjective witness as well, for it conveys the story through the per-
ceptions and intentions of the author. Can there be a film that is pure reflection of reality 
without any interference of the crew behind it? If yes, can that product be called a film? 
Todays’ documentaries are often a hybrid between chronicle and re-enactment. There are 
many fiction moments in them. But then, is it possible that a film would be fictional and 
authentic at the same time? I believe a film should narrated by the author and the filmmaker 
and interpreted through their sense of the world and their wish to tell a story. In fact, the 
story depends on their art.
Key words: fiction moments in documentary films, authenticity, fraud, illusion

We all know cinema is a big fraud. An illusion to which the viewer submits 
consciously and voluntarily. It is intrinsic to cinema’s nature. I believe everyone 
would agree when it comes to fictions. But what about documentary cinema? 
Presumably, it is supposed to reflect reality exactly as it is, to be a documented 
record of it. But can there be a film that is pure reflection of reality without any 
interference of the crew behind it? If yes, can that product be called film?

The question of authenticity in cinema appeared in its dawn and engaged the 
minds of its pioneers. The first films of Lumière brothers were documentaries 
after all, so it was logical. The famous cinematographer John Grierson said: “He 
[Lumière] filmed his own workers coming out of the factory and that first movie 
was a documentary. […] For the moment, it appeared that cinema was aiming 
towards the fulfilment of its nature – to reveal humanity. It had what it took for 
that task: it was mobile; it was able to capture reality in a new, intimate way. What 
would be more natural than the fixation on the real world to become its main 
inspiration?”2

It is true that cinema has the ability to record reality as seen through the lens 
of the camera, to witness events and to turn that into a documented account; but 
at the same time, the camera is a subjective witness as well, for it conveys the 
story through the perceptions and intentions of the author. As Grierson noted: 
“Raw material by itself means nothing. Only through its use it becomes an artis-
tic product.”3 It is a paradox that the camera can be simultaneously an objective 

1  Dr. Teodora Doncheva is an Assistant Professor in the Institute of Art Studies, BAS. Researcher 
field: film studies, documentaries, TV series. Author of the book: “The Discreet Charm of the Ad-
vertising” (2016). E-mail: teddoncheva@gmail.com.
2  Grierson, John. Documentary cinema. – Kino i Vreme Magazine, 1983, issue 1, 19.
3  Grierson. Documentary cinema, 19.
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witness and a subjective manipulation tool, all because it is in the hands of the 
creator and the tools he needs to ‘sculpt’ his artwork are the camera, the lighting, 
the script, and so on.

The script is as important in documentaries as it is in full-length feature mov-
ies. “Regardless of whether the scriptwriter is a separate individual or the direc-
tor, even when there isn’t an actual script in writing, the script staging post in 
cinema is inevitable.”4 I agree with Nevelina Popova’s words. It is what separates 
news reports from film. The very existence of script means art. Art is subjective 
by default, and subjectivity is a distinctive feature of cinema just as its hybrid-like 
quality. Cinema has always been a hybrid art, these days more than ever thanks 
to technology development.

The Bulgarian cinema researcher Nedelcho Milev also discovered “a trend of 
fiction and documentary cinema interplay in early European cinema”5 and spoke 
about the birth of the hybrid between chronicle and re-enactment in pioneer years. 
As examples, he offered Porter and Eisenstein’s films. Synthesis in cinema was 
defined by the first filmmakers and theorists, to be met immediately by opposi-
tion. The great Soviet Union documentary maker Dziga Vertov declared himself 
categorically FOR the purity of documentary cinema. Here is a quote from his 
manifesto: “We protest against that mixing of the arts which many call synthesis. 
The mixture of bad colours, even those ideally selected from the spectrum, pro-
duces not white, but mud”6.

In his films Vertov was led by the idea to show his subjects and what was oc-
curring to them in the purest documentary mode. “WE are cleansing kinochestvo 
[the quality of being cinematic – a term invented by Vertov] of foreign matter – of 
music, literature, and theatre; we seek our own rhythm, one lifted from nowhere 
else, and we find it in the movements of things”7.

Vertov’s manifesto concerned not just documentaries but all films. He de-
manded for revolution in cinema: “Psychology, crime fiction, satire, geography, 
regardless of the film – if we cut out all the themes, leaving only the captions, 
we get the picture’s literary skeleton. We can shoot other themes to go with that 
skeleton – realist, symbolist, expressionist…The correlation is the same: a liter-
ary skeleton plus film illustrations – such, with few exceptions, are all our and 
foreign films”8.

According to Vertov that deserved judgement and he condemned it because 
the purpose of cinema and the camera is: “The use of camera as a kino-eye, more 
perfect than the human eye, for the exploration of the chaos of visual phenom-
ena that fills the space”9. In his films he aspired to fulfil that goal. “…beyond 

4  Popova, Nevelina. Драматургичното пространство на анимацията  [Dramaturgichnoto pros-
transtvo na animatsiyata]. Sofia, 2016, 17.
5  Milev, Nedelcho. Специална теория на киното [Spetsialna teoria na kinoto]. Sofia, 2006, 82. 
6  Vertov, Dziga. Статии, дневници, замисли [Statii, dnevnitsi, zamisli]. Sofia, 1977, 55–56. 
7  Vertov. Статии, дневници, замисли, 55–56.
8   Vertov. Статии, дневници, замисли, 64.
9  Vertov. Статии, дневници, замисли, 66. 
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chroniclers, journalists, lecturers (comical, interesting, exciting, or just eloquent) 
one begins to roam in the pure world of documentary, in the only world where 
documentary cinema can hope to achieve the ordinary merits of art. Here, we 
go from the plain description of natural material to its ordering, reordering and 
artistic design”10.

But even that cannot be realistically filmed cinema, even by Vertov’s con-
tradictory statement, because we would always arrive at the conclusion that art 
means a kind of deformation through the author’s attitude as well as his inten-
tions. It’s interesting that the director himself admitted the same and even stated 
it in that same manifesto, proclaiming that the idea of the camera was not to copy 
reality: “From today we are liberating the camera and making it work in the op-
posite direction, further away from copying […] I make the viewer see a visual 
occurrence the way it suits me best. The eye obeys the will of the camera and 
guides it to those action sequences that bring the kino-phase to the top or the bot-
tom of the decision through the shortest or the brightest way”11.

That says it all on the subject of Vertov’s cinema’s authenticity, and cinema’s 
authenticity in general! I could never write a better definition on how much docu-
mentary cinema’s accuracy is determined by authorial intent. I can only add the 
fact that Vertov who publicly and in writing proclaimed to be against synthesis 
in art used animation in his own films12. In his desire to escape theatricality in 
cinema, the great, classic documentary maker, whose work is central in cinema 
development, eventually contradicted his own beliefs.

I believe a film should be interpreted through the narrative of the author and 
the maker and (de)formed through their sense of the world and their wish to tell a 
story. In fact, the story depends on their art. They decide in which order to show 
the objects, what length each shot should have, from what angle to shoot, who 
should edit, and so on.

If we take as an example a documentary that, for authenticity, contains only 
archive material, the opportunities for manipulation are still ripe. From the ar-
rangement of the materials, to the sequence of their showing, to the voiceover 
commentary, there could be powerful influences that we could accept as abso-
lutely accurate. “With the discovery of editing, connecting frames into a whole 
stopped obeying the laws of physical reality and opened the possibility to con-
struct reality on screen following an idea”13.

In view of all that, I reach the conclusion that authenticity in documentary 
does not depend on the presence or absence of re-enactment but only on the inten-
tions of the filmmakers, because the possibility for manipulation is ever-present. 
“Authenticity dominates the aesthetics of pure documentary and becomes its ex-

10  Grierson. Documentary cinema, 25. 
11  Vertov. Статии, дневници, замисли, 66–67. 
12  About documentary and animation see Marinchevska, Nadezhda. Анимационните хибриди 
[Animatsionnite hybridi]. Sofia, 2015.
13  Bratoeva, Ingeborg. Европейско кино – глобално и локално [Evropeysko kino – globalno i 
lokalno]. Sofia, 2013, 199. 
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pressive structure by modelling the narrative, and through the visual complex-
ity of suggestions creates artistic reality. In turn, the latter evokes perceptions, 
feelings and thoughts, provoked not just by the strict objective fact but by the 
subjective creative participation of the cinematographer and the director creating 
an artistic- documentary record of time and space, and the individuals in them.”14

Today, in the digital era, the question of authenticity is especially hard and 
complex. “In the last few decades the discussion about the moving picture has 
become particularly complicated thanks to the digitalization of the image, which 
blurred the lines between document and performance. Digitalization created the 
opportunity for a screen reality to be generated where two types of elements 
merge so organically that the viewer cannot distinguish between them.”15 In gen-
eral, these days the issue of authenticity and replacement of truth has grown in 
an unprecedented way, thanks to digital media and image. There is false news 
pouring out into the world daily, posing the incredible challenge to be separated 
from real news. Often enough there is an image generated to confirm the text 
since to this day people still take a visual at its face value, as something innately 
trustworthy.

“The viewer from the era of technical reproduction trusts the lens’ perceived 
attribute to record reality without deforming it. There is a reason why the tool 
used to access reality is called ‘an objective’ – the one perceiving does not doubt 
the objectivity, the impartiality of the image created through it”16. I believe inertia 
is still at work and people still tend to believe a picture more than the thousand 
words they would read.

I do not know whether that would be the case for future generations, grow-
ing up with the understanding that images can be digitally manipulated. Maybe 
they will doubt by assumption, or maybe they won’t because the nature of human 
perception is just what it is. On the other hand the ability of people to believe 
unquestioningly what they see on the screen is important so they can suspend 
their disbelief and immerse themselves in the story. If viewers doubted what they 
saw all the time, they would not be able to surrender to the magic of cinema. If 
in fiction viewers let themselves be deceived and find it easy, especially if the 
movie is good, with documentaries they keep an eye on reality. In that case, they 
become easy prey for manipulation; as I have already pointed out, there are many 
and good ways to imitate accuracy and authenticity. “People’s drive to create, 
multiply and spread out illusions and to control society through them isn’t new – 
the triumph of digital simulacrum is just the next update in line when it comes to 
suggestion tools”17.

Here, I arrive again to the question important to me: does re-enactment in his-

14  Petrov, Rosen. Обективният факт и субективният творчески мироглед в документалния 
филм [Obektivniyat fakt i subektivniyat tvorcheski mirogled v dokumentalniya film]. – BFU An-
nual, 2014, Vol. ХХХ, 183. 
15  Bratoeva. Европейско кино – глобално и локално, 197.
16  Bratoeva. Европейско кино – глобално и локално, 197–198.
17  Bratoeva. Европейско кино – глобално и локално, 206. 
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torical documentaries take away from their accuracy? The answer to that question 
is of considerable importance in light of the tendency for Bulgarian documentary 
films to feature more and more re-enactment scenes. Historical documentaries in 
particular have become almost entirely hybrids – they are part documentary, part-
fiction, occasionally including animation, too. For me, the answer to that question 
is that a film can be perfectly authentic despite using re-enactment in storytelling, 
just as it can be wholly manipulative despite the full exclusion of re-enactment 
scenes. It all lies in the hands of the author!

Dziga Vertov (1895–1954)
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ВЪЗСТАНОВКИТЕ В ИСТОРИЧЕСКИЯ 
ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

Теодора Дончева
Резюме: Киното има способността да запечатва действителността такава, каквато я 
вижда камерата, да бъде свидетел на случващото се и да го превръща в документ, но 
в същото време тя е и субективен свидетел, защото пречупва разказа през възприя-
тията и намеренията на автора. Може ли обаче да съществува документален филм, 
отражение на чистата действителност, без никаква намеса от страна на екипа, който 
го е заснел? И ако да, дали тогава това нещо може да бъде наречено филм? Днес 
документалните филми най-често са хибрид между хрониката и възстановката. Има 
много игрални моменти в тях. И пак стигаме до въпроса, дали е възможно филмът да 
е автентичен при наличието на игрални моменти. Аз смятам, че един филм трябва да 
бъде разказан през изказа на автора творец и интерпретиран през неговото усещане 
за света и неговото желание да разкаже. Всъщност от неговото творчество зависи 
целият разказ.
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NEGATIVE EFFECTS OF DIGITALIZATION OR 
WHERE THE PROFESSIONALISM IS GOING TO?

Iosif Astrukov1

Abstract: The most common attitude towards digitalization is positive – global communi-
cation, easy to create and share images, immediate access, etc. As most of the things it also 
has some negative effects which usually we realize after the initial euphoria passes. The 
analysis in this paper is focusing on the problem of professionalization and what is happen-
ing today with the original cinema professions and how the workflow has got changed by 
the digital revolution. All this has a direct impact on the final production we are witnessing 
now.
Key words: digitalization, professionalism, cinema, video, photography, art, work

Generally we look at digitalization in a positive way – it brings global com-
munication, easy creative processes, immediate access to information and etc. 2 
But as all things in life it also contains negatives which are usually noticed after 
the first euphoric enthusiasm passes. 3 The problem I will focus on here is the 
matter of professionalization what is quite visible in the field of arts. I will start 
with a short introduction – a theoretical chain of events that could be emblematic.

Friends of yours are planning an event. They know you are creating some kind 
of photography/video/cinema works and ask you to “make some shots”. Gradu-
ally in the process of mind-storming it occurs that video is most indispensable for 
them. As there is no budget for professional equipment they offer you to use yours 
– “It’s pro, right?” On the next meeting it appears that a second camera is needed, 
as one must be pointed to the stage all the time. The budget is not allowing a 
second cameraman, so they offer you to set everything on the camera and they 
will find a volunteer to “only push the button”. Sounds OK at the beginning but 
this “only push the button” will create more problems in the postproduction when 
you will find out that: there are videos not quite horizontal; some of them are out 
of focus; there is a head from the public, on the left side of the frame, periodi-
cally lifting two arms with a smartphone and taking pictures. Still, on the current 

1  Iosif Astrukov is an Assistant Professor at the Screen Arts sector of the Institute of Art Stud-
ies at the Bulgarian Academy of Sciences. His researches are in the field of VideoDance, hybrid 
performance arts, multimedia stage performances, photography, contemporary dance. In 2015 he 
published the book “VideoDance“ based on his PhD thesis. He is also a freelance director, photog-
rapher and stage light designer. E-mail: ioshertz@abv.bg.
2  Manov, Bojidar. Дигиталната стихия [Digitalnata stihiya]. Sofia, 2003; Stoeva, Emilia. 
Визуалният брак между електронно и фотохимично кино [Visualniat brak mejdu elektronno i 
fotohimichno kino]. Sofia, 2009.
3  Peak of Inflated Expectations – from the The Gartner Hype Curve, developed by Gartner, Inc., a 
U.S. based information technology research and advisory company, see illustration.
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organizational level nobody 
knows all this yet. That is how 
you end up alone on the event 
with two photo cameras which 
record also video. Keeping the 
equipment safe in the crowd 
and shooting at the same time 
turns to be a challenge itself. 
On the last day of the event 
the organizers remember that 
there are no photos at all and 
ask you to forget the video this 
evening and to take only pho-
tos. You switch the camera and 
turn to a photographer. The 
second camera however still 
shoots video. At the end you 
find yourself in a chaos of raw 
material and in a classical situ-
ation: “Did you shoot this mo-
ment?” – “Sure” – “Could you 
please send me some photos?” 
– “It’s only on video”. And of 
course the opposite one. The 
event is over and you start ed-
iting at home on your laptop. 
It is summertime, the tempera-
ture is 32 degrees centigrade 
and your home laptop starts to 
overheat every ten minutes. On 
the third restart the project file 

cannot be opened any more and you start all over again. You realize you are in a 
nightmare but this is still not the end.

I am intentionally stopping the story at this point, to be able to analyze the dif-
ferent stages, although delivering the final product to the client could be a story 
by itself. There is a certain principal, like communicating vessels, when every 
next generation of technology is saving time and easing the process of solving 
a certain problem, but this paradoxically is not leading to have more spare time. 
Even on the contrary – usually it leads to more pressure, because of the shorten-
ing of the producing periods – the logic is as we have better and faster technol-
ogy than we could produce more for shorter time. A paradox, realized still by 
Charles Chaplin and his movie “Modern Times” 1936 4. The digitalization today 
led not only to shortening the schedules but also to integration of professions. 

4  http://www.imdb.com/title/tt0027977/?ref_=nv_sr_1 [accessed 13 August 2016].

1–2. Caricatures shared on the Internet and social media



205

Photographers today are expected also 
to edit images. And this is not a sim-
ple correction of contrast or composi-
tion – it’s supposed that photographers 
should create virtuously and with ease 
complex manipulations like adding or 
removing objects from frame, blend-
ing images, montages, collages, color 
corrections and why not also graphical 
elements, web design, prepare for print 
and etc. Jenni Mäenpää says: “this de-
velopment shifted photographers more 
into the role of office workers than of 
craftsmen”.5 I would add – universal 
office workers. Due to the fact the new 
generation photo cameras are able to 
shoot also video, many photographers 
turn also into cameramen. Although 
the two professions have a lot in com-
mon, there is a fundamental difference. 
Once they started shooting video, it’s 
accepted that everyone who shoots 
video could also edit videos. The editing again is not considered to be only sim-
ple cutting and selection of video clips – the editors today are expected to create 
all kinds of effects and animation, titles, even sound editing. Only a decade ago it 
was absolutely absurd to even think that all these professions which needed sepa-
rate degrees at the art academies could be combined in one. How do we get here? 
The answer is the digital revolution which created the illusion that the computer 
is doing all by itself. Animators (Radost Neykova) had shared informally that she 
has been told – “The computer is doing itself the animation, right?” Commercial 
technologies generated this feeling in people, as there are endless simulations in 
them already. The important here is that they copy and simulate only the outer 
form of already established productions, styles, frames. Smartphones for exam-
ple produce auto collages of pictures or videos, add effects, and their cameras 
often appear to be with “greater” resolution than the professional equipment. 6 
Although these resolutions are not real, this is a potentially unpleasant situation 
when the client thinks that he has a better camera than the hired photographer or 
cameraman. The professional equipment looks always “a step behind”, compared 
to the commercial technology full of extras to attract people to constantly buy 
the newest. The professional equipment is pursuing real resolution and technical 

5  Mäenpää, Jenni. Rethinking photojournalism, the changing work practices and professionalism of 
photojournalists in the digital age. – Nordicom Review 35 (2014) 2, 91–104.
6  https://itunes.apple.com/us/app/action-movie-fx/id489321253?mt=8; https://itunes.apple.com/us/
app/videorama-video-editor-movie/id1049690233?mt=8 [accessed 13 August 2016].

3. One of many illustrations, showing the costs 
only for equipment and software
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characteristics. In the smaller countries with smaller business models there is an-
other factor – budgets are not allowing a constant equipment renewal every year 
which appears to be necessary in order to be adequate in the nowadays-dynamic 
situation. Today a technology is considered old in a year or two. Additional ele-
ment, for the people’s illusions that everything is happening easy, are the Holly-
wood’s “making of” videos in which the most spectacular moments with special 
effects are presented as if the computer is doing them alone with only several 
clicks of the mouse. Indeed, behind these moments stay teams of tens of special-
ists and many hours of hard work. In this way, when delivering the ready produc-
tion to the client, a quite absurd comments could be heard: “Couldn’t it be made 
a little more… interesting, not only a sequence of video clips”. And for reference 
they show you a trailer of the last Hollywood block buster, adding: “I am sure the 
program can do it”. 

No matter how funny this situation may look like, everyone working as a free-
lancer in this field had encountered it many times. Unfortunately the result could 
be quite unpleasant for both sides sometimes – the clients feel mislead, receiving 
not what they had wanted, and the person hired feels enormous pressure to cover 
impossible for a single specialist requirements. Here is the moment to make an 
important note. Are these situations valid for the middle and low budget produc-
tions, or maybe the opposite would be more correct – they are not valid only for 
the high budget productions? The professionalization is still preserved there, as 
financially it is possible to hire teams from specialized studios. In all other cases, 
you could see different variations of the already described situation.

Where is all this leading to? In first place it’s leading to lack of professional-
ism. It is not possible for a single man to cover the whole process adequately. 
Since it’s becoming more and more a common practice, the second consequence 
is the duplicating of the same or very similar products. Not only as a common 
visual style and characteristics but of very concrete used models. And that’s natu-
ral – when it’s not possible to use the creativity of different people, everyone is 
using the same effects. It is not an accident that the same title animation effects 
can be seen countless times on the Internet. The same is valid for the transitions 

4. The Gartner Hype Curve, developed by 
Gartner, Inc., a U.S. based information 
technology research and advisory company
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or the color corrections. The ready editing effects for photos are even more wide-
ly spread. These tendencies are giving a reason for permanent lowering of the 
budgets even in the high budget productions. Today often in conversations with 
colleagues we realize that we are mostly working on the edge or with minimum 
profit. This inevitably is bringing a vicious circle of not giving the opportunity to 
reinvest in new equipment or a long-term business model. More and more I come 
across job offers from major corporations who want to hire a single person to cre-
ate all the audio-visual production7. Which means that the ideal candidate must 
know and do all I described above on a daily basis. The madness of the “unpaid 
trainee” 8 is also very common practice, and the “competitions” for gathering 
free images are daily routine. 9 The requests for free shooting are so often, that 
a photographer created a web page explaining why he can’t afford to work for 
free.10 The art people have always been expected that they work for free but the 

7  https://www.jobs.bg/f3412694 [accessed 7 September 2016].
8  http://reliefweb.int/job/1657531/short-term-asp15-internship-photography [accessed 23 August 
2016].
9  http://e4sv.org/competition/photography/ [accessed 3 April 2017].
10  https://photoprofessionals.wordpress.com [accessed 3 April 2017].

5. Diagram from the report of David Poole and Sophie Le-Phat Ho “Digital Transitions and the Impact 
of New Technology On the Arts”, created for the Canadian Public Arts Funders (CPAF) network, June 
2011, showing how digitalization is influencing different arts
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digitalization enormously deepened this attitude and turned it to certain expecta-
tion. From market point of view this situation is not new – the employer always 
has struggled to minimize expenses and to optimize the producing process, cut-
ting down the number of workers. Although before the era of digitalization, this 
was not possible. For example if every print media in the past had a photography 
lab and employees, today a single photojournalist is covering several different 
medias, sometimes without even having a workplace outside his/her home.

Of course, digitalization has different faces. Its nature gives freedom and end-
less possibilities for a single person to create. Although in wider business scale 
it brings its negatives. The described situations are also very common in other 
professional fields like design. If we look on even wider scale, digitalization is 
creating an immense popularity, because of this easiness. The question is whether 
these large-scale numbers bring also quality?

Quite paradoxical could be also the conclusion that cinema had started by 
“one man with one camera” and now the same model is turning back in a way. 
In some way, because absolute generalization is not possible. Today we can see 
everything – from multimillion projects to teenagers with camera whose videos 
sometimes are more watched on the Internet than the big productions. Even if this 
phenomenon is accidental, it gives an impulse for development. For the industry 
this is a sign for change. Although not definitely in a positive way. Whether these 
changes would continue in the same direction and finally would close down fa-
miliar audio-visual business models is hard to predict. As it happened to the pho-
tography business, just for a decade. Even as a joke, it’s very common nowadays 
the saying – “What’s your profession?” – Photographer” – “Great! And what are 
you working?” 
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НЕГАТИВНИТЕ ЕФЕКТИ НА 
ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА, ИЛИ КЪДЕ ОТИДЕ 
ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ?

Йосиф Аструков

Резюме: Най-разпространеното отношение към цифровизацията е положително – 
глобална комуникация, лесни за създаване и споделяне на изображения, непосредствен 
достъп и т.н. Както и повечето неща в днешния свят, дигитализацията има и някои 
негативни ефекти, които обикновено осъзнаваме, след като първоначалната еуфория 
отмине. Анализът в тази статия се фокусира върху проблема за професионализи-
рането, какво се случва днес с традиционните кинематографични професии и как 
работният процес се е променил чрез дигиталната революция. Всичко това има пряко 
въздействие върху крайния продукт, който виждаме днес.
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SPECIALIZED FILM PUBLICATIONS POST-1989

Rosen Spassov1

Abstract: The common state of the press market in Bulgaria in the last 25 years shows that 
a very small circle of journals pay attention to cinema. The political, economical and social 
events from the beginning of the transition period from communism to democracy expel 
culture from the pages of the press. Media market itself goes through a critical transforma-
tion.
By the end of the 1990s the advent of Internet and its widespread use as a main source of 
information was still a Science Fiction shimmering dream in Bulgaria. Throughout the dec-
ade printed publications were still the main force dominating the media world and setting 
its rules. Thus, many new players went into business with their own visions, dreams and 
ideas but most of all, with a shared drive for success and profit. Among them were cinema 
periodicals that were not necessarily linked to the “seventh art”. Often, their products were 
part of a set of publications covering different areas.
Key words: media, press, criticism, magazines, newspapers

The end of the Cold War was a turning point in the history of the twentieth 
century. The dissolution of the Eastern Bloc brought to its members a new social, 
political, economical and cultural reality. Each country that took direct part in 
the events was facing trials; terms designed to give these challenges names ap-
peared in the public space, such as “transition from planned to market economy” 
and “transition from totalitarianism to democracy”. The processes of change took 
place slowly and with different intensity determined by the country’s specific 
national, geopolitical and economical characteristics. In Bulgaria, the start of the 
changes is usually marked on 10 November 1989 when the Communist Party an-
nounced that Todor Zhivkov, its First Secretary for thirty-five years (since March 
1954) had stepped down. The date is acknowldeged as the start of the fateful 
period of transition.

In Bulgaria as well as in the rest of the Eastern European countries, social at-
titudes at the time had already begun being established in the prior decades when 
social tension had accumulated slowly but surely. Simmering discontent was the 
companion of every totalitarian regime, ultimately turning into its typical trait. 
There was constant pressure for change in the socialism system, expressed in 
different manner in each country; the peak was in the mid-1980s when the USSR 
began their “perestroika” aiming to make the seething masses quiet.

Todor Zhivkov showed little interest to have The People’s Republic of Bul-
garia be part of the changes. Earlier in the 1980s the country had celebrated the 
1,300th anniversary of its foundation; that involved grandiose cultural events, 
including film superproductions, the realization of which demanded exorbitant 

1  Dr. Rosen Spassov defended his PhD thesis in 2017 in the Screen Arts department at the Institute 
of Art Studies, BAS. He works in the Bulgarian National Film Archive. Research field: film studies, 
press and web film criticism. Email: rosenspasov@banskosp.com. 
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funding. The period was followed by a decision, considered as one of the most 
shameful in the history of the country: the communist party passed a decree aim-
ing to change the identification documents and names of the native Turkish and 
Bulgarian Muslim population replacing them with Bulgarian names. This forceful 
attempt at assimilation went under the official name “Revival Process” and ended 
with a mass exodus and repressions. The aforementioned historical events are im-
portant in order to be able to trace the accumulation of discontent and the change 
in social perspective throughout the decade ending with the fall of the Berlin Wall.

Post-1989 free speech and expression of discontent were no longer out of legal 
bounds and the mood began changing considerably. The intensity of the political 
processes and the extremely unstable economical context seemed to marginalize 
cultural life. Cinema, television and printed media had started their own transfor-
mation like the rest of the social and economical spheres. This was to be a slow 
and painstaking process marked by the contrast between optimistic expectations 
and reality.

Market restructuring affected specialized film publications. Adapting, they un-
derwent a change in organization, themes and appearance. Their topics of interest 
began to be dictated chiefly by the market, current events, and consumers taste. 
Arguably, the printed media at the time can be divided into two categories: the 
successors of publications from the communist era and the new media of news-
papers and magazines. The distinction between the two is important, because by 
and large it was what determined the character of each publication, the content, as 
well as the manner in which said content was offered to the reading public.

New magazines and newspapers were founded for different reasons; among 
those cited most often was the necessity to respond to market demand and the op-
portunity for self-support through sales and advertising. By the end of the 1990s 
the advent of Internet and its widespread use as a main source of information 
was still a Science Fiction shimmering dream in Bulgaria. Throughout the dec-
ade printed publications were still the main force dominating the media world 
and setting its rules. Thus, many new players went into business with their own 
visions, dreams and ideas but most of all, with a shared drive for success and 
profit. Among them were cinema periodicals that were not necessarily linked to 
the “seventh art”. Often, their products were part of a set of publications covering 
different areas.

From an aesthetical point of view the ‘window display’ of the printed publica-
tions market in the 1990s was chaotically multi-coloured. Not only film maga-
zines but many others, too, followed the lives, trials and tribulations of Holly-
wood celebrities and the glamour and glitz of the red carpet. There were colourful 
photographs, striking covers and luxury paper. Scandalous front page announce-
ments beckoned readers. It is fair to note that specialized film publications cov-
ered consistently and with due commitment the dramatic transformation of Bul-
garian cinema and television.
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Successors of magazines from the communist era
“Kino” magazine (1991 – present)
The official house organ of the Union of Bulgarian Filmmakers (UBFM) is be-

ing published in Sofia and was the next in line after its predecessors “Kino i Foto” 
(“Cinema and Photo”) (1946–1951), “Kino” (1951–1955) and “Kinoizkustvo” 
(1955–1991). The magazine consistently introduced works and people from for-
eign film schools, covered in detail festivals (Bulgarian and those abroad), led 
discussions, debates and round tables on issues concerning filmmaking as a whole 
and in Bulgarian cinema in particular, giving voice to them on its pages. It is the 
only specialized film publication in print in Bulgaria, which, thanks to its well-
selected editorial team of film critics and filmmakers, has always had the status of 
a scientific publication too.

Post-1989 “Kino” magazine went through a period echoing its early years: 
uncertainty in direction and ideas and inconsistency of its team and leadership. 
Its editor in chief Emil Petrov left in 1990 and UBFM assigned Lyuba Kulezich 
as a deputy-chief and Kalinka Stoynovska as head secretary. Lyuba Kulezich be-
came editor in chief in 1991 and it was after her suggestion that the magazine 
acquired its 1951 name “Kino” in lieu of “Kinozikustvo”. The motivation behind 
the change was not only the maganize’s search of identity but the desire to reflect 
the overall change, too; something to suggest the magazine was shedding the typi-
cal ideological approach from the communist era. 

“Filmovi Novini” magazine (1955‒1968‒1993)
This monthly publication was the house organ of the Culture Committee (from 

July 1990 the Ministry of Culture) and UBFM. It was published in Sofia. In 1990 
the magazine continued to follow its editorial policy from before the change – 
critical analysis but a more open form of dialogue with a wider audience. There 
was no change in the design, headers or format. It even managed to keep its low 
price of 0,80 levs until the end of the year. The cover was black and white; the title 
was showcased on red background. As an organ of UBFM, the magazine man-
aged to support itself on sales alone, without any state funding.

Following the changes the editorial team made a bold move: “...euphoric at the 
dawn of democracy, we decided that we were going to make our magazine exactly 
like those of its kind in the western world – glossy and in colour, hoping that the 
increased cost of production would be justified by the jump in sales. The sales 
figures shrank by half instead – people had no money. In 1991 and 1992 the flow 
from sales was enough only to cover the production cost and profit was paltry. 
Be that as it may, until its last day ‘Filmovi Novini’ managed to avoid spending 
a single cent of UBFM’s funding, despite the fact that we had identified a clear 
necessity of extra funding in the future”2.

“Film” magazine
The magazine was out for the first time in March 1993, following its prede-

cessor “Filmovi Novini”. Ironically, while it had supported itself prior to 1989 as 
an organ of UBFM, after the changes in Bulgaria the magazine found salvation 

2  Dimitrova, Iskra. Interview, September 2013. Personal archive.
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in the state owned publishing and printing house “Rodina”. “With state funded 
help from ‘Rodina’, our editorial team tried to save ‘Film’ as a cultural product 
preserving the character of ‘Filmovi Novini’. Avoid turning it into a glossy gossip 
magazine, conserve its territory for serious critical thought, while aiming to reach 
the widest audience possible. However, Bulgarian cinema almost vanished in the 
1990s, while Hollywood entertainment took over the silver screen, encroaching 
on European cinema – as such, the essence of the magazine was somewhat lost3”.

“Interkino” magazine (1991‒1993)
It was published in Sofia as the monthly edition of “Interfilm” company. It 

used authorial content and translated works from foreign magazines. The price 
was 4,90 to 5,90 levs and a typical issue contained between 24 and 28 pages. In 
essence, “Interkino” was the successor of a Bulgarian magazine that had been in 
print in foreign languages – “Bulgarski Filmi”.

Visually, the magazine attempted “to be different of its predecessor ‘Bulgarski 
Filmi’, but keep the same polygraphic direction – in colour, on more luxurious 
paper”4. One factor behind this decision was the changed market where “Interki-
no” was looking for its niche among other publications. The covers were colour-
ful and glossy, while its insides were printed on lower quality paper. There was a 
search of a balance between colour and monochrome pictorials, between topics 
that sold and serious analysis. The processes of change happening in the country 
were covered promptly on its pages.

New Publications
Newspapers in the early 1990s
Between 1991 and 1995 there were several newspapers specializing in film 

that share too many features to be presented separately. They were all published 
in Sofia. These are: the first private cinema newspaper “Boyana Film Express” 
(1991) and its successor “Film Express” (1991–1992); “Kino, Video Parad: a 
monthly newspaper for cinema lovers” (“Cinema, Video Parade: a monthly news-
paper for cinema lovers”) (1990–1992); “7 Dni Video, Kino, Sat TV” (“7 Days 
Video, Cinema, Sat TV”), the weekly of the advertising and publishing house 
Dannif Press (1993‒1994) and “Hit Video: a monthly magazine for video and 
cinema” (1993–1994). Their appearance and content, even their editorial teams 
were almost identical. Their volume varied between four and twenty pages and 
their price – from 2,48 levs to 5 levs. They were published every week or every 
fortnight. At the time video release distribution and multi-channel television were 
widespread in Bulgaria. Some newspapers emphasized that in their headlines, for 
example: “News on cinema, video and television” or “TV programmes, ratings 
and shows”.

From the point of view of content it is striking what astounding amount of 
attention was paid on the life of Hollywood stars, sex on screen, horror movies, 
and special effects and make-up. The cliché “sex sells” was in full swing – all 
listed newspapers took advantage of it continuously, including through visualiza-

3  Dimitrova. Interview, September 2013. 
4  Alexandrova, Petia. Interview, October 2016. Personal archive.
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tion. A great deal of the content had unabashed focus on gossip. Editors used the 
language of populism and gave credibility to the degrading label “kinadzhia” that 
alludes to filmmakers as crude craftsmen. The typeset and the polygraphy of these 
publications were multi-coloured and garish – they did not “catch your eye”, they 
poked it out.

“Ekran” magazine (1996–2009)
In June 1996 the first issue of the specialized film publication “Ekran” was 

published in Sofia. The last issue was to come out in November 2009 after which 
the magazine continued its life in digital form as <www.ekranbg.com> and sur-
vived until April 2010. The editorial team of the first few issues consisted of only 
two people, Ekaterina Limoncheva and Maria Valchanova. By the end of 2004 the 
group had grown and roles were assigned within the editorial team.

Over the years many present day established film critics and journalists penned 
articles for the magazine. In terms of concept, format and realization “Ekran” was 
profoundly different from any of the cinema periodicals published in Bulgaria up 
to that point. The project was the work of 19-year-old Trifon Gyatzov, who was 
an avid film and computer games fan; he designed the first four issues himself.

The magazine was on the market for a little over ten years, its last issue in print 
was in November 2009. It was then published online at <www.ekranbg.com>, 
preserving some of its features: news, box office, reviews. But the information 
was not always up-to-date and the quality of the materials was unsatisfactory. In 
my interviews with them, the editorial team and publishers pointed out a number 
of reasons for choosing to go the online route such as financial difficulties, a small 
niche on the market, the change in culture with more people opting to use the 
Internet, etc. Whatever the reason, it is important to stress that the online version 
did not save “Ekran”, which came to an end in April 2010.

“Kinohit” magazine (1998–2000)
This monthly film and video publication was initially published by Sun Pub-

lishing House, Varna, and later on by Kinohit Ltd., Sofia. The editorial team con-
sisted of Georgi Nenkov, Konstantin Lyutikov, Maria Neshkova and Rumyana 
Yaneva. They used authorial content as well as translated foreign materials and 
printed the magazine in colour on luxury paper. The price varied between 2,49 levs 
to 3,99 levs for 52 – 96 pages. “Kinohit” was the second magazine after “Ekran” 
out of new publications, to be in print in two consecuitive years. The content fol-
lowed what was on offer by film and video distributors. The goal of the publisher 
was to make a magazine like “the American commercial type, refraining from the 
information model of gossip press5.” Pieces were informative and entertaining. 
There were a number of features such as news, box office, filmographies, data on 
filmmakers and stars, curious little facts, festivals and a little of Bulgarian cinema. 
There was plenty of information on film and video premieres. The amount of ad-
vertising is rather striking – 10 to 15 pages per issue. Inside the cover all foreign 
sources were promptly listed (“Variety”, “Screen Int.”, “Premiere”, “Total Film”, 
etc.), which was a precedent for that period of time.

5  Kinohit monthly, No. 1, August 1998.
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In those years the market kept narrowing for other monothematic publications 
as well (music, history, culture, etc.). Reasons could be found everywhere but the 
main ones were the inhospitable market environment and lack of funding. Read-
ership’s purchasing power was too low to justify the existence of enough quality 
press. Cultural reality changed as well. Gradually, specialized programmes dedi-
cated to cinema disappeared from the television schedule. Internet shaped new 
habits in gathering information. A discussion opened on the advantages and dis-
advantages of paper and digital carriers – the impact on environment was another 
matter for the new kind of buyer to consider.

For a brief period of time at the start of the new century it seemed as if the 
alternative for the development of all such publications was to have online web-
sites, or feature on the blogs of film critics and journalists. At the end of the day 
that approach did not achieve widespread popularity, either. Today, it would ap-
pear specialized film publications have found their best place in polythematic 
informational and cultural guides and portals.

New technologies and Internet had already changed the face of the world with-
in the first decade of the new century and in the last five years smartphones and 
smart TVs, e-readers and social media, the entire online environment have begun 
undergoing inner transformations, happening in a matter of hours. Such intensity 
of process means that cinema as art, followed by film critics and journalists still 
have not found their right place on the Internet. Furthermore, with IT acting as a 
catalyst for the fast change of pace in cultural realities, printed film publications 
around the world have turned into collectables for aficionados. But while in coun-
tries with established cultural traditions there is still a big market for that type of 
publications, it seems there is no interest in them in Bulgaria. In the beginning of 
the new century, specialized film publications have turned out to be an unproduc-
tive segment of an intensely, continuously changing market.

The text is funded by the PROGRAM IN SUPPORT OF YOUNG SCIENTISTS 
IN THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCE. 

The author, translator and editors express their gratitude to the project. 
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ФИЛМОВИ ИЗДАНИЯ 
СЛЕД 1989 

Росен Спасов

Резюме: Реорганизацията на печатния пазар в България след 1989 трансформира спе-
циализираните издания за кино. Адаптирайки се, те се променят организационно, те-
матично и на външен вид. Обектите им на интерес започват да се диктуват главно от 
пазара, актуалния афиш и вкуса на потребителите. Условно типовете издания за кино, 
които излизат по това време, могат да се разделят на две разновидности: ,,наследни-
ците“ на кинопериодиката от социалистическия етап и новопоявилите се вестници и 
списания. Това разделение е важно, тъй като то до голяма степен определя характера 
на всяко издание, типа съдържание, което то поднася, и начина, по който го поднася 
на читателите.
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BULGARIAN SOCIALIST FILM INDUSTRY AS 
AN ORGANIZATIONAL AND BUSINESS MODEL: 
TOWARDS A RESEARCH FRAMEWORK

Alexander Donev1

Abstract: This paper is an attempt to outline the principles of formation and functioning of 
a modern organized film industry within a socialist national economy in Bulgaria. The key 
point which focuses the research topic is the building of the National Film Center Boyana 
(the “Kinocenter”) in 1963 as a production facility for the state-owned feature film studio. 
The elimination of the state subsidies for the studio in February 1991 marks the beginning 
of the collapse of the vertically integrated Bulgarian film industry.
Key words: film industry, national cinema, film production, socialist cinema, mode of pro-
duction

Bulgarian socialist cinema is analyzed traditionally mainly in two aspects: the 
development of the national cinema in the context of the European art cinema 
and tracing the conflict between the ideological institutions and the authors who 
strived for creative independence.2 In the context of the development of Bulgar-
ian cinema after 1991 and with the abolition of the state monopoly in all areas of 
the film industry, both the researchers and the filmmakers started to realize how 
important the issue of organizational and economic model of the film industry is, 
and how it affects the creative processes. I believe that both before and after 1991 
the issues of film production structuring, financing, and project selection, as well 
as the conditions for their socialization, the organization of film distribution and 
cinema network have a much greater impact on artistic processes than previously 
assumed.

Film historians consider the going into effect of The Law on Cinematogra-
phy (April 5, 1948) the beginning of the Bulgarian socialist film industry.3 This 
law triggered full nationalization in the field of film production, distribution and 
exhibition and affirmed the state monopoly in all sectors of the film industry on 
the basis of the state enterprise “Bulgarian cinematography”. Thus administrative 
and political base for building a national socialist vertically integrated Bulgarian 

1  Alexander Donev is a film producer, marketing adviser, instructor in cinema studies. Graduated 
from National Academy for Film and Theater Art, 1988, gained Master Degree in Film Studies. 
Visiting lecturer in cinema studies at NATFA (Sofia). Executive Director and Producer at 
“Audiovideo Orpheus” (Sofia). E-mail: alexanderdonev@gmail.com.
2  Bratoeva- Daraktchieva, Ingeborg. Българско игрално кино: от „Калин Орелът“ до „Мисия 
Лондон“ [Bulgarsko igralno kino: ot “Kalin Orelat” do “Missia London”]. Sofia, 2013; Stanimirova, 
Neda. Кинопроцесът – замразен временно. Български игрални филми 1950–1970 в докумен-
ти, спомени, анализи [Kinoprocesat – zamrazen vremenno. Bulgarski igralni filmi 1950–1970 v 
dokumenti, spomeni, analizi]. Sofia, 2012.
3  Grozev, Alexander. Началото: из историята на българското кино 1895–1956 [Nachaloto: iz 
istoriyata na bulgarskoto kino, 1895–1956]. Sofia, 1985.
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film industry was created.
Yet neither the nationalization, nor the establishment of a state monopoly is 

a one-time act.4 In fact, the nationalization activities continue until the end of 
the 1950s. At the same time one cannot admit that the state film production is 
developing with a fast pace. For the period September 1944 – April 1948 private 
producers put on screen eight new feature films. On the other hand, the state-
owned “Bulgarian cinematography” through its subsidiary Feature Films Studio 
completed the same amount of production for twice as long – from April 1948 to 
April 1954.5 The reasons for this are many and various but the main one is that the 
administrative measures themselves cannot create a vertically integrated model 
of the film industry. Notably, in the 1990s Bulgarian cinema experienced a simi-
lar period of decline in the number of produced movies. The first reason stated 
is the heavily decreased funding. However, the strongly reduced production and 
financial capacity is a result of some drastic changes in the organizational model 
of filmmaking and the need for conceptual and creative adjustment of the artists 
to the new social realities.

Despite the fact that the socialist economy after the 1950s is a continuation 
of the Stalinist economic system, the two stages of development of the national 
economy have enough distinct differences. In fact the “communism” actually 
possesses many of the characteristics of the state capitalism – for example it 
carries out the main task of capitalism – to carry out industrialization in under-
developed countries. At the same time it’s not a real state capitalism, since the 
state machine of “communism” reflects the interests of only one social group – 
the party bureaucracy which is the actual owner of the means of production. For 
propaganda purposes that property is called “collective” or “common”, but in fact 
the “collective” (meaning the people) has no rights when it comes to possession, 
use, and disposal of this property. According to Milovan Djilas6 and Michail Vos-
lenski7 in reality the party bureaucracy (the so called “nomenclature”) exploited 
the workers and was the new ruling class.

A system for decision making, execution and control of management deci-
sions was built during Stalinism in the Soviet Union and was called Command-
and-control system. In the field of filmmaking the imposition of this system was 
characterized by centralization of the organization and leadership through a bu-
reaucratic institution called Goskino (the State Committee for Cinematography). 
Contrary to the quite chaotic organizational structure of the Soviet film industry 
in 1920s – with diverse patterns of production and distribution – the centraliza-
tion that occurred in the 1930s was certainly a positive step. On the other hand, 
it led to the destruction of the innovative Soviet cinema of the 1920s which had 
gained the status of a specific art movement in film aesthetics.

A high degree of vertical integration in the cinema industry was accomplished 

4  Yanakiev, Alexander. Синема.bg. [Cinema.bg.]. Sofia, 2003, 209.
5  Yanakiev. Синема.bg, 210.
6  Djilas, Milovan. The Imperfect Society: Beyond the New Class. London, 1972.
7  Voslenski, Mikhail. The Nomenclature. London, 1984.
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primarily through administrative centralization, i.e. production; distribution 
and film exhibition were working in synchrony and in strict subordination. The 
centralization ensured modernization of the equipment and training of highly 
qualified staff of artists and technicians. The model on which this centralized 
organization of all elements of the film industry was based, was borrowed from 
Hollywood. David Bordwell is famous with his provocative suggestion that the 
production of cinema – from Hollywood itself to the national and different type 
of art cinema – is nothing else than different versions of the classical Hollywood 
mode of production8. Boris Shumyatski, director of Goskino in the early 1930s, 
was sent on business trip to Los Angeles for several months with the film director 
Eisenstein, his assistant Grigorii Aleksandrov, and the cinematographer Edward 
Tysse. There, they studied firsthand the industrial model of Hollywood and the 
opportunities to apply it in Soviet Russia.9 

The following conditions for the imposition of vertically integrated model of 
socialist film industry are outlined: 1) The need to ensure market dominance of 
the local ideologically controlled product; 2) the pursuit of cheap, effective and 
high quality film production; 3) desire to respond to the demand for socialist 
cultural production.

This practically solved two problems: 1) increase of the revenues necessary to 
invest in new projects and improvement of production facilities; 2) broadened au-
dience for the new socialist films that means efficiency of the ideological impact 
contained in these films. In addition the Soviet economist Gavriil Popov says: 
“As long as the country takes advantage of the available international scientific 
and technical progress, the relative advantages of the Command-and-control sys-
tem outweigh its disadvantages.10” But in certain historical moment the situation 
was changing: “In solving the most important problem for the second half of 
the twentieth century – the problem of technical progress – the Command-and-
control system proves to be increasingly weak.11”

The key link in building the vertically integrated Bulgarian film industry is the 
“National Kinocenter” as it was called in the beginning the future state-owned 
“Boyana” film studio. A special law, adopted by the National Assembly at the end 
of April 1946, gave a start of its construction. It authorized the state foundation 
“Bulgarsko delo” (Bulgarian deed) to conclude a loan totaling 110 million lev 
for the purposes of Bulgarian Cinematography. The first workers stepped on the 
construction site in early August 1947 and the “National Kinocenter” had to be 

8  Bordwell, David. The Art Cinema as a Mode of Film Practice. – Film Criticism, Fall 1979, Vol. 
4, No. 1, 56–64.
9  Taylor, Richard. Eisenstein on Hollywood. – Studies in Russian and Soviet Cinema, 2008, 
Vol. 2, No. 2. Available at: https://archive.org/stream/Studies_in_Russian_and_Soviet_Cinema_
Volume_2_Issue_2/Studies_in_Russian_and_Soviet_Cinema_Volume_2_Issue_2_djvu.txt [ac-
cessed 9 September 2017].
10  Popov, Gavriil. С точки зрения экономиста (О романе Александра Бека „Новое назначе-
ние“) [S tochki zrenya economista (O romane Aleksandra Beka “Novoe naznachenie”) – Наука и 
жизнь [Nauka i zhizn], 1987, No. 4, 61–62.
11  Popov. С точки зрения экономиста, 62.
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terminated in late 1952. In its issue from June 1, 1957, the newspaper “Narodna 
Kultura” (“People’s Culture”) reported that till that time 21 million lev had been 
spent and only 5 of the 20 planned buildings had been built, but even they were 
not finished. At that time the state-owned feature film studio was only operat-
ing 800 sq. meters in two old-fashioned pavilions. Meanwhile, the three sound 
stages at Kinocenter, to be built, had a total area of 2800 sq. meters. They would 
allow the annual film production to increase from 6 to 15 feature films. Fur-
thermore operating the new pavilions would provide year-round cycle of film 
production, which would reduce the downtime due to bad weather and would 
“remove many compromise-amateur techniques”. The production deadline for 
a feature film would be significantly shortened – in 1956 it was 399 days, but at 
the Kinocenter it was expected to sink below 300 days. This would significantly 
increase the efficiency of investment. It was estimated that the average cost of a 
Bulgarian feature film would drop from 3.23 million lev to 2.8 million. Based on 
the targeted production of 12–15 films per year total savings would amount to 
almost 6 million lev per year. Considerable resources would have been saved by 
also building a modern film lab, which would allow the organization to process 
not only black-and-white, but also color films.

The greater efficiency which the Kinocenter promised was the main reason 
why ever since 1958 the feature film studio started using some already completed 
and ready to operate buildings, even though the entire complex was not yet com-
pleted. The co-production between the People’s Republic of Bulgaria and GDR 
“Stars” was an important factor for the acceleration of construction and final as-
sembly of different capacities. The film directed by Konrad Wolf and written by 
Angel Wagenstein won the Special jury prize at the Cannes film festival and the 
promotional materials stated that all interior scenes were shot in the Bulgarian 
Kinocenter. Soon thereafter two co-productions with Czechoslovakia “Legend of 
Love” and “Labakan” were released in the unfinished Kinocenter. Back in 1957 
the decoration manufactory and the animation department also started operating.

The official opening of the “Kinocenter” was September 3, 1963, which can 
be considered a completion of the vertically integrated system of Bulgarian Cin-
ematography. Same year, for the last time, the feature film studio produced less 
than 10 films (the exact number is eight, the next year they were eleven and in 
1970 they reached fifteen). The total number of movie theaters in the country was 
1892 (261 in cities, 1631 in villages), and the total number of viewers – 123 mil-
lion 886 thousand.

Throughout the socialist era Bulgarian film distribution and film exhibitions 
operated on the principle of extremely easy access for the public to pre-selected 
and ideologically controlled content. The number of movie premieres per year 
varied between 130–150 new titles which were considered the most economically 
effective amount in the film industry by the party bureaucrats. The consumption 
was driven by both lower prices of cinema tickets and the abundance of movie 
theaters.

A huge number of theatres were built around the country, most of which would 
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prove to be technically very primitive and economically inefficient.
The integration and control principle in the film production organization is 

made evident by placing the so called “script board” on top of the administrative 
pyramid. This authority was responsible for approving all scenarios, rejecting 
those that were politically and artistically unfit and forcing instructions for rewrit-
ing the only partially sustained in terms of ideas (ideology?). Another explicit 
sign of centralization, mimicking the American studio model, was the interven-
tion even in the casting process by the administrative authorities. In addition to 
the script committee, an Art council operated within the feature film studio. It 
involved the creative authority of the studio and one or two senior party officials. 
It not only assessed the artistic quality and the concept of the movie but also made 
the final decision about its distribution or banning.

Josephine Woll is undoubtedly right when she states that “if the Party direc-
tives do not overlap with what filmmakers want to create and what viewers want 
to watch, these directives cannot bring any satisfactory results”12. Here we need 
to note that totalitarian theory and practice were in conflict. The domestication of 
artists under the Soviet system did not mean that artists obeyed implicitly every 
direction “from above”. It is a mistake to think that any system has exercised 
complete “totalitarian” control over its population. It is also a mistake, however, 
to ignore the totalizing aspirations of the Communist system.

The analysis of the product differentiation and genre palette of Bulgarian cin-
ema in the 1950s and 1960s shows how downright ideological or political edu-
cational productions have been replaced by movies that openly flirted with the 
audience (like “It Happened in the Street”, “Two Victories”, “Years of Love”, 
“Favorite № 13”, “Be Happy, Ani” and others). Of course, most of them use 
ideology (mainly in the belonging of the protagonists to the working class) as a 
justification for it.

In this context I can define the following statement as a working hypothesis: 
the establishment of the film industry structure and production methods also de-
termined the need for film production to be directed – in accordance with the 
ideological preferences – towards the expectations of the audience. Perhaps it 
sounds paradoxical, that the Soviet film industry of the 1930s forced itself by sup-
pressing the innovative arthouse of the 1920s, while the Bulgarian film industry 
affirmed itself by moving away from dogmatic Stalinist and socialist concepts in 
filmmaking in the 1950s. Both cases, however, resulted in fostering truly enter-
taining genres and audience-friendly techniques and subjects. It is typical that in 
Soviet cinema of the 1930s this trend was marked by conformism and totalitar-
ian aesthetics, while the Bulgarian cinema of the 1960s had the exact opposite 
aesthetical characteristics. Which means that audience-friendly films by default 
are ideologically neutral: they can have manipulative functions but may be also 
completely non-conformist.

The same trend was manifested in the Bulgarian socialist cinema in the 1980s 
as well. The influence of the blockbuster model of American popular cinema is 

12  Woll, Josephine. Real Images: Soviet Cinema and the Thaw. London, 2000, 21.
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reflected in the product differentiation of the Bulgarian Socialist cinema. In this 
context the trend for high-budget history film productions because of the ideolog-
ically proclaimed 1300th anniversary of the founding of the Bulgarian state is not 
solely a propaganda. These films, especially the Khan Asparoukh’s trilogy, can be 
interpreted as a hybrid-genre within the models of popular cinema. They combine 
the Bulgarian historical films tradition of past decades with contemporary Hol-
lywood action movie productions like “Star Wars” and “Conan the Barbarian”.

With the elimination of the vertically integrated structure of the Bulgarian film 
industry practically not only the party-state monopoly in the field of cinema was 
eliminated. Certain attitudes among filmmakers also suffered damages – namely 
the idea that cinema is a popular art form and movies should strike a balance be-
tween the film makers’ arthouse ambitions and audience-friendly practices.
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БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 
ФИЛМОВА ИНДУСТРИЯ КАТО 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН И БИЗНЕС МОДЕЛ

Александър Донев
Резюме: Статията е опит да се очертаят принципите на формиране и функциониране 
на модерна организирана филмова индустрия в рамките на социалистическата на-
ционална икономика в България. Ключов момент, който фокусира изследователската 
тема, е изграждането на Националния филмов център „Бояна“ („Киноцентър“) през 
1963 г. като производствено съоръжение за държавната киностудия. Елиминирането 
на държавните субсидии за студията през февруари 1991 г. бележи началото на колап-
са на вертикално интегрираната българска филмова индустрия.
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МЕБЕЛИТЕ ЗА СЕДЕНЕ ОТ ДРЕВНА ГЪРЦИЯ: 
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕЗ 
ВЕКОВЕТЕ

Регина Райчева1

Десислава Ангелова2

Резюме: Статията се фокусира върху различните превъплъщения на древногръцки 
мебели за сядане: столове, табуретки, кресла, тронове през вековете. Разгледани са 
различни периоди от древноелинския и т.н. до наши дни, в които присъстват транс-
формации и тълкувания на основния тип. Чрез сравнителен анализ на силуета, кон-
струкцията, ергономичността и украсата им са изведени акцентите на епохата и реги-
оналните им превъплъщения. Отчетено е въздействието на социалното, културното и 
икономическото развитие на обществата върху начина на интерпретирането им, като 
е проследена еволюцията им с оглед на характеристиките на древните им прототипи.
Ключови думи: мебелни стилове, клисмос, сгабелло, кампече, трикраки столове

Мебелите на Древна Гърция от периодите на класиката, а преди това – на 
доисторическа Гърция и eгейската цивилизация, са послужили за мост меж-
ду различните географски райони на Европа и на Близкия изток и Предна 
Азия. В тази статия по-специално е обърнато внимание на някои характерни 
типове мебели от цикладската цивилизация от класическа Гърция и тяхното 
по-нататъшно трансформиране през вековете. За целта са разгледани раз-
лични обекти като керамични фигурки, паметници с изображения на мебели 
(стели), изображения на мебели от керамични съдове, релефи и др. Типове-
те мебели, които ни интересуват, са трикрак трон/кресло, четирикрак стол/
кресло (клисмос и др.), трон. Основният архетип на триножния трон или 
кресло претърпява голяма трансформация, докато трикраката форма се за-
пазва при утилитарни и по-рядко официални или представителни столове 
през столетията. Четирикракото кресло/стол клисмос след Античността на-
мира най-голям интерес през периодите в края на XVIII и началото на XIX 
век в Европа и САЩ. Поради остро характерния им силует клисмосът и 
вдъхновените от него версии са много устойчив тип, свързван със стиловете 

1  Dr. Regina Raycheva is a Professor at the University of Forestry in Sofia. Research field: History 
of Architecture, History of Interior and Furniture; Furniture Design. Author of the following books: 
“Interior Architecture” (1998), “History of Interior and Furniture” (1999), “Styles in Interior and 
Furniture” (2012) (textbooks); “Archetypes in Furniture History” (2014) (monograph). Member 
of Bulgarian Union of Architects. Email: rexi@abv.bg.
2 Dr. Dessislava Angelova is an Associate Professor at the University of Forestry in Sofia. Research 
field: History of Interior and Furniture; Interior and Furniture Design, Graphic Design, Design 
Methodology. Author of the following books: “Interior Architecture” (2015) (textbook), “The 
Chair at the Beginning of the 21st Century” (2015) (monograph). Email: d_i_angelova@abv.bg.
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директория, ампир, класицизъм, риджънси и др.

a. Триножен трон от Археологическия музей в Атина
Трикраките конструкции са изключително древни, най-вероятната при-

чина за тяхната устойчивост през хилядолетията вероятно се крие в мини-
мализма им и във факта, че осигуряват стабилна опора на човешкото тяло, 
понеже три точки винаги дефинират една равнина. „Такава табуретка не се 
нуждае от допълнителното подравняване при четири крака, понеже трите 
крака винаги ще стоят стабилно, дори да не са съвсем еднакви“ (Райчева, 
2014). Ще разгледаме няколко примера от цикладската цивилизация. Древна 
вотивна теракотена статуетка от XIII в. пр.Хр. от Музея „Метрополитън“ в 
Ню Йорк от микенската култура изобразява малка фигурка върху трикра-
ко кресло (фиг. 1a). „Съществуват много микенски образци на столове или 
тронове. Някои, като тази фигурка, имат седнала човешка фигура. В два от 
случаите фигурата е женска. [...] Троновете, освен няколко редки случая, 
са трикраки“ (Karageorghis, 2000). При този и следващите два примера от 
Националния археологически музей в Атина (фиг. 1b и 1c) креслата стъпват 
на три плоски опори, разширяващи се навън за устойчивост. Изобразена е 
фигура с повдигнати нагоре ръце. Тронът или креслото представлява кон-
струкция от два предни крака и един за контрабаланс отзад. Едновременно 
минималистична и удобна, основната форма обгръща тялото и е във вида 
„гондола“ – седалката е вдлъбната, чашковидна, а подръчниците са продъл-
жение на облегалния фриз.

b. Трикраката табуретка
Триножният тип не се изчерпва с древното кресло. Той е застъпен и 

при напълно минималистичен и функционален тип, какъвто е занаятчий-

Фиг. 1 Три примера от цикладската цивилизация (от ляво надясно): 
a) теракотна фигурка, изобразяваща женска фигура върху трикрак 
стол, XIII век пр.Хр., Музей „Метрополитън“, Ню Йорк; b) терако-
тена миниатюра на триножен трон. Този тип често се изобразява 
със седнало божество, XIII век пр.Хр., Национален археологически 
музей, Атина. Снимка Д. Ангелова; c) човешка фигура, седнала на 
триножен трон. Микена. Национален археологически музей, Ати-
на. Снимка Д. Ангелова
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ската табуретка. Тя представлява ниска малка седалка с кръгла, овална или 
бърбрековидна форма, с три разтварящи се надолу крака, набити с чепово 
съединение към седалката. Характерни са извитите навън за устойчивост 
крака, вероятно изпълнявани от извити клони или огъвани чрез термична 
обработка. Ниското седене означава, че занаятчията заема непосредствено 
близко положение до своя продукт (предмет от камък, дървесина, и т.н.), 
подпрян на земята и дори затискан с крак при работа. През вековете тази 
ниска триножна табуретка показва трансформиране на формите на седалка-
та и на краката, както и на цялостната конфигурация и логика на мебелта. 
Седалките са кръгли, бъбрековидни, овални, подковообразни и във форма-
та на бумеранг, както се вижда в следните, твърде отдалечени във времето 
примери: египетска занаятчийска табуретка с извити крака (фиг. 2a), царска 
табуретка от гробницата на Тутанкамон (фиг. 2b), триножна древногръцка 
табуретка от изображение на ваза (фиг. 2c), българско трикрако столче от 
периода на Възраждането (фиг. 3a).

Формите при тези примери се базират на триъгълна пирамида. През 
Средновековието и Ренесанса продължават да се правят както пирамидални, 
така и табуретки с три успоредни струговани крака (фиг. 3b). Табуретките и 
столовете сгабелло следват типажа с разтворени надолу крака, които са или 
призматични, или струговани и съединени на чеп към плътна многоъгъл-
на седалка (фиг. 3c). Сгабелло съществуват и във вариант с два успоредни 
крака-страници, обърнати с широката страна напред. При този вариант под 
многоъгълната седалка се прави кутия.

Фиг. 2 Примери на ниски триножни табуретки (от ляво надясно: 
a) египетска табуретка, Тива, Египет, XVIII-та династия, ок. 1550–
1300 г. пр.Хр., Британски музей; b) трикрака табуретка от бяло бо-
ядисана дървесина. Трите извити крака завършват с лъвски лапи, 
които поддържат конкавна полукръгла седалка. Архив Грифит; c) 
древногръцки съд с изображение на трикрака табуретка, ок. 420–
400 пр. Хр., Британски музей, Лондон
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Фиг. 3 Примери на мебели с трикрака конструкция (от ляво над-
ясно): a) българска трикрака табуретка с полукръгла седалка и 
крака, съединени на проходен чеп. Съединението на левия крак е 
разцепило седалката; b) мъже изриват с лопати столове (Scupstoel), 
1444–1450, кръгът на Рогир ван дер Вайден, Холандия, картон за 
скулптиран капител за брюкселското кметство. Музей „Метропо-
литън“, Ню Йорк; c) италианско сгабелло, т.нар. „стол строци“, 
1489–91, приписва се на ателието на Джулиано и Бенедето да Май-
ано, дървесина на орех, клен, абанос. Музей „Метрополитън“, Ню 
Йорк.

Трикраката конструкция се изпълнява през вековете като функционална, 
минималистична мебел (рибарска сгъваема табуретка, столче за дояч, дори 
и преносими еднокраки варианти за занаятчия и т.н.). Рибарската табурет-
ка има три струговани крака, свързани с изобретателна тройна въртяща ос, 
при която всеки два детайла се завъртат един спрямо друг. С текстилна или 
кожена седалка, тя се сгъва в малък и удобен за носене пакет. В българските 
възрожденски домове изработването на ниски табуретки, столове и кръгли 
маси-софри се прави от самите стопани или от строителите, които са отлич-
ни дърводелци и резбари. Масивната седалка е дялана с тесла-копанарка, за 
да придобие леко вдлъбната форма; изработва се от неизсушена дървесина, 
докато краката се струговат от сушена дървесина. При набиването на крака-
та в чеповото съединение двата материала обменят влага; с времето седал-
ката се свива, а краката се разширяват и съединението се затяга. Изработват 
се и столчета с обща седалка и облегалка от един извит издълбан масивен 
детайл, в който се набиват краката. През XIX век творци от кръга на „Изку-
ства и занаяти“ точно повтарят древноегипетските образци. Ленърд Уибърд 
използва „тиванската“ табуретка от Британския музей за модел на негова-
та версия за магазина „Либъртиз“ (фиг. 4a). Скандинавският дизайн също 

Фиг. 4 Примери на трикраки табуретки от XX век (от ляво над-
ясно): a) трикрака табуретка „Тива“, приписвана на Ленърд 
Уибърд, „Либъртиз“, Лондон, 1900 г.; b) Могенс Ласен, трикра-
ка табуретка, резба, тикова дървесина, 1942, Музей „Метро-
политън“, Ню Йорк; c) табуретка за доячи от Робърт Мусман 
Томпсън, ок. 1970, Англия
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показва интерес към трикраките конструкции в лицето на Могенс Ласен. 
Неговата трикрака табуретка от 1942 г. доказва, че дори най-елементарната 
конструкция може да се третира скулптурно; тя напомня на велосипедна 
седалка (фиг. 4b). Алвар Аалто използва трикраката схема при прочутата 
Табуретка 60 с т.нар. „игрек крака“ („Y-legs“) за фирмата „Артек“ (фиг. 5a). 
Ханс Вегнер също е прочут пример от 50-те години със своя Трикрак стол 
(фиг. 5b), както и със стола Камериер с облегалка-закачалка за дрехи (фиг. 
5c).

Фиг. 5 Примери на трикраки конструкции от скандинавския ди-
зайн (от ляво надясно): a) Алвар Аалто, Табуретка 60, 1933, произ-
водител: „Артек“, Финландия; b) Ханс Вегнер, трикрак стол, 1963, 
производител: „Витра“, Германия; c) Ханс Вегнер, стол „Камери-
ер“, 1951 г., производител: PP Mobler, Дания 

Фиг. 6 Примери на трикраки конструкции от последната четвърт 
на XX век (от ляво надясно): a) Филип Старк, стол „Ед Арчър“, 
черна кожа, производител: Driade; b) Филип Старк, стол „Кафе 
Костес“, 1985, производител: Driade; c) Марк Нюсън, стол „Оргон“, 
1993 г., алуминий, лак
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Трикраката конструкция се използва и при кресла и шезлонги. Филип 
Старк приложи стъпването на масивно кресло в двата предни края и един 
простивостоящ отзад остър метален крак при модела „Ед Aрчър“ (фиг. 6a). 
Столът за „Кафе Костес“ (фиг. 6b) се превърна в стартов модел, който повле-
че след себе си плеяда нови примери, включително и тези на Марк Нюсън 
от Австралия, по-точно серията „Оргон“ (фиг. 6c).

c. Четирикраката конструкция с извити крака
Възможно е най-старият прародител на стола клисмос да е столът на 

т.нар. „Кероски арфист“, тридесетсантиметрова мраморна скулптура от 
цикладската култура на древен музикант (фиг. 7a) или поет и предшестве-
ник на Омир от ок. 2700–2300 г. пр.Хр. Формата на креслото е особена: 
изглежда създадена от табуретка с четири извити крака с присъединена об-
легалка отзад. Подобни фигурки на свирачи на арфа от Музея „Гети“ в Лос 
Анджелис и Музея „Метрополитън“ в Ню Йорк (фиг. 7b) отново показват 
музикант с арфа в ръце в подобна поза, седнал върху стол. Разликата е във 
формата на краката: кероската фигурка има извити крака на стола и е дока-
зателство, че във второто хилядолетие преди Христа в цикладската култура 
е познато извиването на детайли от дървесина. Наличието на едновременно 
използване на извити и прави крака създава известно сходство с египетски 
образци, например т.нар. „Жречески трон“ на Тутанкамон, при който има 
подобно дублиране на наклонени и вертикални конструкции в едно кресло 
(фиг. 7c). Този архаичен модел демонстрира интереса на древните майстори 
към доразвиване на обикновената занаятчийска табуретка с извити крака 
(фиг. 2a) посредством прибавяне на облегалката отзад, като табуретката се 
трансформира в стол или кресло. 

Фиг. 7 Примери на столове с четирикрака конструкция и извити 
крака (от ляво надясно): a) Кероският арфист, ок. 2700–2300 г. пр. 
Хр., Атински архелогически музей; b) арфист, мрамор, 2800–2700 г. 
пр.Хр., Музей „Метрополитън“, Ню Йорк; c) трон на Тутанкамон с 
облегалка и добавена рамка в задната част. Грифит Архив, Лондон.
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От третото хилядолетие пр.Хр. до пети-четвърти век пр.Хр. формата из-
минава дълъг път по посока на един иконичен тип, развит в Древна Гърция, 
изключително елегантен, много изобразяван и копиран: столът клисмос (на 
гръцки: κλισμός). При описанието му Фрейзър пише: „Клисмосът бил стол с 
облегалка; той бил използван по-специално от жени, но също и от мъже от 
по-долен ранг или в по-млада възраст“ (Frazer, 1971). Клисмосът се възражда 
едва през XVIII век, епохата на класицизма във Франция и други европейски 
страни (Прусия), трансформиран в мебел и на XIX век. Директно възпроизве-
ден от англо-американския дизайнер Робсджон-Гибингс през 60-те години на 
XX век, клисмосът участва в неокласически интериори за негови клиенти в 
Гърция и САЩ. Произведен е от предприятието на Елефтериос Саридис (1965 
г.). „Робсджон-Гибингс се бори да възвърне класическите принципи, директно 
извлечени от древногръцките мебели в модерния дизайн по време, когато про-
учването на историческите мебели е все още в пелени“ (Smith, 2008).

В античния вариант клисмосът е продължение на архаичната традиция 
за използване на извити крака, поставени отворени навън за устойчивост, 
като надраства първообраза си по няколко линии: рамкова конструкция за 
седалката, която укрепва извитите крака, като освен това служи и за опъване 
на кожени колани или корди за поставяне на подвижна седална възглавница. 
По този начин се създава първообразът на днешните тапицирани мебели с 
еластична основа. Краката имат чепово съединение към царгите на седал-
ната рамка, а чеповите съединения на всяка царга към крака се разминават. 
Кракът има толкова едро сечение в горната част, че столът практически не 
се нуждае от допълнители укрепващи шпросни под равнината на седалката 
(фиг. 8a). Задният крак продължава нагоре в двата фриза за облегалката, 
като в средата има уширение за съединенията със задната царга. Облегална-
та хоризонтална шпросна е широка и силно извита. Такъв детайл присъства 
и при креслото с фигурата с вдигнати ръце (фиг. 1a). S-образното огъва-

Фиг. 8 Примери на стол клисмос (от ляво надясно): a) стела на ати-
нянката Хегесо, Атински музей (ок. 410–400 пр. Хр.; b) надгробна 
стела на обущаря Ксантипос, мрамор, ок. 430–420 пр.Хр., Атина.; c) 
теракотена фигура на поет (Орфей?), 330–300 пр.Хр., от Музея „Дж. 
Пол Гети“, Лос Анджелис
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не на задния крак и на облегалката е характерен момент, който се запазва 
устойчиво във времето, като се възпроизвежда през XVIII век в креслото-
кабриолет и креслото-гондола (съответно с по-малка и по-голяма извивка на 
облегалката). Гондолата се прави от рококо чак до средата на XIX век – през 
стиловете класицизъм, директория, ампир, френска реставрация, английско 
риджънси, бидермайер в немскоговорещите страни и късен ампир в Италия 
до средата на XIX век. Любопитното при трансформирането на краката на 
клисмоса е, че те се прилагат не само при точните копия на древния вариант, 
но също и при видоизменените (през периодите директория и консулство) 
типажи като двете кресла, въведени от братя Жакоб в края на XVIII век. При 
тях се запазва извитият назад крак (или т.нар. крак-сабя), докато предният 
крак остава прав и стругован, а след това резбован във формата на лъвски 

Фиг. 9 Примери, инспирирани от антични типажи (от ляво надяс-
но): a) братя Жакоб, кресло с облегалка, вдъхновена от античния 
клисмос; b) реконструкция на стола клисмос от английския дизай-
нер Робсджон-Гибингс; c) кресло в неокласически стил, приписва-
но на Дънкан Файф, ок. 1820 г., Музей „Метрополитън“, Ню Йорк

Фиг. 10 Примери, инспирирани от антични типажи (от ляво над-
ясно): a) мексикански стол кампече, ок. 1820 г., от махагон и щам-
пована кожа, Колекция-музей „Джеймс Медисън“; b) американско 
кампече в стил Уилям IV, 1810–1820 г., брандирано Дж. Туукър, аук-
ционна къща „Станли Вайс Колекшън“; c) Мис ван дер Рое и Лили 
Райх. Креслото „Барселона“ за немския павилион на изложението 
в Барселона, 1929 г.
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моноподиум или по-късно – на египетска фигура. Задните крака са монти-
рани косо под ъгъл един спрямо друг, за да следват формата на седалката. 
Облегалката е в два варианта: широка, извита хоризонтална шпросна или 
правоъгълна облегалка със завит на ролка назад горен край (фиг. 9a). Този 
втори тип облегалка се прилага широко при рекамиерата, канапетата, днев-
ните легла.

Плавните криви от Античността при мебелите за седене се появяват и 
при други видове кресла с характерен силует. Две огледално обърнати арки 
оформят чифтове носещи елементи и приключват при облегалката с извита 
назад ролка (фиг. 9c). Креслата са със силен наклон назад и запазват детайла 
на античните кресла, но променят кардинално силуета, визуално по-близък 
до столовете с „Х“-конструкция. Тези кресла се правят в ренесансова Ис-
пания под името бутака, след което се разпространяват в Мексико и САЩ 
под името кампече. Креслото кампече е характерно със своя голям наклон, 
предназначен за следобедната сиеста в Мексико и Юга на САЩ поради го-
рещия климат (фиг. 10а). Креслото „Барселона“ на Мис ван дер Рое е много 
близо до тези модели (фиг. 10c). Елегантните криви линии в стил неокла-
сицизъм са вдъхновили Мис ван дер Рое за този емблематичен съвременен 
вариант. Ларабий пише: „Някои дизайнери днес смятат, че той не е особено 
удобен. Конструкцията му е пародия на рационалното металообработване 
[...]. Какво от това? Креслото „Барселона“ просто премина в пантеона на 
дизайнерската класика“ (Larabee, 1981).

Изводи

Гръцката цивилизация представлява мостът, който се прехвърля между 
големите древни култури от Азия към Европа за запазване и след това тран-
сформиране на базисни архетипове при мебелите. Неповторимата елегант-
ност на тези предмети, заложена в извивките на техните детайли и минима-
листичната им конструкция, води до тяхната трансформация през вековете. 
Трикраките табуретки и столове са актуални и до днес поради своя минима-
лизъм и скулптурен потенциал. Столът клисмос доразвива идеята за мебел 
за седене с огънати крака, като продължава елегантната извивка на задния 
крак до облегалката и приключва композицията със силно извитата облегал-
ка. През вековете тези столове са подали типажа на още видове кресла със 
завита назад облегалка (при стила „директория“ в края на XVIII век), както 
и типажа на креслото-шезлонг (кампече) с обща седалка и облегалка и крака 
във форма на арка, която се повтаря огледално като конструкция на седалка 
и облегалка. Общото при последните два примера е елегантната облегалка, 
извита на ролка назад.
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SEATING FURNITURE FROM ANCIENT GREECE: 
RESHAPING AND TRANSFORMATIONS DURING 
THE AGES

Regina Raycheva
Dessislava Angelova
Abstract: The present paper focuses on the different embodiments of ancient Greek seating 
furniture pieces: chairs, stools, armchairs, thrones, during the ages. Different periods are 
considered, such as Ancient Greece etc., till today, where transformations and interpreta-
tions of the basic type occurred. By means of comparative analysis, accents are determined 
in their time and territorial reincarnations, such as silhouette, structure, ergonomics, and 
decorations. The impact of social, cultural and economic development of societies on the 
manner of interpretation is considered; evolution is followed as well as ancient archetypal 
features.
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ИНСТАЛАЦИЯТА В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО 
ИЗКУСТВО – КРАТКИ БЕЛЕЖКИ ЗА НЕЙНОТО 
ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ

Юлиан Митев1

Резюме: Статията разглежда описанието и анализа на комплексно изградени обекти, 
каквито са арт инсталациите. Изследват се различни типове инсталации, тъй като 
тяхната популярност в съвременното изкуство расте. Методите са подбрани така, че да 
са адекватни на разглежданите произведения. Тъй като арт инсталацията е комплексна 
творба, методите на класическото изкуствознание срещат известни трудности 
при описването и анализирането ѝ и най-вече при разкриването и обясняването 
на механизмите за въздействие на различните инсталации. Съвременното 
изкуствознание е принудено да разшири и обобщи категорийния си апарат, за да е 
в състояние да премине от описателно-обяснителен способ към прогнозиращ при 
анализа на съвременните „хибридни плодове“ на изкуството на образите.
Ключови думи: инсталация в изкуството, описание и анализ, класификация, 
определение, разширена инсталация, колаж

В началото на тази статия искам да посоча емпиричен факт, който снема в 
себе си от професионална гледна точка както практическата, така и теорети-
ческата необходимост, важност и актуалност от постановката за описанието и 
анализа на инсталацията в изобразителното изкуството: „Интересът към твор-
чеството на италианския художник Лучо Фонтана (Lucio Fontana,1899–1968) 
с течение на времето все повече расте (подч.м. – Ю.М.). След изложбите в 
Рим, Торино и Лондон, които се състояха през 2017 г., сега се открива още една 
в пространството Pirelli Hangar Bicocca в Милано. Тук са реконструирани 
най-известните пространствени инсталации на художника. [...] Кураторите  в 
сътрудничество със специалистите от миланската фондация „Лучо Фонтана“ 
са събрали 10 негови инсталации от серията „Пространство“. Всички те се е 
наложило да бъдат реконструирани (подч.м. – Ю.М.). През  периода 1949–
1968 г. художникът създава 17 инсталации от тази серия, които след показ-
ването им са били унищожени (подч.м. – Ю.М.). Кураторите изключително 
добросъвестно са ги пресъздали по фотографии, архитектурни планове 
и интервюта с художника (подч.м. – Ю.М.)“2. Както се вижда от откъса, 
интересът към художниците, правещи инсталации, нараства. Инсталациите 

1  Yulian Mitev graduated from the National Academy of Arts and Journalism with the profile “TV 
journalism” at the Sofia University. His interest is the study of the contemporary Bulgarian art from 
1989 to the present day, the main subject being the performance, the happening, the installation 
and the video art in Bulgaria. In 2013, he defends a thesis at the National Academy of Arts and 
acquires the scientific and educational degree “doctor”. In 2015 he published monography “The 
Bulgarian Videoart”. Email: waz@mail.bg.
2  Harris, Garret. В Милане восстановили инсталляции Лучо Фонтаны 1950–1960-х. [V Milane 
vosstanovili instalacii Lucio Fontana1950–1960-h.] – The Art Newspaper Russia, 2017, № 57, s.p. 
Преводът и адаптацията са мои – Ю.М.
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след изложба обикновено се унищожават. Въпросът за тяхното предварително 
фиксиране става все по-актуален. Колегите от Италия са използвали 
„фотографии, архитектурни планове, интервюта“, – но! – фотографиите едва 
ли са били направени целево и систематично, така че да отразяват инсталацията 
в пълен кръг около нея. За видеозаписи нито се споменава, нито се мисли. А 
на архитектите, работещи по реконструкцията на инсталацията с цел излагане 
в други музеи или галерии, не им е работа да отразяват художническото дело 
– те само могат да обозначат необходимата площ и котировки. Интервюто 
с автора на инсталацията би било добро, ако включва въпроси и отговори, 
свързани с негови преки указания за състава, местоположението и монтажа 
на елементите. В тази статия излагам собствените си проучвания, мисли и 
разсъждения, свързани с поставянето на теоретичните основи на описанието 
и анализа на инсталацията в изобразителното изкуство.

Главната трудност идва от наименованието, което се стреми да примири 
две крайности – от една страна, латинската дума “art”, с което терминът 
се обозначава например в Америка и Великобритания: “art installation”, 
докато на български език се означава предимно с термина „инсталация“, – 
че става дума за „инсталация в изобразителното изкуството“ се подразбира 
главно от контекста. Терминът „художествена инсталация“ само обозначава, 
но не разкрива същността на явлението. Художниците, които представят 
инсталации, не го употребяват. Правя тази бележка, за да е ясно, че обект 
на изследването е именно „инсталацията в изобразителното изкуство“, 
или по-точно във „визуалните изкуства“. Това е важно да се заяви, защото 
инсталацията в сценичното, екранното и музикалното изкуство има според 
мен (принципиално и видово) природа, различна от тази на инсталацията в 
изобразителното изкуство. Тази главоблъсканица се задълбочава още повече, 
щом започнем да изследваме конкретните въпроси, свързани с инсталацията 
в изобразителното изкуство. Това налага изучаването ѝ да започне с 
теоретично изясняване на проблема с описанието и анализа на инсталацията. 
Статията изследва инсталацията в съвременното изкуство за времето на 
постмодернизма, когато тя намира все по-голямо място и придобива значение 
в съвременната творческа и изложбена практика. Въпросите с описанието и 
анализа на произведенията на изкуството през ХVІІІ и до средата на ХІХ век 
намират своето решение в трудовете на Йохан Винкелман (Johann Joachim 
Winckelmann, 1717–1768)3, Ервин Панофски (Erwin Panofsky, 1892–1968)4, 
Абрахам Варбург (Abraham Moritz Warburg, 1866–1929)5 и последователите 
им, работили по тази тема. За описанието и анализа на инсталацията след 
50-те до 80-те години на ХХ век литературата е не само малобройна, но и 
твърде фрагментарна, особено по отношение на цялостното изследване на 

3  Winckelmann, Johann Joachim. Gedanken ueber die Nachahmung der griechischen Werke in der 
Malerey und Bildhauerkunst: [nebst Erläuterung dazu], Dresden, Leipzig, 1756.
4  Panofsky, Erwin. Idea: ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie. University of 
South Carolina Press, 1968.
5  Warburg, Abraham. Gesammelte Schriften. Bd.1–2. Leipzig: B.G. Teubner, 1932.
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периода за последните пет десетилетия на отишлия си неотдавна ХХ век6. 
Независимо от библиографските проучвания, които проведох за английската, 
италианската, немската, руската и българската литература по въпроса за 
описанието, анализа и обяснението на явлението „инсталация във визуалното 
изкуство“, не намерих научно изследване, което да е релевантно на тематиката 
за този период7. Ако ги има, те се появяват след тези години.

За да разкрия въпроса, свързан с описанието и анализа на „арт инсталацията“ 
в дълбочина, трябва да го ситуирам в обстановката на кардинални изменения, 
настъпили в развитието на изобразителното изкуство след импресионистите, 
което намира своя логичен завършек в понятието „разширена инсталация“, 
обединяваща в едно смислово поле различните си видове.

На първо място трябва да се разгледа преосмислянето на действието на 
сложносъставния комплексен термин Kонвенция „маслени бои – платно“ 
(КМП). В дадения случай съм принуден да въведа този термин със статут 
на неологизъм-оказионализъм и да го превърна в оперативен термин, тъй 
като съм убеден, че въпросът за „инсталацията в изобразителното изкуство“ 
е специфична проблематика, чието решаване трябва да започне с методите 
на нейното адекватно описание и анализ8. Най-важното за инсталацията е 
именно нейното еволюционно развитие на „дребни“ изменения в тази „кон-
венция“, докато накрая – от 80-те и 90-те години на ХХ век и до днес, се 
стигне до нейното тотално нарушаване, което всъщност е генералният ѝ 
отличителен белег собствено като такава. Нейното преразглеждане, което 
изглежда като отклонение в една или друга степен на основните постулати, 
води до възникването на плоскостната инсталация – разбирана като колаж9 
или друг начин на имплантиране на „нехудожествени“ материали, спомагащи 
за изменение в една или друга посока на „хабитуса“ на платното. Това оказва 
влияние върху текстурата на картината, нарушава повърхностния слой, но 
„излизането“ от повърхността е незначително и може да се пренебрегне. 

Друга стратегия е нарушаването на гладкостта на платното: то може да 
бъде не само физически пробивано, разрязвано, частично изгаряно или 
„бродирано“ (с игла и конци), а върху него могат да се закрепват обекти, които 
въобще изменят двумерността на субстрата. Така постепенно изображението, 
6  През дадения период има статии във вестници и списания, но те са из областта на 
публицистиката, а не на научноизследователската работа.
7  Според мен това се дължи на неглижиране от страна на тогавашните историци и критици на 
изкуството на новите жанрове в изобразителното изкуство поради това, че те се отличават от 
всичко познато дотогава. Нужни са нови концепции за анализ, които изискват обединение от 
няколко научни подхода, а през това време „пресичането на границите“ на различните науки, 
както и използването на интердисциплинарни методи едва си пробива път за разлика от днес.
8  Ето защо обяснявам това първоначално с употребата на оказионализма „Конвенция „Мас-
лени бои–платно“, като го заменям с абревиатурата КМП.
9  За повече информация, свързана с колажа и „колажното мислене“ в сферата на изкуството, 
вж: Anufrieva,Anastassia. Проявление коллажного мышления в изобразительном искусстве: 
от модернизма к постмодернизму. [Proyavleniye kollazhnogo myshleniya v izobrazitel’nom 
iskusstve: ot modernizma k postmodernizmu]. – Вестник БГУ [Vestnik  Beloruskogo derzhavnogo 
universiteta], 2012, № 14, 169–174. 
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като конкретен носител на смисъла, напуска плоскостта като двумерен образ 
и заема място в тримерното пространство, без да му се признава статут на 
скулптура. Именно отвоюването на нови смислови граници му дава ново 
наименование и го легитимира като обект, принадлежащ на изобразителното 
изкуство.

На второ място в менталната революция в изкуството е употребата на 
течни или твърди субстанции, различни от общоприетите бои – например 
катран или асфалт, пясък и пр. Закрепването на дребни предмети върху 
платното на готовото живописно произведение води до идеята, че то може да 
се превърне в основа за тримерни обекти, които се намират извън неговата 
плоскост.

Предметите, които са плод на приложно-декоративните изкуства, не се 
подчиняват директно на разглежданата конвенция, затова първоначално могат 
да бъдат разглеждани като протоформи на инсталацията в изящните изкуства, 
макар че на фона на съвременната им употреба терминът „изящност“ звучи 
архаично10.

Смяната на модернистичната парадигма с постмодернистична 
застава за пръв път в центъра на вниманието на френските учени, които 
започват да изследват тази промяна както от неофройдистки, така и от 
постструктуралистки по зиции. Главна заслуга за този анализ имат Юлия 
Кръстева (Julia Kristeva, 1941–), Жак Лакан (Jacques-Marie-Émile Lacan, 
1901–1981), от една страна, и Ролан Барт (Roland Barthes, 1915–1980) и 
Мишел Фуко (Michel Foucault, 1926–1984) – от друга. Те са първите, които 
обръщат внимание на промените на обществените нагласи през втората 
половина на ХХ век и започват да ги анализират11. Първата философска осно-
ва, върху която се изгражда комплексът от парадигми, през които разглеждам 
инсталацията в изкуството от този период, става теорията на Жан Бодрияр 
(Jean Baudrillard, 1929–2007) за симулакъра12. Според него човек преживява 
своята съвременност като образ, а този образ е двойно инсталативен – от една 
страна е процесът на конструиране на инсталацията образ, което можем да 
тълкуваме като създаване на симулакъра, от друга страна е въздействието на 
образа инсталация като готов продукт, което пък е действието (работа или 
влияние) на симулакъра.

10  За тях това не е новост. Те не са обхванати от тази конвенция и смесването на материали 
и технология не е нито нещо ново, нито нещо, което подлежи на забрана или друга 
регламентация. Илюстрация за това са „Огледало във форма на ветрило“, вж. фиг. 1, а също 
и инсталацията витраж на Джудит Шехтер „Майка и дете“, вж. фиг. 2. И двата експоната се 
намират в Държавния Ермитаж в Санкт Петербург.
11  Произведенията на тези автори, а така също и анализ на техните идеи е направен от И. 
Илин. За подробности вж. Ilyin, Ilia. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм 
[Poststrukturalizm. Dekonstruktivizm. Postmodernizm]. Moskva, Intrada, 1996.  
12  Симулакър (от лат. simulacrum <simulo> – „изображение“ от „приемам вид“, „преструвам 
се“) – „копие“, което няма оригинал, който да му съответства в реалността. Семиотичен знак, 
който няма означаемо в реалността.
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Фиг. 1. „Огледало във форма на ветрило“, за чиято направа са използвани различни ви-
дове дървесина, слонова кост и пиринч, произведено в Париж от фирмата „Алфонс Жиру 
– вдовицата на Фердинанд  Дювинаж“, 1877–1882 г. Държавен Ермитаж. Фотография: 
Юлиан Митев

Fig. 1. Fan-shaped Mirror. Various types of wood, ivory, brass. Paris. Firm of Alphonse Giroux 
–Veuve Ferdinand Duvinage, 1877–1882. State Ermitage. Photo: Yulian Mitev

Фиг. 2. Джудит Шехтер (p. 1961, САЩ). „Майка и дете“ (фрагмент), 2006 г., цветно стък-
ло, прозрачно стъкло, живопис, гравировка, светлинно сандъче (лайтбокс), медно фолио. 
Държавен Ермитаж. Фотография: Юлиан Митев

Fig. 2. Judith Schaechter (b. 1961, USA). Mother and Child (fragm.), 2006. Stained Glass, 
colorless glass; cut, sandblasted, engraved, painted, stained and fired, coldpaint, assembled with 
copperfoil and lightbox. State Ermitage. Photo: Yulian Mitev 
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Принос в това отношение дава и методиката на деконструкцията, 
изложена в трудовете на Жак Дерида (Jacques Derrida, 1930–2004). 
Неговите идеи за деконструкцията по отношение на изследване на арт 
инсталацията показват, че в нея деконструкцията и реконструкцията са също 
„инсталативни“ идеи13. В инсталацията това се вижда като индивидуално 
несъответствие на прякото значение (или функция) на включения предмет, 
критическия му обглед и новото значение, което той намира в съвкупността 
на инсталацията14. По този начин инсталацията в изкуството е в състояние 
да илюстрира абстрактни принципи като неопределеност и маргиналност15. 

И така, ако основният обект на разглеждане в тази статия е инсталацията, 
то предметът ѝ – това са начините за нейното описание и анализ като културен 
феномен на изобразителното изкуство от епохата на постмодернизма16.

Целта е, след като се определи и дефинира обектът, да се определи  
методиката и технологията за неговото описание и анализ, като се посочат 

13  За подробности вж. Volova, Ludmila. Постмодернизм в современном изобразительном 
искусстве [Postmodernizm v sovremennom izobrazitel’nom iskusstve]. – Философские проблемы 
информационных технологий и киберпространства [Filosofskiye problemy informatsionnykh 
tekhnologiy i kiberprostranstva], 2011, № 2, 55–66. 
14  Подобна идея, макар и да не е развита до своя логичен завършек, се открива в: Art 
Installations: A Visual Guide. N.Y.: Roads Publishing, 2016. 
15  За подробности вж. Bishop, Claire. Installation Art, A Critical History. London: Tate Publishing, 
2005.; Aihong, Li. Contemporary Installation Art. N.Y.: Art Power International, 2016.  
16  Примери по този въпрос могат да бъдат намерени в  писаното от Уилямс: Williams, Robert. 
Art Theory, An Historical Introduction. N.Y.: Blackwell Publishing, 2004.

Фиг. 3. Анжела Барбу, „Семената ва времето“, 165.-30.V.2017, Галерия „София прес“. 
Фото: Юлиан Митев

Fig. 3. Angela Barbour, Seeds of Time, 16-30.V.2017, Sofia Press Gallery. Photo: Yulian Mitev
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трудностите и възможните начини за преодоляването им. Това би могло да 
се постигне, като се използва структурно-функционалният подход. 

Новостта и актуалността на темата се диктуват от широкото смислово 
поле на понятието „инсталация“; на трансформациите, които претърпява 
терминът, когато се отнася до инсталацията в изкуството. 

Понятието все още не е завършило еволюцията на своята видова цялост, 
а с широкото навлизане не компютрите в творчеството на съвремения 
художник се появява нов клон на видовото му развитие – инсталацията, 
подразбираща комплексното използване както на компютърно оборудване, 
така също и на програми за нейното цялостно изграждане, съхраняване и 
социализация в електронното пространство.

От какво произлиза трудността на проблема: на първо място от това, че 
описанието и анализът най-често се мислят като инструмент за изучаване на 
класическата живопис и по-рядко се прилагат в пълната им сила и обем към 
артефактите на съвременното изкуство17.

На второ място – от това, че за разлика от маслената живопис, която 
е устойчива като технически, оптически и технологически параметри, 
инсталацията, която се развива и в наши дни, заема или напуска различни 
смислови полета, трансформира се или взаимодейства с други видове 
художествени практики – например тези от сценичните и екранните 
изкуства.

Третият фактор е свързан със съвременните компютри и с това, че тях-
ното програмно оборудване отваря нова художествено-експериментална 
и практическа ниша18, в която част от случващото се все още дори не 
е обозначено, а това, което е вече наименувано, или няма подходяща 
социализация, или е в процес на трансформация и поради това е съвсем 
слабо изучено.

17  Angelov, Valentin. Естетика на авангарда [Estetika na avangarda]. Sofia, 2007. 
18  Това може да илюстрира и терминът „бифуркация“ (точка на раздвояване). След появата на 
компютрите се появява и новият вид инсталация – компютърната.

Фиг. 4. Кристиан 
Болтански, 
„Сигнатури“, Х 
Биенале – Лион, 2011

Fig. 4. Christian_
Boltanski, Signatures, 
Biennale de Lyon, 2011
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Методиката на изследване, която включва описанието и анализа на 
инсталацията в изкуството като „единен артефакт“, трябва да ситуира 
инсталацията в изкуството в общата панорама на историко-социалното му 
развитие като феномен на човешката дейност, а също така и в собственото 
„прокрустово ложе“ на развитието на модерното изкуство, чийто „продукт“ 
тя е. Проследяването на зараждането и развитието на изкуството както 
в експериментално-технологически и технически план, така също и 
в ментален план (повлияно от развитието на науката и техниката), в 
предишните му периоди и в периода на възникване19, трябва да донесе ключа 
към разгадаването на неясните или трудни за разбиране моменти, особено 
що се отнася до точките на раздвояване и на пътя на развитие на явлението 
с появата на нов вид инсталация. Във връзка с това трябва да се разгледа 
еволюцията в развитието на Конвенцията „маслени бои – платно“ (КМП) и 
особено до какво водят парадигмите на нейното смислово разширяване на 
границите и тяхното нарушаване. 

Необходимо е също така да се разгледа какво донася на изкуството 
историческото развитие по време на първата научно-техническа революция. 
Тогава е овладяна пàрата, започва едрото машинно производство, появява 
се масовият наземен железопътен транспорт като конкурент на водния 
транспорт. През този период окончателно се закрепват правилата на 
класическото изкуство – както на изобразителното, така и на сценичното. 
Вече съществува строго утвърдена и охранявана властово видово-жанрова 
система, чиито правила безпрекословно се спазват – това се приветства 
и смята за майсторство, а отклоненията от нея се санкционират както от 
светската, така и от църковната власт.

През втората научно-техническа революция в сравнително къс период от 
време се появяват, развиват и достигат относителни индустриални успехи 
фотографията, звукозаписът и кинематографията. Поставят се основите на 
физическите изследвания, които в периода между двете световни войни 
ще доведат до появата на телевизията. Този период е много важен заради 
изграждането на идейни основи, които да обосноват нарушаването на 
основните и допълнителни съглашения на КМП – от появата на нови техники 
и материали за живопис до ново разбиране и тълкуване на правилата.

Гладкостта на живописта най-лесно се преодолява, като в нея се 
имплантират плоски нехудожествени материали по начини и технологии, 
подсказани от приложните изкуства. Пример за това е колажът в творчеството 
на Пикасо20 и други от този период. 

В дадения случай разглеждаме колажите на Пикасо като относително 
начало, а произведенията на български автори (Георги Бояджана, Станислав 
Памукчиев, Михалис Гарудис, Лика Янко, Калин Балев и мн.др.) – като 

19  Интересни примери могат да бъдат намерени у Lévi-Strauss, Claude. Первобытное мышле-
ние [Pervobytnoye myshleniye]. Respublika, Moskva, 1994.
20  Вж. работата на Пабло Пикасо (1881–1973) „Музикални инструменти“, 1912. Вж. фиг. 3. 
Експонатът се намира в Държавния Ермитаж в Санкт Петербург.
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относителен завършек на периода, който обхваща настоящата статия. 
Към платното започват да се прилагат както материали, които са далеч от 
художествените – пръст, обли камъчета, прежда, – така и цели предмети като 
ключове, часовници, набодени на топлийки насекоми и всичко онова, което 
художникът, който „прави“ картината, сметне за нужно да включи в нея. 
Предметите, монтирани върху платното, може да се разпростират и извън 
него. Това води до появата на art informel21, който разглеждам като частен 
случай на инсталацията в изкуството, започваща да напуска повърхността на 
платното, да организира изобразителността по нов начин.

Това е еволюционният път на развитие, водещ от колажа и информела 
до инсталацията, която може да се смята за съвкупност от разнородни или 
относително еднородни предмети, съставящи плоскостна инсталация22.

Като особен вид агресивно нарушаване на правилата на КМП, стигнали 
до своеобразни първоначални инсталации, може да посочим актовете на 
художествено-жестикуларна агресия към платното, което води до нарушаване 
на неговата цялост23.

Следващо място в развитието на инсталацията е революционната стъпка 

21 За подробности вж: Lengerke, Charlеs von. La pintura contemporánea. Tendencias en la pintura 
desde 1945 hasta nuestros días, dans Los Maestros de la pintura occidental, Taschen, 2005, 621.
22  За подробности вж: Installation Art Now. N.Y.: Gingko Press Inc., 2014.
23  Тук правим уточнението, че тези интервенции трябва да са извършени от автора на 
творбата, а да не са акт на обмислен и проведен от трети лица вандализъм.

Фиг. 5. Пабло Пикасо (1881–1973). Музикални инструменти, 1912 г., мушама, гипс, дървени 
стърготини. Държавен Ермитаж. Фотография: Юлиан Митев

Fig. 5. Pablo Picasso (1881–1973). Musical Instruments, 1912. Oil, plaster of Paris and sawdust on 
oilcloth. State Ermitage. Photo: Yulian Mitev
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на Дюшан24 с произведението му „Фонтан“, довело до появата на редимейда25. 
Фотографията, звукозаписът и радиото, а също така и нямото кино водят до 
стимулиране на идеите в сферата на изобразителното изкуство. Редимейдът 
не само ментално, но и физически разширява границата на изкуството като: 
а) допуска случайния, произведен по промишлен начин предмет до областта 
на изкуството; б) изобразява неща и събития, които не са исторически, 
библейски или митологични сюжети или пък въобще ги няма в природата; 
в) художникът загубва частично статута си на личност, която единствено 
може да произвежда разпознаваеми изображения, но придобива статут на 
човек, който прави избор и решава кое и как да ни покаже като резултат от 
творческата си креация. 

Произведението на изкуството встъпва в ерата на своята нехудожествена, 
а фотографска „техническа възпроизводимост“ – проблем, разработен 
от Валтер Бенямин (Walter Bendix Schönflies Benjamin,1892–1940), губи 
„аура“ и художествен статут и се превръща в обект на масова комуникация. 
Съединяването вече на не по-малко от три26 „Дюшановски“ редимейда 
поставя физическите основи на пространствената инсталация в изкуството27. 
Тя обхваща тримерното пространство, като основната цел става ситуирането 
на зрителя в ново, специално подготвено от художника пространство 
или част от него, предварително обмислено и направено така, че който 
попадне там, да бъде изолиран от други влияния и идеи, освен тези, които 
авторът на инсталацията е искал да въплъти с нейното създаване. Видни 
представители, които творят тримерни инсталации, са Йозеф Бойс (Joseph 
Beuys), Робърт Раушенбърг (Robert Milton Ernest Rauschenberg), Едуард 
Кинхолц (Edward Kienholz), Иля Кабаков28. Описанието и анализът на този 
феномен се затруднява от вариативността на съединяването на разнородните 
предмети, трудността на признаването на техния статут на новообразувано 
художествено цяло и прочита на идейната основа, заложен в тази нова 
авторова подредба. Образно казано, както и при всяко нововъведение, липсват 
не само „запасът от думи“ но и „граматическите правила“ на изграждането 
на новото художествено и смислово цяло, наречено инсталация29. Частично 

24  За подробности вж. Rosenthal, Mark. Understanding Installation Art: From Duchamp to Holzer.  
N.Y.: Prestel Publishing, 2003. 
25  Редимейд (ready-made от англ. ready – „готов“ и made – „направен“) – техника, главно в 
изобразителното изкуство, при която авторът представя в качеството на свое произведение 
някaкъв предмет (обект) или текст, създаден от друг с нехудожествена цел.  
26  Поставяме в количествено отношение именно три, защото след тази условна граница 
съмненията, че полученото цяло е инсталация, практически изчезват.
27  За подробности вж. Hofmann, Verner. Основы современного искусства [Osnovy sovremennogo 
iskusstva]. Sankt Peterburg: Akademicheskiy proyekt, 2004.
28  За повече подробности вж. The Ropes of Ilya Kabakov: An Experiment in Interpretation of 
a Conceptual Installation//Tekstura: Russian Essays on Visual Culture /ed. and translated by Alla 
Efimova and Lev Manovich/. University of Chicago Press, 1993.
29   Интересни подробности по този въпрос могат да се намерят у Зелански, вж. Zelanski, Paul 
J. and Mary Pat Fisher. The Art of Seeing (8th Edition). N.Y.: Pearson, 2010.
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положението се „спасява“ от техническите инсталации – общата идея за 
събиране в едно цяло на разнородни предмети за единично функциониране 
се запазва и в арт инсталацията. Това подсказва следното – независимо 
дали отделните части на инсталацията ще бъдат случайно намерени, или 
преднамерено избрани, те трябва да водят пряко към изобразителната идея30. 

Идеята на произведението, неговата диспозиция, предварително 
премислена от художника, придобива своето обмисляне именно в предметите, 
чието съчетаване дава единен образ, като начинът на съединяване, а именно 
снайтоването31 на елементите, е онзи единен структурообразуващ принцип, 
чието наличие е задължително, за да говорим за инсталация. Това всъщност 

30  По отношение на въплъщаването на художествената идея в инсталацията въпросът е 
широко обсъждан в научната литература. За подробности вж.: De Oliveira, Nicolas and Nicola 
Oxley. Installation Art. N.Y.: Smithsonian Institution Press, 1996, 208; De Oliveira, Nicolas and 
Nicola Oxley. Installation Art in the New Millennium: The Empire of the Senses. N.Y.: Thames 
& Hudson, 2004; Petersen, Anne. Installation Art: Between Image and Stage. N.Y.: Museum 
Tusculanum Press, 2015; Rosenthal, Mark. Understanding Installation Art: From Duchamp to 
Holzer. N.Y.: Prestel Publishing, 2003.
31  Неологизма „снайтоване“, създаден в случая с конкретна цел, предлагаме и употребяваме 
именно в смисъл на свързване на разнородни елементи с хетерогенни връзки в едно 
цяло, образуващо художествена инсталация (art installation). Употребяваме го именно, за 
да подчертаем, че става дума за такъв вид инсталация, и по този начин да разграничим 
свързването на елементите в нея от всички останали видове технически инсталации.

Фиг. 6. Сара Се. Без наименование (Преносимият планетариум), IX Биенале – Лион, Франция, 
2009

Fig. 6. Sarah Sze, Untitled (Portable Planetarium). IX Lyon Biennale, Lyon, France, 2009
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Фиг. 7. Боб Фостел. 
„Автомобил завинаги“, 

1973, Музей „Фостел 
Малпартида“

Fig. 7. Wolf Vostell, Auto-
Fever, 1973, Museo Vostell 

Malpartida

Фиг. 9. Еберхарт Бослет, 
„Арогантен І“, Докумен-

та 8, Касел, Германия, 
1987

Fig. 9. Eberhard Bosslet, 
Anmaßend I, Documenta 8, 

Kassel, Germany, 1987

Фиг. 8. Василий Рябчен-
ко, „Големият Бамби“, 

1994

Fig. 8. Vasiliy 
Ryabchenko, Big Bambi, 

1994
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обяснява основния смисъл на инсталацията – колкото и видово и родово да 
са разнородни самите артефакти – от колажа, през машините за рисуване до 
звуковите, светлинни или компютърни инсталации на Нам Джун Пайк (Nam 
June Paik, 1932–2006), или употребата на инсталации с живи организми32.

При описанието на инсталацията в изкуството и нейното класифициране 
като такава трябва да се изследва механичното снайтоване (съединяване без 
оглед на конкретния начин на връзка – допир, коване, лепене, шиене, притиска-
не и пр.). Предметите са във физически, механичен, оптичен, електричен или 
какъвто и да е друг начин на съединяване (допир, контакт) и взаимодействие 
на съставните си части. Оттук, според основното снайтоване, се определят и 
класифицират различните по род инсталации в изкуството.

За да се класифицират видовете инсталации, трябва да се употребяват 
двойни (по 2 признака) или тройни (по 3 признака) системи  на класификация. 
Общият принцип е, че колкото е по-разклонена класификационно-признаковата 
система, толкова е по-трудна работата с нея, но пък се повишава точността 
на класификация на арт инсталацията, което пък води до нейния адекватен 
анализ. Класификационните схеми при описанието трябва да отчитат на 
първо място снайтоването на елементите; на второ място по какъв начин 
действат съставните части, а също така и цялостното (интегрално) действие 

32  Пример за такава инсталация с използване на коне в изложбената зала и образното ѝ 
превръщане в яхър намираме в творчеството на Кунелис: Jannis Kounellis, Cavalli (Horses), 
1969–1976.

Фиг. 10. Нам Джун Пайк. „Електронна автомагистрала“, Континентал, САЩ, Аляска, Хавай, 1995 

Fig. 10. Nam June Paik, Electronic Superhighway, Continental U.S., Alaska, Hawaii, 1995
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на инсталацията, което е важно при определяне на електронните, светлинните, 
звуковите и видеоинсталациите. Сега вече класифицирането и изясняването 
на техническата и художествената природа на инсталацията може да се прави 
по-лесно. Бележката, която е уместно да направим тук, е, че онези, които се 
занимават с това – куратори, архитекти, конструктори, инженери, техници, 
трябва на всеки един етап, при условие че това е възможно, да се консултират с 
автора на инсталацията и да правят изпълнението на тези действия „на място“. 
Интервюто, което правят с автора, задължително трябва да включва въпроси, 
свързани с авторската визия за материалите, мястото и начина на подреждането 
на инсталацията с оглед на нейното бъдещо реконструиране. В документацията 
трябва да се включват и професионални цветни фотографии, които да показват 
както общия вид, така и всеки елемент поотделно, ако инсталацията се монтира 
на някаква плоскост. Ако инсталацията е пространствена – то от нейния най-
важен вид или гледна точка, по часовниковата стрелка, на всеки 45-ъглов 
градус, трябва да се направят фотографии до завършване на пълна обиколка 
около пространствената инсталация. Задължително трябва да се включат 
електрическите, електронните, пневматичните, хидравличните или каквито и 
да било други механизми за задвижване на инсталацията. Трябва също така 
да се включи и видеозапис на пълна кръгова панорама на инсталацията както 
по време на действие, така и в състояние на покой. По този начин смятам, 
че определянето на родовата и видовата сложност при класифицирането на 
инсталациите в изобразителното изкуство е преодоляна, като предлагам в осно-
вата на тяхното теоретично изучаване да бъде най-напред взета под внимание 
както връзката на инсталациите със субстрата – механична, химико-механична, 
електро-механична, електронна, компютърна и пр., така и връзката между от-
делните елементи на самата инсталация при тяхното описание и анализ, като 
за база е взет терминът „съединяване“ (снайтоване). Надявам се, че с тези мои 
основни постановки ще облекча съществено работата на онези изкуствоведи, 
които тепърва ще събират, класифицират и анализират инсталацията в 
изкуството от първата половина на ХХІ век.
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ART INSTALLATION: BRIEF NOTES ON ITS 
DESCRIPTION AND ANALYSIS

Julian Mitev

Abstract: The article seeks to address the description and analysis of a complexly 
constructed object such as an art installation. Different types of installations are explored, 
as they are becoming more and more popular in contemporary art. The methods used 
were chosen so that to be adequate to the objects under consideration. Art installations 
being complex works, the methods of classical art studies faced certain difficulties in their 
description and analysis, and mainly in revealing and explaining the mechanisms behind the 
functioning of different installations. Drawing lessons from those analyses, contemporary 
art studies had to expand and summarise their categories and concepts so that to be able 
to go from a descriptive and explanatory model to a prognostic one in the analysis of the 
contemporary “hybrid fruits” of the art of imagery.
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„НИЗШИТЕ“ ЖАНРОВЕ (НАТЮРМОРТ, 
ИНТЕРИОР, ГОЛО ТЯЛО) В СИСТЕМАТА 
НА ЖАНРОВАТА ЙЕРАРХИЯ ПРЕЗ ПЪРВАТА 
ПОЛОВИНА НА 50-ТЕ ГОДИНИ

Милена Блажиева1

Резюме: Статията се концентрира върху мястото на натюрморта, интериора и голото 
тяло в жанровата йерархия, установена в средата на 50-те години на ХХ век в българ-
ското изкуство.
Нормативната критика разглежда натюрморта като изначално „лишен от концептуал-
ност“, т.е. като почти незасягащ съществени теми и значими концептуални проблеми, 
което само по себе си се схваща като липса на каквато и да било художествена стой-
ност.  
Голи тела и интериори, в които декадентският дух е доста осезаем, почти не се до-
пускат до официалните художествени изложби. Рядък случай на творби, допуснати 
до представителна изложба, са „Интериор“ на Пенчо Балкански и „Почивка след ра-
бота“ на Елена Панева. Те са включени в Общата художествена изложба през 1954 г., 
последната по рода си преди Априлския пленум на БКП. Това би могло да се тълкува 
като една от първите прояви на  наближаващата вътрешна криза на установения мо-
дел.
Ключови думи: българско изкуство, тоталитарно изкуство, социалистически реали-
зъм, натюрморт, интериор, голо тяло

В рамките на метода на социалистическия реализъм натюрмортът, ин-
териорът, голото тяло и отчасти пейзажът са маргинална област, в която не 
намират място „големите теми“, развивани във фигуралната композиция, 
в официалния портрет или в индустриалния пейзаж. Това е основанието 
в този текст тези периферни жанрове да бъдат определени като низши по 
отношение на водещите жанрове в тоталитарната художествена култура. В 
хода на работата над статията обаче като по-точен термин се очерта поня-
тието минорни (малки), тъй като то отразява по-прецизно мястото, което те 
заемат в сравнение с „големите“ (мажорните) жанрове. Още повече, че и 
натюрмортът, и голото тяло, и особено интериорът често са проекция на 
дълбоко интимното, камерното, приело формата на меланхолично-идилич-
ното (т.е. минорното като тоналност) съзерцание, явявайки се контрапункт 
на пропагандната патетика в мажорните жанрове.

1 Milena Blazhieva is an Associated Professor in Art History at Sofia University “St. Kliment Ohrid-
ski”. Sphere of academic interests: totalitarian art. Authorship of articles: “The state policy in the 
sphere of plastic arts during the first half of the 1950s and its impact over ecclesiastical monumen-
tal and decorative painting”. In: Art Readings 2014. Sofia, 2015, 366–376; “The art of socialist 
realism as a project of the curator state”. In: Art Readings 2012. Sofia, 2013, 325 –331; “The 
leader’s image: certain specifics of Bulgarian fine art in mid-twentieth century”. In: Art Readings 
2007. Sofia, 2007, 272 –279.
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Нормативната критика разглежда тези жанрове като незначителни и це-
ленасочено ги поставя в периферията на художествения живот. Вижда в тях 
преди всичко отглас от салонното изкуство, дори псевдоизкуство. Това отно-
шение към жанровете е формирано още в първите години след Октомврий-
ската революция, а един от авторите, които последователно налагат този 
възглед, е А. Луначарски. През 1925 г. в обзора си, посветен на изложбата 
на художественото обединение „Битие“, той критикува младите художници, 
че развиват живописната си техника в незначителни сюжети: „наистина ли 
живопис с високо качество може да се подготви само с натюрморти, с голи 
и полуголи жени, с портрети на случайни хора, с нехарактерни за времето, в 
което живеем, безразлични сюжети [...] Нима е невъзможно техниката да се 
развива в сюжети, по-интересни от купчината ябълки, изсипана на масата 
още от Сезан?“2.

Тази периферна позиция на минорните жанрове в рамките на худо-
жествения модел на соцреализма е проблем, който привлича вниманието 
на съвременните изследователи на тоталитарния културен модел. Особено 
отчетливо тя е откроена във фундаменталния труд на Игор Голомщок „То-
талитарното изкуство“ – едно от първите мащабни изследвания, посветени 
на изкуството на тоталитарните режими, определили съдбата на света през 
миналото столетие3.

Настоящият текст е опит да бъде определено в най-общи линии мястото 
на тези класически жанрове в българското изкуство през 50-те години на 
ХХ век в контекста на тоталитарния художествен модел, утвърден в българ-
ската художествена практика след края на Втората световна война.

Следвайки съветската традиция, и у нас е възприето целенасоченото 
маргинализиране на минорните жанрове, като обикновено критиките са 
насочени към пейзажа и към натюрморта, но всъщност се визират всички 
жанрове, в които липсва голямата тема. Ето две мнения, публикувани през 
1946 г. на страниците на сп. „Изкуство“:

„Свидетели сме на един дъмпинг на изложби. В повечето случаи все с 
една и съща съмнителна стойност в качеството. Едновременно се откри-
ват 5 – 6 изложби. Човек би казал, че преживяваме разцвет на българското 
изобразително изкуство. [...] Личи, че никакви проблеми не тревожат ху-
дожниците. Сюжетът се ограничи едва ли не само до пейзажа, цветята и 
натюрморта. Едно сладникаво, плоско и без всякакъв трепет изкуство“4.

„Странно явление, че от няколко години, с много малки изключения, из-
ложбите са преситени от пейзажи, натюрморти и цветя. Липсва човекът и 
събитията, които характеризират нашето време“5.
2 Lunacharskiy, Anatoliy. Об искусстве. Том 2 [Ob iskusstve. Vol. 2], Moskva, 1967, 146.
3 Игор Голомщок определя като „неравноценно“ мястото, което заемат тези жанрове в 
жанровата йерархия, вж. Golomshtok, Igor. Тоталитарное изкуство [Totalitarnoe iskusstvo]. 
Moskva, 1994, 23.
4 Sotirov, Stoyan. Изложби [Izlozhbi]. – Изкуство [Izkustvo], 1946, № 1, 81.
5 Ivanov, Boris. Изложбата на Кирил Петров. Един истински художник на селото [Izlozhbata na 
Kiril Petrov. Edin istinski hudojnik na seloto]. – Изкуство [Izkustvo], 1946, № 3, 244.
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В българските условия обаче вероятно още един фактор оказва влияние 
върху негативното отношение, формирано към малките жанрове в следвоен-
ното десетилетие. Политическата конюнктура през втората половина на 
30-те и първата половина на 40-те години довежда до приемане на редица 
допълнения и изменения в Закона за защита на държавата, чрез които на 
практика е установена цензура, засегнала и развитието на пластичните из-
куства. В изложбите от първата половина на 40-те години фигуралната ком-
позиция (тематичната картина) почти е  изтласкана, като представителните 
художествени форуми са доминирани от салонни портрети, натюрморти, 
идилични пейзажи6. Макар и в по-малък обем присъстват и интериорът, и 
голото тяло. Тази „официозност“ на „малките“ жанрове в периода преди 9 
септември 1944 г. допълнително ги компрометира в очите на новата власт.

Вече нееднократно в различни публикации, свързани с изследванията 
върху художествения модел, установен в българското изобразително изку-
ство през втората половина на 40-те години на XX век, са споменавани и 
различни държавни и партийни документи, изиграли ключова роля във фор-
мирането на облика на художествената ни култура през втората половина на 
миналия век7. Когато говоим за минорните жанрове, то един от докумен-
тите, които имат решаваща роля за тяхната съдба, е приетото през 1950 г. 
Постановление на ЦК на БКП за Художествената академия8.

Стремежът изобразителното изкуство да бъде поставено в служба на 
партийните пропагандно-агитационни цели кара властта не само да се огра-
ничава с наблюдение върху художествения живот, а да упражнява строг кон-
трол върху него. Процесите в пластичните изкуства обаче не могат да бъдат 
овладени единствено чрез Съюза на художниците. Друга институция, на 
която е вменена задачата да определя посоката на развитие на тези процеси, 
е Художествената академия, която в очите на властта е аванпост в битката 
за властта над умовете. Именно това е причината ЦК на БКП изрично да 
се занимaе с Академията, като чрез приетото постановление предопределя 
нейното развитие за поне едно десетилетие. Академията трябва да стане не 
просто мерило, но законодател в областта на пластичните изкуства.

6 Тенденцията „малките“ жанрове да играят водеща роля през първата половина на 40-те 
години може да бъде проследна по каталозите на XV, на XVI и на XVII Обща художествена 
изложба. Прави впечатление доминантното положение на натюрморта, резултат може би и 
от факта, че княгиня Евдокия обикновено се включва в експозициите с произведения, които 
се отнасят именно към този жанр.
7  Ролята на някои партийни документи във формирането на облика на българското 
изобразително изкуство е изяснена в някои публикации на Чавдар Попов и Милена Блажиева 
(Popov, Chavdar. Периодът 1944–1959 [Periodat 1944–1959]. In: 120 години българско 
изкуство [120 Years Bulgarian Art], Sofia, 2012, 157–175; Blazhieva, Milena. Изкуството на 
социалистическия реализъм като проект на държавата-куратор [Izkustvoto na sotsialisticheskia 
realizam kato proekt na darzhavata-kurator]. In: Изкуствоведски четения 2014 [Art Readings 
2014]. Sofia, 2015.
8 За състоянието и най-близките задачи на Държавната художествена академия [Za sastoyanieto 
i nay-blizkite zadachi na Darzhavnata hudozhestvena akademiya]. – Изкуство [Art], 1950, № 2, 
70.
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Властта, която се стреми да спечели за себе си бъдещите художници (или 
както се казва в постановлението: „здравите кадри, годни да се справят с от-
говорните идейни и професионални задачи, които им поставя борбата за по-
строяване на социалистическата култура в нашата страна“9), вижда опасно-
стите от духовната независимост на най-старата българска художествената 
институция и затова я поставя под особен надзор. За да може Висшето худо-
жествено училище да изпълни задачите, поставени пред него, са необходи-
ми значителни реформи. Промените в учебните програми и в преподавател-
ския състав са драстични. Контролът върху Академията не е само външен. 
Властта прониква в нея, като използва някои от преподавателите, приели да 
сътрудничат и дори да бъдат оръдие за провеждането на реформите.

Постановлението на ЦК е пряка намеса на държавата и партията в ра-
ботата на Художествената академия. Към нейното ръководство (главно в 
лицето на Дечко Узунов и Илия Петров) са отправени остри обвинения, че 
на работа са оставени професори, „привърженици на антинародното, фор-
малистичното, буржоазното западноевропейско изкуство“, че е останала 
непокът ната учебно-възпитателната работа, че самото ръководство се нами-
ра „в плен на буржоазно-формалистичните движения“10 и т.н. В резултат на 
този партиен документ не само са уволнени редица преподаватели и е сме-
нено съдържанието на учебната програма, но коренно е променена струк-
турата на Академията, като част от провежданата от държавата политика е 
закриването на ателиетата по натюрморт и пейзаж, защото „съществуването 
на ателие и отделна специалност по пейзаж и мъртва природа сочи за откъс-
ване на изкуството от живота“11.

По отношение на натюрморта основният проблем е, че в него официал-
ната критика вижда неангажиращо и неангажирано изкуство. Той е априори 
„безидеен“, т.е. почти няма място за развиването на голямата тема и зна-
чимия идеен проблем, а това от своя страна е равнозначно на отсъствие на 
художествена стойност.

Но истинската причина натюрмортът да бъда запратен на дъното на жан-
ровата йерархия не се изчерпва с факта, че е приеман за „лековат“ жанр. За 
идеолозите на социалистическия реализъм натюрмортът всъщност крие за-
плаха. Както отбелязва И. Голомщок – след Сезан натюрмортът се превръща 
в „лаборатория за анализ на същността на нещата“12 и едновременно с това 
той е област на перманентен пластически експеримент, а Сезан е „демо-
низиран“ – той се превръща в олицетворение на краха на „реалистичното“ 
изкуство. Обвинението в „сезанизъм“ е било равносилно на обвинение във 
„формализъм“, а това е можело да доведе до сериозни последствия.

Въпреки това в официалните изложби натюрмортът е допускан може 
би като рефлексия от неговото присъствие в съветското изкуство. Въпре-

9 За състоянието и най-близките задачи на Държавната художествена академия, 72.
10 За състоянието и най-близките задачи на Държавната художествена академия, 69.
11 За състоянието и най-близките задачи на Държавната художествена академия, 70.
12 Golomshtok. Тоталитарное изкуство, 235.
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ки усилията на официалната съветска критика жанрът да бъде изтласкан в 
периферията на художествения живот, той остава популярен и дори някои 
от най-ортодоксалните сталински художници (в това число един от първите 
носители на званието Народен художник на СССР – Александър Гераси-
мов) често се обръщат към този жанр. Както в съветското изкуство, така и в 
българското най-често присъстващият мотив са цветята. Но у нас този мо-
тив се появява преди всичко в творчеството на жените художнички (Бинка 
Златерава, Мария Юрданович, Мария Градинарова, Олга Шеханова, Венета 
Дюлгерова и т.н. и дори Вера Недкова).

В годините до 1956 г. натюрмортът се превръща в своеобразна възмож-
ност за „бягство от действителността“ и поради това понякога в него се 
изявяват автори, очевидно уморени от ограниченията, наложени върху бъл-
гарското изкуство. Включително и Дечко Узунов – след „Труд за родина-
та“, „Портрет на Сталин“ (1952) и „Срещата с първенците от ТКЗС“ (1953), 
предпочита в изложбата през 1954 г. да участва с пейзаж от Средногорието 
и с натюрморта „Цветя“. С тази композиция художникът всъщност се завръ-
ща към изобразителен мотив, който присъства в неговото творчество през 
първата половина на 40-те години и към който ще се обърне отново през 
70-те и 80-те години.

Що се отнася до останалите жанрове, като голото тяло и интериора, в 
които „декадентският“ дух е ясно доловим, то те почти не се промъкват в 
рамките на официалните изложби.

През 1945 г. в XIX Обща художествена изложба участва Вера Недкова с 
„Голо тяло“. През 1947 г. в ХХ изложба е включена работата на Петър Янсен 
„Голо тяло“. Следват няколко години, през които жанрът напълно отсъства 
от живописния раздел на изложбите. Едва през 1954 г. той се завръща, но 
завоалиран под формата на тематична картина – „Отмора след работа“ на 
Елена Панева. Работата дори е репродуцирана в каталога на изложбата, а 
Атанас Божков вижда в нея „смел подход при разкриване на жизренадостта 
в бита на хората по нашите поля“13. Проблемът за голото тяло всъщност е 
продължение на старата академична традиция, при която тялото има висша 
художествена стойност, но е и метафора на нравственото съвършенство. 
Това разбиране обаче намира продължение по-скоро в нацисткото изкуство, 
отколкото в метода на социалистическия реализъм. В съветското изкуство 
съществува подчертана „свенливост“ по отношение на голото тяло. Жанрът 
съществува, но приглушено – извън пространството, в което произведение-
то се официализира, – въпреки това присъства дори и в творчеството на 
художници, които създават канона на метода на социалистическия реали-
зъм. И в българското изкуство, като функция на модела, голото тяло изчезва 
от официалните художествени изложби, но продължава да съществува „под 
повърхността“.

Тъй като голото тяло е жанр, ключов не само за живописта, но и за скулп-

13 Bozhkov, Atanas. За нови смели и големи мисли [Za novi smeli I golemi misli]. – Изкуство 
[Art], 1955, № 1, 18.
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турата, трябва да отбележим, че в Общите художествени изложби, състояли 
се през втората половина на 40-те години, все още има пластични произве-
дения, посветени на голото тяло, а сред авторите, които се изявяват в жанра, 
са Андрей Николов, Любомир Далчев, Младен Миладинов, Васил Радосла-
вов... В изложбите от първата половина на 50-те години обаче голото тяло 
вече напълно отсъства и от скулптурните секции на експозициите.

Интериорът е жанр, който присъства в творчеството на редица худож-
ници от онази епоха (Вера Недкова, Никола Танев, Бенчо Обрешков, Ненко 
Балкански), но за него почти не се намира място в рамките на официални-
те изложби. В интериора художниците развиват концепцията за личното, 
неприкосновеното пространство, пространството оазис, в който външният 
свят няма място. Това е средата, в която авторът се оттегля, за да избегне 
натрапчивостта на митинговия патос и идеологизираната риторика, нала-
гани като основна комуникативна форма, и в която търси тишината на ин-
телектулното усамотение. След години на отсъствие през 1954 г. в послед-
ната голяма изложба от периода преди Априлския пленум в експозицията е 
включена само една подобна композиция, чийто автор е Пенчо Балкански.

Може би най-важният резултат от факта, че минорните жанрове са по-
ставени в периферията на художествения живот, е този, че в тях действието 
на нормите, които регламентират както художествения език, така и тема-
тичния кръг в мажорните жанрове, значително отслабва. Това превръща 
натюрморта, интериора и голото тяло в относително свободна от идеология 
територия, в която властта и нормативната критика не са в състояние да уп-
ражняват пълновластен контрол.
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THE “INFERIOR” GENRES (STILL LIFE, 
INTERIOR, NUDE) IN THE SYSTEM OF GENRE 
HIERARCHY DURING THE FIRST HALF OF THE 
1950S

Milena Blazhieva

Abstract: The present paper is focused on the place of still life, interior scenes and nude 
figures in the genre hierarchy, established in mid-twentieth century in Bulgarian art.
Normative criticism views still life as immanently “devoid of conceptuality”, i.e. as barely 
touching any major topics or significant conceptual issues which in itself implies lack of 
any artistic value.
Nudes and interiors in which the decadent spirit is much more tangible are far less likely 
to get admitted to the official art exhibitions. Among the rare examples of works which got 
to be admitted to a representative exhibition are “An interior scene” by Pencho Balkansky 
and “Resting after work” by Elena Paneva. These works were exhibited at the General Art 
Exhibition in 1954 which was the last of its kind, held before the April Communist Party 
Assembly. This fact may be interpreted as one the first manifestations of the established 
model’s impending internal crisis.
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ОБРАЗИ НА ИЗКУСТВАТА, ТВОРЧЕСТВОТО, 
ТВОРЕЦА ВЪВ В. „БЪЛГАРАН“ (1904–1909) – 
КАРИКАТУРНАТА РЕЦЕПЦИЯ

Милена Георгиева1

Резюме: Статията разработва проблем, свързан със срещата на различните изкуства 
/театрални, музикални, литературни/, чрез карикатурните им образи по страниците 
на  хумористичния вестник „Българан“ – орган на едноименния бохемския кръг от 
български творци от началото на ХХ век. Как карикатуристите виждат тези изкуства, 
които  след Освобождението на България /1879/ тръгват бързо по пътя на европеиза-
цията и модернизацията, какво им харесва, смущава, отблъсква или не се отбелязва в 
техния новоконструиращ се смехови имидж, какви са посланията им – това са въпро-
си, свързани и с развитието на новото творческо самосъзнание, в което контекстът, 
средата играят значима роля. Окарикатуряването, шаржирането на изкуствата и тех-
ните „родители“ – творците – предизвиква по-скоро възхищение. То е своеобразен 
техен „пиар“ в най-мощното и модерно медийно средство от този период – пресата. 
Статията се фокусира върху визуалните персонализации на самия творец, върху про-
тиворечията между материалната му нищета и духовната му призваност, спира се 
върху поколенческия проблем „стари – млади“, анализира театрализацията на кари-
катурата и използването на вестника като нейна социална и политическа сцена.  Ин-
тересна е употребата на метафората на маскарада /визуална и словесна/ за репрезен-
тиране на всякакви актуални проблеми – политически, културни, морални, еротични. 
Карикатурната рецепция на различните видове изкуства, тяхното взаимопроникване 
по страниците на вестника формира в тези ранни години съвременна потребителска 
публика – ето защо визуалното им разчитане като цяло е свързано с един културно-
антропологичен поглед към творческата енергия на българската “belle époque”, ста-
туса на изкуствата и ценностните йерархии в нея.
Ключови думи: карикатура, шарж, група „Българан“, образи на изкуствата, литера-
тура, музика, театър, маскарад, преса, рецепция 

1 Dr Milena Georgieva is Professor at the Institute of Art Studies, BAS, member of the Academic 
Council of the Institute; part-time lecturer at the University of Plovdiv. Her research interests cover 
the areas of Bulgarian and Balkan arts of the first half of the twentieth century. Selected bibliogra-
phy: “Lada Union of South-Slav Artists (1904–1912). Bulgarian Arts in South-Slav Exhibitions”. 
Sofia, 1994; “South-Slav Dialogues in Modernism. Bulgarian Art and Art of Serbia, Croatia and 
Slovenia 1904–1912”. Institute of Art Studies. Sofia, 2008; “A Toast To You, Maestro! The Bo-
hemian Moments of Ivan Penkov”. Sofia, 2012. Editor of the memoirs of Pavel Genadiev of the 
Bulgarian Artists contributing to Hudozhnik (Artists) j. (1905–1909). Her articles were published 
in Croatia, Serbia, Germany. Email: mggeorgieva@mail.bg.
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ХIX в. е век на трите изкуства – музиката, литературата и театъра, кои-
то се радват на многобройна публика2. Музиката и театърът са колективни 
изкуства с публично съпреживяване на сценичното действие. Литературата 
през този век открива психологическия роман. А творецът се превръща в 
жрец, който свещенодейства в храмовете на изкуствата – театрите, оперите, 
концертните зали. Романтизмът, преминаващ като нишка през целия ХIХ 
век чрез различни течения, стимулира генерирането на общи идеи в изку-
ствата. Например идеята за „тоталното произведение на изкуството“, която 
е издигната от композитора Рихард Вагнер и завладява умовете на творците 
във всички европейски страни, се опира на равноправното положение на 
изкуствата, на тяхното взаимопроникване с цел тоталното въздействие вър-
ху всички сетива на зрителя3. От друга страна, и времето на “belle époque”, 
с което завършва дългият ХIХ век, е време на индивидуализъм, на силен 
стремеж към човешка свобода, издигаща творческата личност до статуса 
на посветеност в тайните на природата и духа. Въпреки тревожността и 
емоционалността на възприятията, на сантимента на вътрешните преживя-
вания тази епоха не се лишава и от хармонията, благозвучието, търсено в 
новия синтез на изкуствата. Ето защо появата на образите на изкуствата в 
пресата се оказва неминуема и има различни послания. Изкуствата звучат 
синхронно в карикатурната визуалност на в. „Българан“, който пръв ги съ-
бира така активно и целенасочено на страниците си. За разлика от други-
те хумористични вестници в него образите на изкуствата заемат най-голям 
дял. Дори когато става дума за хумористични списания и вестници попу-
ляризаторската им функция посредством смеха има своето положително 
въздействие. Карикатурният образ на нещо толкова възвишено, за каквото 
е смятано по това време изкуството, не води до неговото принизяване или 
омърсяване, а до медийност и комуникативност като краен резултат, до ши-
рока популярност. Парадоксалността е в основата на търсеното въздействие 
от карикатуристите. Окарикатуряването, шаржирането на изкуствата и тех-
ните „родители“ – творците – предизвиква по-скоро възхищение. То е свое-
образен техен „пиар“ в най-мощното и модерно медийно средство от този 
период – пресата. И тук образите на изкуствата не се появяват случайно – 
модел за следване е немското списание „Симплицисимус“, където маниерът 
творците на изкуството да се представят в шаржове е особено използван4. 

2  „Българан“ е един от първите хумористични вестници, обърнали  внимание върху изкуства-
та и особено върху изобразителното изкуство, но тук ще разгледам само споменатите три из-
куства не само поради липса на място, а и поради малко по-различния проблем за автопорт-
ретността в изобразителното изкуство, поставен чрез карикатурите, касаещи художниците.
3  Вж. по-подробно Ganeva, Valentina. Тоталното произведение на изкуството [Totalnoto proiz-
vedenie na izkustvoto]. Sofia, 2006, 59–83. 
4  В сп. „Симплицисимус“ се окарикатуряват и значими художествени събития. Така напри-
мер естетическите битки на мюнхенското дружество „Сецесион“ са отразени дори на кори-
цата на „Симплицисимус“ (Simplicissimus, 13.2.1897, № 46, автор: Теодор Хайне) по повод 
на Мюнхенската международна изложба в Гласпалас. Вж. Die Münchener Secession und ihre 
galerie. Ausstelung im Münchener Stadtmuseum 10. Juli – 14. September 1975. München, 1975.
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Другата причина за появата им е персонализацията на изкуствата чрез но-
вия статут, който творците все повече започват да придобиват в социалния 
живот на България. Най-известната хумористична рубрика в „Българан“ е 
озаглавена „Атестати и портрети за артисти и поети“, макар че в нея осе-
зателно присъстват и художниците. Голямото количество шаржове на по-
пулярните творчески фигури от началото на ХХ век напомня на зрителя за 
тях почти във всеки брой, показва ги в любопитна светлина, подчертаваща 
винаги тяхната артистична природа. Така шаржът на писателя Елин Пелин 
е с добавените атрибути на мастилница и перо, а някои от шаржираните 
актьори са показани в изпълнение и в костюми от съответните роли, добре 
познати на зрителите. За други профилната поза е предпочитана, тъй като 
е най-запомняща се /фиг. 1/. Повишен е интересът на карикатуристите към 
актьорското съсловие поради публичността на професията му. Шаржът е 
приятелски вид хумор, който цели не да обиди артистичната личност, а да 
я поздрави с ефектна визуализация, като я отличи от тълпата. Творците са 
новите културни герои на своето време, за които бройката на почитателите 
им говори и за почитта към изкуствата, а оттам и за цивилизационното ниво 
на всяка млада нация, която се приобщава към съвременна Европа. Голяма 
заслуга на вестника е, че той налага шаржовете на избраните творци като 
всекидневна нужда за издигнатия градски читател/зрител. 

1. Александър 
Божинов. Шарж 
на актьора 
и режисьора 
Матей Икономов. 
Българан, 1904, бр. 
34, с. 5

1. Alexander 
Bozhinov. A 
caricature of actor/
director Mathey 
Ikonomov. Bulgaran, 
1904, 34, p. 5
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Западноевропейската музика е сложно, непонятно, но уважавано изку-
ство в България от началото на ХХ век5. Нейната задача е да възпитава, обо-
гатява и възвисява човешката душа. В представите на времето тя е най-чис-
тият, непосредствен извор на творчество. Както пише Шопенхауер за нея: 
„Музиката е самостоятелно изкуство […], което […] не изговаря явленията, 
а само тяхната вътрешна същност, тяхната есенция – самата им воля“6. Тя 
присъства по страниците на вестника в образите на музиканти – най-често 
цигулари, показани в творческото си вдъхновение по време на музикалния 
акт. Страшимир Димов представя репетицията на младеж, свирещ на цигул-
ка под името „Музикална България“ (1906) /фиг. 2/. Рошавата дълга коса е 
задължителен белег за твореца и особено за музиканта – тя му придава така 
нужния романтичен вид. А стаята на младежа е мизерна – с разхвърляни не-
брежно ноти по пода, с легло и закачалка, на която е окачено палтото и шап-
ката му. В бр. 90 от 1906 г. се появява карикатура от сръбската художничка 
от немски произход Бета Вуканович, която въвежда и жените музикантки 
– цигуларка и пианистка. Можем да тълкуваме публикуването на цикъла 
карикатури от Бета Вуканович във вестника и особено онези, посветени на 
женското творчество, като пробив в снизходителното като цяло българанов-
ско виждане за жените творци, но те притежават и лека ирония към феми-

5  Вж. Valchinova, Elisaveta. Градската традиционна инструментална практика и оркестровата 
култура в България (средата на XIX – края на XX век) [Gradskata traditsionna instrumentalna 
praktika i orkestrovata kultura v Balgariya (sredata na XIX – kraya na XX vek)]. Sofia, 2000.
6  Shopenhauer, Arthur. Die Welt als Wile und Vorstellung. I. Bd. 3 Buch & 52; II Bd. 3 Buch, Kap. 
39. Цит. по Ganeva. Тоталното произведение на изкуството, 74.

2. Страшимир 
Димов. Музикална 
България. Репети-

ция. Българан, 1906, 
бр. 82, с. 8

2. Strashimir Dimov. 
Melodising Bulgaria. 

A Rehearsal, 
Bulgaran, 1906, 82, 

p. 8
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нистичните напъни на всяка цена в полето на изкуството. Очевидно Вукано-
вич се ползва сериозно с уважението на българановци – във вестника тя се 
оказва майстор на характерологичните шаржове на видни южнославянски 
творци – основатели на Съюза „Лада“ (1904). Чрез тях „Българан“ изразява 
и своето уважение към южнославянския творчески елит с лек, игрив хумор. 

По-редки са изображенията, свързани с литературата и литераторите – 
поети, писатели, критици. Но от друга страна, в съответните карикатурни 
рубрики техните шаржове са особено колоритни и запомнящи се. Литерату-
рата като изкуство в България е най-развита, с различни жанрове и актив-
на критика, с интересен и интензивен литературен живот. В годините на в. 
„Българан“ става смяна на литературните поколения и съответно на идеите, 
които пораждат теченията в литературата7. Индивидуализацията ѝ е видимо 
количествена – множество пишещи млади хора изгряват на литературния 
небосклон, поддържани от съответните критици и списания. Но тя също е 
и качествена – образците ѝ са в руския и френския псхилогически роман, 
немската идеалистична критика, френската и немската символистична по-
езия. Желанието да се смени описателността на народническата и патрио-
тична литература с по-сложни изображения на човешката душа и личност 
са несъмнени. В този период излизат и редица ключови литературни и кри-
тически произведения, свързани с насоката на символизма – стихосбирките 
„Безсъници“ на П.К. Яворов, „Хризантеми“ от Тр. Кунев, идилиите на П.Ю. 
Тодоров, „Млади и стари“ на д-р Кръстев и др.8

В „Българан“, ма-
кар и нефокусирано, 
както в столичната 
преса, също се про-
крадва поколенче-
ският литературен 
проблем около опози-
циите стари – млади, 
но и модерни – упа-
дъчни. Напълно в 
този дух е титулната 
карикатура от 1906 г. 
със заглавие „На Пар-
нас“ /фиг. 3/, където 
Александър Божинов 
представя две литера-
турни поколения – па-

7  Вж. Igov, Svetlozar. Кратка история на българската литература [Kratka istoriya na balgarskata 
literatura]. Sofia, 1996.
8  1907. Годината на интелигентите. Литература и автономия. Началата на модернизма. [1907. 
Godinata na inteligentite. Literatura i avtonomiya. Nachalata na modernizma]. Sofia, 2008.

3. Александър Божинов. На Парнас. Българан, 1906, бр. 82, с. 1

3. Alexander Bozhinov. On Mt Parnassus. Bulgaran, 1906, 82, p. 1
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триарха на българската литература Иван 
Вазов и младия поет Кирил Христов в 
абсурдната  обстановка на... спалнята. 
Патриархът спи завит до главата в лег-
ло, декориран от огромните си рунтави 
мустаци и вежди, а младокът поет му 
пропъжда услужливо хапещите го ли-
тературни мухи. Карикатурата е вели-
колепна като замисъл и изпълнение – тя 
представя дядо Вазов едва ли не като 
труп, който повече няма да се пробуди, 
чрез невероятния ракурс на гледката 
„отдолу нагоре“, а физическите особе-
ности на Кирил Христов са стилизирани 
във вид на досадно насекомо, което каца 
от цвят на цвят, т.е. от лагер на лагер, 
подрънквайки с лирата си, и сервилно 
отпъжда с ветрило мухите над спящия 
Вазов. Стъпил върху гърдите на вели-
кана, дребният поет се стреми да заеме 
мястото му на Парнас чрез привидното 
си умилкване, като първо получи него-
вата подкрепа в конфликта и на двамата 
с литературния кръг „Мисъл“. Друга по-
добна карикатура, рисувана от писателя Елин Пелин, буквално илюстрира 
този знаменателен конфликт – в случая между прочутата вече литературна 
четворка и низверг натия от нейния кръг и списание „Мисъл“ Кирил Хри-
стов, представяйки физически битката помежду им9 /фиг. 4/. Карикатурите 
изразяват присмеха на най-младите поети и писатели от „Българан“, неува-
жение към авторитетите, съдържащо нова радикалност на противопоставя-
не срещу тях. 

Както е известно, „Българан“ няма положително отношение към естети-
ката на кръга „Мисъл“, който в неговите очи минава за твърде консервати-
вен. Но също така отношението му не е и напълно отрицателно, ако съдим 
по карикатурите на Пенчо Славейков и Петко Ю.Тодоров, публикувани във 
вестника. Разбира се, те се съобразяват и с характерологичните особености 
на самите писатели. Един фейлетон, посветен на П. Ю. Тодоров (1909) с не-
гови шаржове от Божинов /фиг. 5/, е особено забележителен с подчертания 
наивитет на автора на „Идилиите“ и с къдравата си весела рисунъчна ли-
ния. Тук виждаме Божинов като обаятелен илюстратор, който умее да при-

9  За конфликта на Кирил Христов с представителите на кръга „Мисъл“ вж. по-подробно 
Dafinov, Zdravko. Приятелства и съперничества между българските поети, писатели и крити-
ци. Документална хроника 1845–1945 [Priyatelstva i sapernichestva mezhdu balgarskite poeti, 
pisateli i krititsi. Dokumentalna hronika 1845–1945]. Sofia, 2006, 193–215.

4. Елин Пелин. Самоеди. Българан, 1906, 
бр. 87, с. 1

4. Elin Pelin. Self-eaters. Bulgaran, 1906, 
87, p. 1
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земи високите литературни амбиции и 
на най-известните български писатели, 
като направи от тях смешни литератур-
ни герои, близки до комиксното начало. 
Силата на тези карикатури е, че в тях 
участват конкретни добре познати лич-
ности, силно отричани или въздигани 
от публиката и критиците. Българанов-
ци не вярват в духовната пробуда, която 
търсят патриарсите на новата българска 
литература, развенчавайки непрекъсна-
то официалните кумири – Вазов, Вели-
чков, Михайловски. В тази си позиция 
те са близки до кръга „Мисъл“, макар и 
отричани от него, защото произвеждат 
популярна, „низка“ литература10. 

Важна карикатурна тема, засягаща 
всички творци, е тази за бедността на 
бохемстващия творец. Идеята идва от 
представата за прокълнатостта му, коя-
то главно във френската литература от 
ХIХ в. има много литературни прототи-

пи – например в творчеството на Юго, Вини, Мюсе, защитаващи мъчени-
ците на изкуството и изразяващи презрението си към буржоата и техния 
ограничен “modus vivendi”11. Силна е традицията и на френската карикатура 
от този период – Филипон, Гранвил, Дьокан, Домие, за които контрастът 
между твореца и буржоата е особено важен. Емоционалният патос на „Бъл-
гаран“ се върти в голямата си част също около опозицията – бедният/чест-
ният творец – бездушният чиновник/началник. Дори когато този социален 
сблъсък не е показан толкова директно в карикатурите им, той присъства 
като поанта през всички години на вестника. В една карикатура Божинов 
е много красноречив: човек на изкуството съчувства на плачеща девойка с 
думите, че е посветен на творчеството си и че ще се намери друг, който да 
я утеши в живота. Българановецът няма право на семейство, за него то е 
воденичен камък, защото нито може да го издържа, нито да му се посвети. 
Показана хумористично като декадентска мода, драмата изкуство – живот е 
била действителна за бедните представители на Изкуството. Много от тях 
не създават семейства или това се случва твърде късно в живота им. Пиер 
Бурдийо смята, че „теорията за уникална организация на този отличаващ 

10  Вж. разгромяващата ги статия на Penev, Boyan. Литературата около „Българан“ [Literaturata 
okolo “Balgaran”]. – Мисъл [Misal], 1907, № 1, 58–72.
11  Bourdieu, Pierre. Правилата на изкуството. Генезис и структура на литературното поле 
[Pravilata na izkustvoto. Genezis i struktura na literaturnoto pole]. Sofia, 2004, 220.

5. Александър Божинов. Приказка за Пет-
ковата бъчва. Българан, 1909, бр. 26, с. 2

5. Alexander Bozhinov. A Tale of Petko’s 
Cask. Bulgaran, 1909, 26, p. 2
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се свят изработват писателите“, привеждайки като пример Теофил Готие и 
Бодлер, формулирали първите систематични основи на теорията на „изку-
ство за изкуството“, „което къса с буржоазния стил на живот именно защо-
то се основава на отхвърлянето на всякаква социална мотивация на изку-
ството и твореца“12. Божинов, свързан най-вече с художниците и по-точно с 
бед ните карикатуристи, рисува тях и себе си като модели на мизерията, но 
аристократи на духа. „Чистото“, или некомерсиалното изкуство, правено от 
духовно извисения художник, който не се интересува от облаги и постове, 
от материални удоволствия, става идеал на това поколение, макар и за крат-
ко – докато не овладява и то лостовете на властта и нейните институции. 

Особено популярна в „Българан“ 
е театралната тема, привлякла 
силно вниманието на карикатурис-
тите. Театърът е типично градско 
пространство – освен че е храм на 
изкуството, той е и място за вечер-
но развлечение13, за демонстриране 
на социални йерархии в елитното 
общество. От 1907 г. и българската 
столица се снабдява с нова театрал-
на сграда, с което придобива статута 
на нов театрален център в Югоиз-
точна Европа. Първата хумористич-
на закачка със сградата на Народния 
театър (1908), след кризата с ос-
виркването на княза от студентите 
по време на откриването ѝ, намеква 
за „безредието и анемичния репер-
тоар“ на театъра („От „Разбойници“ 
до „Към пропаст“ според заглавието 
ѝ). През 1909 г. обаче за директор на 
Народния театър е назначен поетът 
Пенчо Славейков. Правителството 
на демократите назначава Славей-
ков на този пост с цел да укрепи те-
атъра, да консолидира артистичния 
му състав и издигне на европейска 
висота постановките му14. За да от-

12  Bourdieu. Правилата на изкуството, 221.
13  Вж. Места на всекидневието. Миниатюри от европейската културна история [Mesta na 
vsekidnevieto. Miniatyuri ot evropeyskata kulturna istoriya]. Sofia, 2002, 207–216.
14  Вж. Tosheva, Kristina. История на българския театър. Том 3 [Istoriya na balgarskiya teatar]. 
Sofia, 1997, 98–110.

6. Александър Божинов. Шарж на Пенчо Сла-
вейков. Българан, 1909, бр. 17, с. 1

6. Alexander Bozhinov. A caricature of poet Pencho 
Slaveikov. Bulgaran, 1909, 17, p. 1
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бележи факта, Божинов веднага му посвещава шарж /фиг. 6/, отпечатан на 
първата страница на вестника (1909), който е симптоматичен – поетът е „на-
рамил“ новата сграда на Народния театър, а инатът му, според текста, няма 
да позволи на полицията да влезе в него. Силуетът на поета е запомнящ се, 
а новата сграда на театъра е колаж от фотография, умело съчетан с шаржа на 
поета – един от първите в нашето изкуство! Директор и театър са вплетени 
в едно цяло, отправяйки ясно послание чрез тази визуална контаминация. 
Най-многобройни и ефектни са шаржовете именно на актьорите и оперните 
певци – вероятно поради публичността на тяхното изкуство и неговата раз-
познаваемост. Някои са дадени в профил, други в роля – търси се характер-
ното у тях, което е и запомнящо се. Шаржовете им не са скици, в тях липсва 
мимолетното, те са с добре подчертани лицеви маски, с точно определено 
внушение за характера им.

Театралната тема е много използ-
вана от Божинов за политически пос-
лания. Театърът и неговата образност 
– сцена, актьори, певци, персонажи в 
роли, маски, завеси – са подходящи 
за изразяването на отношение към 
политиката и те не са пропуснати 
да бъдат заети в помощ на карикату-
ристите. Българановци възприемат 
своя вестник като сцена, на която 
персонажите играят своите роли, и 
най-присъщ им е политическият те-
атър – онзи, чиито герои в действи-
телния живот те неотклонно следят, 
анализират със своята сатира и разо-
бличават. Много от шаржовете на по-
литици наподобяват актьори в роля 
или пък актьори на театрална сцена. 
Един красноречив пример е тайн-
ственото изображение на духа на м-р 
Мушанов, който всяка нощ, точно в 
1 ч., се появява на сцената на Народ-
ния театър /фиг. 7 /, за да изпълнява 
до зори разни оперни парчета /1908/. 
Александър Божинов е най-големият 
майстор в изобразяването на полити-

ческите мъже като театрални актьори, тъй като най-добре владее занаята на 
карикатуриста – т.е. да прилага своето остроумие и въображение към под-
ходящо измислени ситуации. Театрализацията на карикатурата е интересен 
проблем – карикатурният вид изобразително изкуство е не само близък до 

7.  Салватор Роза (Александър Божинов). Ба-
лада. Българан, 1908, бр. 4, с. 1

7. Salvator Rosa (Alexander Bozhinov ). A Ballad. 
Bulgaran, 1908, 4, p. 1
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върховенството и подчертаната динамика на персонажите (актьорите) във 
вестника (сцената), но също така е особено диалогичен с публиката, защото 
и карикатурата, подобно на театъра, разчита на публиката, за да бъде за-
вършена нейната морално-дидактична функция. Същевременно ефектът 
на иронична отстраненост, свойствен за карикатурата15, присъства в теа-
тралната тема с политическо послание. И като че ли най-явен е той в маски-
ранията – древен способ за изказване на нелицеприятни истини. 

Ето защо в по-широк спектър към театралната тема трябва да се вклю-
чат и карнавалите, баловете с маски, които не са били плод само на фан-
тазията на списващите вестника, а нещо реално за столицата. „Българан“ 
посвещава цели два броя на маскарада! (1906, 1909), което показва какво 
голямо значение му се отдава преди всичко като подходяща метафора за 
репрезентиране на всякакви актуални проблеми – политически, културни, 
морални, еротични...Известно е, че карнавализацията е противопоставяна 
на официалната култура, че тя е израз на народната воля, на веселието, на 
по-свободните нрави16. Сюжетиката на маскарада е използвана за волнодум-
ство, за преобръщане на ценностите, за публично осмиване на онези, които 
вече са компрометирани в обществено-политическия живот. Знакът на мас-
ката предполага скриване на истинската същност или напротив – откриване 
на душевност без визуалното ѝ идентифициране. Логично е и българановци 
да използват мотива на маската и маскарада с референции към обществено-
политическото състояние на България. В карикатурите с подобна образност 
те са и най-смели в провокациите си. А бихме казали и най-модерни, макар 
че техният маскарад не прекрачва зоната на авангардните търсения на за-
падните им колеги – той остава само в затвореното поле на политическата 
карикатура.

„Маскарадният брой“ от 1906 г. започва с ярко политическо послание 
– прекрасната карикатура на Петър Паспалев – „Маска“ и политическия 
памфлет „Кой как ще се маскира“, придружен с изящни винетки с обичай-
ните маскирани персонажи от Жул Паскин /1906, бр. 85/. „Маска“ обаче е  
прозрачна мистификация – в едрия силует на краля-слънце с домино и буй-
на перука, с дантелена кърпичка и жезъл, в монограма с лилията на плаща 
му и най-вече в характерния му профил лесно се разпознава княз Ферди-
нанд /фиг. 8/. Под него текстът „Държавата – това съм аз“ внушава големите 
му държавнически амбиции, довели до узурпирането на демократичните 
свободи. Черният хумор е съвсем реален заради преследването на редакто-
рите на „Българан“ по Закона за особата. В следващия брой (1906, бр. 86) 
темата отшумява на титулната страница и превръща началната ѝ карикатура 
в заключение на маскарадната тема – главен герой в нея е Българанчо, който 

15  Ganeva, Valentina. Маската в изкуството на ранния европейски авангард [Maskata v iz-
kustvoto na ranniya evropeyski avangard]. Ръкопис, ИИИзк [Institut za izsledvane na izkustvata 
– BAN]. Sofia, 2007, 50.
16  Bahtin, Mihail. Франсоа Рабле и народната култура на Средновековието и Ренесанса [Fran-
soa Rable i narodnata kultura na Srednovekovieto i Renesansa]. Sofia, 1978.
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участва в традиционния 
февруарски карнавал, 
маскиран като гене-
рал – със сабя, ботуши, 
ленти и ордени, дори с 
перце на шапката /фиг. 
9/. Божинов – автор на 
тази титулна карикату-
ра, принизява ролята 
на политическите, дър-
жавни и военни водачи 
чрез подходяща сим-
волика, по-точно чрез 
играта с подменянето 
ѝ – Българанчо души 
комшийското куче 
вместо българския лъв 
и е стъпил върху една 
гъска вместо върху 
българския народ, бръ-
щолевейки за свобода и 
законност. Всичко в нея 
е преобърнато наопаки. 
Ако политиката е мас-
карад, българановци 
участват в него по стра-
ниците на своя вестник, 
но със самочувствието, 
че са в политиката и я 
правят чрез издаването 
му. Образът на детето 
Българанчо – събирате-
лен персонаж за всички 
членове от едноимен-
ната група – се появя-
ва често с голямо гъше 
перо, негов основен 
атрибут, който го пред-

ставя главно като силно критичен журналист, а не като творец. Той влиза в 
политически двубои и се бори за социална справедливост, но и за по-висок 
статут на творците, които са неподкрепени от властта. Маскарадът е сред 
най-силните и запомнящи се контаминации, свързали театъра на политика-
та с театралната игра на илюзия и реалност.

Карикатуристите на „Българан“ анализират изкуствата, подлагат ги на 

8. Петър Паспалев. Маска. „Държавата – това съм аз“. Бълга-
ран, 1906, бр. 85, с. 1

8. Peter Paspalev. Mask. ‘L'état, c'est moi’. Bulgaran, 1906, 85, p. 1

9. Александър Божинов. Българанчо през карнавала. Българан, 
1906, бр. 86, с. 1

9. Alexander Bozhinov. A Little Bulgaran during the Carnival. 
Bulgaran, 1906, 86, p. 1
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внимателна дисекция, изучават техните особености чрез смеха и комично-
то, а също и в ритуала на карикатурната игра – едно по същество модерно 
художествено постижение в периферна България. Скандалите в изкуствата 
са им интересни повече от скуката на карикатурното отразяване на събити-
ето поради самата природа на карикатурата – търсеща сензацията, прово-
кативността, тя буди критичност, настройва към заемането на определена 
позиция. Рецепцията на българановския карикатурист ни дава погледа на 
възторжения почитател на изкуствата, но и оценката на критичния им на-
блюдател. Чрез нея проглеждаме за духа на епохата, неговите идеали, стре-
межи, падения, възходи. Но и за статуса на изкуствата и ценностните йерар-
хии в българската “belle époque”.

Библиография

Bahtin, Mihail. Франсоа Рабле и народната култура на Средновековието и Ренесанса 
[Fransoa Rable i narodnata kultura na Srednovekovieto i Renesansa]. Sofia, 1978.
Bourdieu, Pierre. Правилата на изкуството. Генезис и структура на литературното поле 
[Pravilata na izkustvoto. Genezis i struktura na literaturnoto pole]. Sofia, 2004.
Valchinova, Elisaveta. Градската традиционна инструментална практика и оркестровата 
култура в България (средата на XIX – края на XX век) [Gradskata traditsionna instrumentalna 
praktika i orkestrovata kultura v Balgariya (sredata na XIX – kraya na XX vek)]. Sofia, 2000.
Ganeva, Valentina. Тоталното произведение на изкуството [Totalnoto proizvedenie na 
izkustvoto]. Sofia, 2006, 59–83. 
Ganeva, Valentina. Маската в изкуството на ранния европейски авангард [Maskata v 
izkustvoto na ranniya evropeyski avangard]. Ръкопис, ИИИзк [Institut za izsledvane na 
izkustvata – BAN]. Sofia, 2007.
Dafinov, Zdravko. Приятелства и съперничества между българските поети, писате-
ли и критици. Документална хроника 1845–1945 [Priyatelstva i sapernichestva mezhdu 
balgarskite poeti, pisateli i krititsi. Dokumentalna hronika 1845–1945]. Sofia, 2006.
Igov, Svetlozar. Кратка история на българската литература [Kratka istoriya na balgarskata 
literatura]. Sofia, 1996.
Места на всекидневието. Миниатюри от европейската културна история [Mesta na 
vsekidnevieto. Miniatyuri ot evropeyskata kulturna istoriya]. Sofia, 2002, 207–216.
Penev, Boyan. Литературата около „Българан“ [Literaturata okolo “Balgaran”]. – Мисъл 
[Misal], 1907, № 1, 58–72.
Tosheva, Kristina. История на българския театър. Том 3 [Istoriya na balgarskiya teatar]. 
Sofia, 1997.
1907. Годината на интелигентите. Литература и автономия. Началата на модернизма. 
[1907. Godinata na inteligentite. Literatura i avtonomiya. Nachalata na modernizma]. Sofia, 
2008.
Die Münchener Secession und ihre galerie. Ausstelung im Münchener Stadtmuseum 10. Juli – 
14. September 1975. München, 1975.



269

REPRESENTATIONS OF ARTS, WORKS AND 
ARTISTS IN BULGARAN WEEKLY (1904–1909): 
RECEPTION OF CARTOONS

Milena Georgieva

Abstract: This article develops an issue related to the encounter of different arts (theatre, 
music, literature) in their caricaturised images in the satirical weekly Bulgaran, the newspaper 
of the group of the same name of bohemian artists in the early twentieth-century Bulgaria. 
How the cartoonists regarded these arts, which, following the Liberation of Bulgaria in 
1879, moved at a rapid pace towards Europeanisation and modernisation; what they liked, 
what embarrassed or disgusted them or was not recorded in their newly-built humorous 
image; what their messages were: all these questions are also related to the development 
of a new creative awareness, where context and environment played a significant role. 
Rather, caricaturising, take-offs of arts and their creators aroused admiration. It was their 
specific way of promoting themselves in the press, the most powerful and modern media 
at the time. The article focuses on the visual personalisation of the artist him/herself, on 
the conflict between their material misery and spiritual calling; examining the generation 
gap between “the young and the old”; analysing the theatricalisation of cartoons and the 
use of the newspaper as a political and social scene for cartoons. Interesting is the use 
of the metaphor of masquerade (both visual and verbal) to represent all sorts of topical 
issues: political, cultural, moral, erotic. The caricatural reception of different arts, their 
interpenetration in the newspaper shaped a consumer audience in those early years and 
that is the reason why their visual interpretation is associated, as a whole, with a culturo-
anthropological view of the creative drive of Bulgaria’s “belle époque”, of the status of arts 
and value hierarchy of that age.
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ЕДНА ОТ ЗАБРАВЕНИТЕ. 
ЗА ЖИВОТА И ТВОРЧЕСТВОТО НА РУЖА 
РАКИЛОВА

Рамона Димова1

Резюме: Статията предоставя малко известни факти за живота и творчеството на ху-
дожничката Ружа Ракилова като опит да се представи още една художничка, форми-
рала се и започнала да твори през първата половина на ХХ век. Използвани са пър-
вични документални източници и публикации от онова време. Опознаването на още 
един художник обогатява историята на българското изобразително изкуство.
Ключови думи: Ружа Ракилова, художник, портрети, Държавно художествено-ин-
дустриално училище

През последните няколко години се наблюдава по-осезаем интерес към 
изследване на онази област от историята на българското изобразително из-
куство, свързана с мястото на жената и нейните художествени постижения 
от средата на ХIХ до средата на ХХ век. Стъпка в посока за намиране на 
отговори на множеството въпроси, съпътстващи нашето незнание за случи-
лите се процеси в разглеждания период, са трудът на Милена Балчева-Бож-
кова „Жените художнички в българското изкуство през 30-те години на ХХ 
век“ и реализиралият се през юли 2015 г. проект на Софийска градска худо-
жествена галерия (СГХГ) „Свободният избор. Първите жени художнички 
1878–1912“. Изложбата с главен уредник Пламен В. Петров бе представена 
в залите на филиала на СГХГ галерия „Васка Емануилова“ и даде възмож-
ност не само на широката публика да се запознае с художественото твор-
чество на наши известни художнички, но в нея бяха представени и имена, 
които са малко познати или напълно непознати за историците на българско-
то изкуство.

Между графиките, рисунките, маслените платна и миниатюрите върху 
слонова кост в изложбата вниманието ми бе привлечено от живописния 
портрет на Мими Балканска2, създаден от художничката Ружа Ракилова. 
Творец, чието име е познато на научната общност, но все още нейната жи-
тейска съдба и творческа реализация предстои да бъдат изяснени. Към на-
стоящия момент можем да разчитаме на немного на брой първични извори 
и публикувани материали, които да ни разкрият каква е всъщност нейна-
та личност. Един от тези източници е досието ѝ, което се съхранява днес 
в Националната художествена академия (НХА). Според документа Ружа 
Хрис това Ракилова е родена на 23 ноември 1886 г. в гр. Оряхово, Враца. 

1  Ramona Dimova – full-time Ph.D. student at the Department of Archival Studies and 
Methodology of History Studies, Sofia University “St. Kliment Ohridski”.
2  „Портрет на Мими Балканска“ е картина, създадена през 1942 г. Тя е подписана и 
датирана в долния ляв ъгъл. Част е от колекцията на Тома Николов.
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Нейни родители са земеделецът Христо Сп. Ракилов и Радка Ракилова3. Ин-
формацията, указваща мястото на рождение, е предпоставка да се направи 
проверка за налични данни в Исторически музей – Оряхово4. Сведенията, 
които ми бяха предоставени оттам, разкриха, че художничката е най-голя-
мата дъщеря от три деца. Тя има още брат на име Ганьо Ракилов, който е 
учил право в Париж, и сестра Мара Ракилова5, също занимавала се с право. 
А от статия във в. „Дунавска трибуна“ става ясно, че тя е дъщеря на „ру-
тиниран и крупен търговец, името на когото не беше чуждо на житарските 
борси в Браи ла, Галац...“6. Други данни за семейството ѝ или как е протекло 
детството ѝ нямаме, но в същата статия-интервю Ружа Ракилова споделя 
„... моята слабост към художественото пресъздаване на окръжаващата ме 
природа аз проявих още на ученическата скамейка, където моите скромни 
ученически етюди бяха предмет на похвали“7. Според досието ѝ в НХА тя 
получава образованието си в Оряховското трикласно девическо училище, 
което завършва с добър успех на 29 юни 1900 г. Следващото десетилетие 
от нейния живот остава неясно, но на 15 септември 1909 г. тя постъпва с 
още 70 младежи и девойки в Художествено-индустриално училище (ХИУ). 
Записана е в Матрикуларната книга от 1909–1910 г. под № 30 като ученич-
ка – редовна форма на обучение, а издръжката ѝ се осигурява от нейните 
родители. Пак там пише, че през първия семестър на втората учебна година 
боледува. След като покрива необходимите изпити, бъдещата художничка 
продължава обучението си. В Общия курс нейни преподаватели са: Стефан 
Иванов, Цено Тодоров, Жеко Спиридонов, Андрей Николов, Харалампи К. 
Тачев, Стефан Баджов, Антон Митов, д-р Иван Огнянов, Павел Винаров, 
Христо Берберов, арх. Пенчо Койчев, Димитър П. Даскалов и Борис Ми-
хайлов. Веднага след приключване на първата степен на обучение Раки-
лова продължава в Специал ния курс през учебната 1913–1914 г. с профил 
„Живопис“. През първата година тя отново има проблеми, но този път не 
по болест, а за отсъствия. Независимо от трудностите, с които Ракилова се 
сблъсква по пътя си, успява да приключи и тази степен, като на 15 юни 1915 
г. получава успоредно Свидетелство № 425 за завършен Общ курс на обуче-
ние и Свидетелство № 80 за завършен Специален курс по „Живопис“ с до-
бър успех, подписан от Иван Мърквичка. Последната информация, която ни 
дава досието ѝ в НХА, е, че тя внася таксата за втори семестър на учебната 

3  Матрикуларна книга на ДРУ/ХИУ 1909–1910 г. [Matrikularna kniga na DRU/HIU 1909–
1910 g.]. Ружа Ракилова е православна християнка, издаден ѝ е акт за кръщение на 7 
септември 1909 г. с № 738.
4  Изказвам изключителна благодарност за съдействието, което директорката на 
Исторически музей – Оряхово – Евгения Найденова и част от нейния екип (Деница Петрова 
и Владимир Владимиров) ми оказаха.
5  Според информацията от музея Мара Ракилова е единствената, която сключва брак и 
оставя наследници. Неин син е адвокатът Павел Парапанов, който не оставя наследници.
6  Bohachek, Aleksandar. При нашите видни оряховчани. Ружа Ракилова [Pri nashite vidni 
oryahovchani. Ruzha Rakilova]. – Дунавска трибуна [Dunavska tribuna], 23.10.1937, № 334, 1.
7 Bohachek. При нашите видни оряховчани, 1.
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1915–1916 г., когато посещава специалното ателие по „Живопис“. Интерес-
ното е, че Ружа Ракилова е част от випуска, в който учат Невена Баджакова, 
Цветана Гатева, Мария Динкова, Ценка Живкова, Евлампия Златарева, Дон-
ка Ил. Константинова и др., а сред учениците мъже е небезизвестният Борис 
Митов8. Оттук нататък сведенията ни за Ракилова са оскъдни. В „Дунавска 
трибуна“ тя споделя „Завърших художествената академия в София и водена 
от съзнанието, че на творецът е нужно преди всичко свобода, за да разгър-
не творческата си възможност, аз отказах учителската кариера и живея и 
работя като свободна художничка“9. Макар и малко, са запазени сведения 
за първата ѝ самостоятелна изложба. На 22 май 1920 г. от Оряхово Ружа 
Ракилова подава Заявление до директора на ХИУ с молба да „се отпусне 
салона в рисувалното Ви училище от 15-ти юли за 20 дни, за да направя 
изложба“10. Отговорът от страна на ръководството явно е отрицателен, за-
щото младата жена подава ново Заявление на 20 юни 1920 г., от което се 
разбира, че салонът е зает както през посочения от нея период, така и по 
Коледа. Поради тази причина тя моли да ѝ се осигури мястото за следващата 
година по време на Великденските празници11. От хронологическите табли-
ци, публикувани в списание „Проблеми на изкуството, извънреден брой“ 
от 1991 г.12, може да се заключи, че тя успява да представи своята изложба 
в салона на ХИУ. За изложбата Ракилова споделя: „Първата ми изложба – 
през 1921 год. беше една пъстра галерия от пейзажи, битови композиции 

8  Матрикуларна книга на ДРУ/ХИУ 1909–1910 г. [Matrikularna kniga na DRU/HIU 1909–
1910 g]. Изброени са имената на всички, които постъпват през учебната 1909–1910 г.: 
Невена Баджакова, Иван Бояджиев, Стефан П. Влаевски, Димитър П. Гемиджиев, Цветана 
Гатева, Тома Делирадев, Петър И. Джамджиев, Никола Димитров, Мария Динкова, Стефана 
Дончева, Ценка Живкова, Евлампия Златарева, Борис Илиев, Пантелей Карасимеонов, 
Донка Ил. Константинова, Георги Костов, Христина Д. Краева, Кумбия Г. Кумбиев, Райна 
Ив. Любенова, Климентица Маринова, Марко Марков, Анна П. Машева, Екатерина Митева, 
Борис Митов, Михал Михалев, Григор Найденов, Слава Ненкова, Стефана Б. Попова, 
Никола Р. Радомиров, Димитър Романски, Ганчо Савов, Юрданка Славчева, Стефан 
Стоянов, Михаил Стратиев, Димитър Тодоров, Борис Трендафилов, Захари Ив. Тумпаров, 
Димитър Футеков, Никола Христов, Светослав Шивачев, Иван Н. Шейтанов, Георги Ив. 
Томов, Стефан Ковачев, Пеша Пиперова, Ана Нечева, Александра Попова, Дона Ракарова, 
Тодор А. Създанов, Пантелей Христов, Пандо Т. Киселинчев, Никола поп Иосифов, 
Георги Н. Бакърджиев, Георги поп Георгиев, Петър Константинов, Димитър К. Миленов, 
Петър хаджи Иванов, Иван Казанджиев, Стоян Сотиров, Ашод Алтуниян, Ангелина Е. 
Димитриева, Пена Стоянова, Цанко Василев, Керекин Папазян, Генчо П. Марангозов, Дона 
Шипкова, Веселина Желязкова, Аксенти поп Вълов, Наум поп Анастасов, Мария Иванова, 
Райна Козловска.
9  Bohachek. При нашите видни оряховчани, 1.
10  Rakilova, Ruzha. Заявление от 22 май 1920, заведено в деловодството на 26 май 1920. 
[Zayavlenie ot 22 may 1920, zavedeno v delovodstvoto na 26 may 1920]. ДА – София [Darzhav-
en arhiv – Sofiya], fond 1047K, opis 1, arhivna edinitsa 165, list 20.
11 Rakilova, Ruzha. Заявление от 20 юни 1920, заведено в деловодството на 3 юли 1920 [Zay-
avlenie ot 20 yuni 1920, zavedeno v delovodstvoto na 3 yuli 1920], list 6.
12  Georgieva, Milena, Rumyana Doncheva. Хронологически таблици [Hronologicheski tablitsi]. 
– Art Studies Quarterly, 1991, special issue, 16–17.
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и няколко портрети“13. В същото интервю художничката казва, че е реали-
зирала още две изложби14, които към момента са ни неизвестни по време, 
но със сигурност се случват до 1937 г., когато на 5 октомври в столичната 
галерия „Аксаков“ Ружа Ракилова представя „повече от 40 големи табла и 
десетина гипсови бюстове...“15. За тази изложба авторката споделя: „Сегаш-
ната изложба е изключително портретна. Това не е едно ограничение, а едно 
всеотдаване на тоя жанр от живописта, в който чувствам, че съм намерила 
себе си“16. Последната изложба, за която имаме позната публикация, е от 
1943 г. Отново в галерия „Аксаков“ художничката представя платна – пре-
димно салонни портрети. Сред тях има неин автопортрет17. От материалите, 
с които разполагаме до момента, може да се заключи, че Ружа Ракилова е 
била един доста активен творец. За съжаление, само малка част от нейните 
живописни произведения са ни визуално познати, а пластиката въобще не 
е. Ако съдим от думите на Александър Бохачек: „Повечето от портретите 
са дамски, защото може би дамският портрет дава по-голяма възможност 
на художничката да ни разкрие пъстрата гама на своята палитра...“18, то 
по-голямата част от живописното портретно наследство на художничката 
e показвалa представителки на нежния пол. Един такъв живописен образ 
днес се съхранява в СГХГ. Това е картината „Дамски портрет“, създадена 
през 1934 г. Тя е вписана в колекцията с инвентарен № 2422 и става част 
от СГХГ през 1981 г., когато творбата е откупена. Работата е с размер 150 
х 119 см и е изпълнена в техника маслени бои върху платно19. Картината от 
СГХГ заедно с портрета на Мими Балканска са едни от представителните 
салонни портрети на Ракилова, познати ни от известните ни досега картини 
на художничката20. В Исторически музей – Оряхово се съхраняват още три 
13  Bohachek. При нашите видни оряховчани, 1.
14  Bohachek. При нашите видни оряховчани, 1. „В втората ми изложба – портрета беше 
преобладаващ. Третата ми изложба – също“.
15  Bohachek. При нашите видни оряховчани, 1.
16  Bohachek. При нашите видни оряховчани, 1–2. В статията се споменават няколко имена 
на портретувани: оперната артистка Илка Попова, артистката Фратева с пъстрия шал на 
Кармен, портретът на г-жа Караджова – съпруга на нашия пълномощен министър в Берлин, 
портретите на г-жа Генерал-Недева, г-жа Георгова, от господата има портрет на писателя 
Жорж Нурижан и портрет на генерал Недев.
17 Gospodinov, Petar (Pecho). Портретна изложба на Р. Ракилова [Portretna izlozhba na R. Raki-
lova]. – Слово [Slovo], 8.06.1943, 6262. ЦДА, София, ф. 948К, оп. 1, а.е. 312, л. 1 [Tsentralen 
darzhaven arhiv, fond 948K, opis 1, arhivna edinitsa 312, list 1]. В статията се посочват няколко 
произведения: портрет на д-р Б. К., портрет на А. К., портрет на г-жа В. И., Малката 
пианистка и семейният портрет на г-жа Йоцова (госпожа Йоцова с нейния син и дъщеря – 
картината е репродуцирана в статията).
18  Bohachek. При нашите видни оряховчани, 2.
19 Rakilova, Ruzha. Инвентарни книги № 9 от № 2351 до № 2647 и художествен картон № 
2422 (стар 3996) в СГХГ [Inventarni knigi № 9 ot № 2351 do № 2647 i hudozhestven karton № 
2422 (star 3996) v Sofiyska gradska hudozhestvena galeriya].
20  В печатни издания са ни познати още два салонни портрета на Ракилова. Едната 
репродукция е в статията на Петър (Печо) Господинов във вестник „Слово“ от 8 юни 
1943. Там се вижда образът на госпожа Йоцова и на нейния син и дъщеря. А втората 
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картини, две от тях със сигурно авторство на Ружа Ракилова и още един 
портрет. Първата е със заглавие „Оряща жена...“ и представлява битова ком-
позиция, подписана в долния десен ъгъл21. Следващата картина е с образа на 
дете – „Портрет на момче с куче“22. Според сведенията от музея в Оряхово 
изобразеният е Павел Парапанов, син на Мара Парапанова (с моминско име 
Ракилова) и племенник на Ружа Ракилова. Платното е подписано отново в 
долния десен ъгъл. Последната от картините е „Портрет на Ружа Ракилова“. 
В инвентарните книги на музея творбата присъства с неизвестен автор по-
ради липсата на подпис. Образът на Ракилова е запазен върху ленено плат-
но с маслени бои. Неговите размери са 68 х 57 см и има частични липси 
в долната половина на творбата. Колоритът и живописното изграждане на 
образа ми дават основание, макар и предпазливо, да атрибуирам произведе-
нието като дело на Ракилова23, т.е. става дума за автопортрет. Към момента 
има още една държавна институция, за която ни е известно, че съхранява 
произведения на авторката, а именно художествената сбирка на Народно 
читалище „Светлина-1861“ в гр. Шипка. Запознанството ми с госпожа Гина 
Хаджиева24, дългогодишен уредник там, направи възможен досега ми до 
платното с образа на Дянко Караджов25. Творбата представя човек, чийто 
род е дълбоко свързан с Шипка. Той е „двигателят“, който успява да събере 
средства и през 1931 г. да започне строежа на читалищната сграда. Няколко 
години по-късно, през 1936 г., Ракилова завършва портрета му. Картината е 
дарена на читалището от внука на Дянко Караджов – Дянко Марков.

Отново благодарение на съдействието на госпожа Хаджиева стана въз-
можно да се запозная с още шест платна на Ракилова. Те се съхраняват от 
Йончо Събев от Оряхово. Всъщност всички портрети са с образите на чле-

картина е със заглавие „Дамски портрет“ и е репродуцирана в статията на Красимира 
Коева „Българската салонна живопис през 30-те и началото на 40-те години“. Вж. Koeva, 
Krasimira. Българската салонна живопис през 30-те и началото на 40-те години [Balgarskata 
salonna zhivopis prez 30-te i nachaloto na 40-te godini]. – Art Studies Quarterly, 1996, № 1, 41.
21  Картината „Оряща жена“, маслени бои върху канава (основата е силно напукана). 
Картината е с размери 51 х 92 см. Част от колекцията на Исторически музей – Оряхово. 
Картината най-вероятно е създадена до 1937 г.
22  Картината „Портрет на момче с куче“, маслени бои върху ленено платно. Картината е с 
размери 74 х 64 см. Част от колекцията на Исторически музей – Оряхово.
23  Трите произведения в Исторически музей – Оряхово имат нужда от реставрация.
24  Изказвам благодарност на госпожа Гина Хаджиева за сведенията, които ми предостави. 
С нейното любезно съдействие получих изображения на произведението, което е част 
от художествената колекция на Народно читалище „Светлина-1861“ в гр. Шипка, и 
репродукции на картините, които се съхраняват от Йончо Събев.
25  Georgiev, Georgi .Заслужил син на именит шипченски род [Zasluzhil sin na imenit ship-
chenski rod]. In: Шипка до Освобождението на България [Shipka do Osvobozhdenieto na 
Balgariya], 2016, 7–13. Дянко Дечков Караджов е роден на 23 април 1860 в Шипка и умира 
на 4 февруари 1938 г. Участва в Сръбско-българската война, Балканската и Междусъюз-
ническата война, част от Македоно-одринското опълчение. Той получава образованието 
си в Белгия, където защитава докторат по финанси и административни науки. Работи във 
Варна, а впоследствие и в Стара Загора, където стига до позицията длъжностен окръжен 
управител.
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нове на семейство Йонови. Запазен е портрет на Йордан Йонов26, както и 
два портрета на неговата съпруга Оприка Йонова. В единия от тях тя е пред-
ставена в профил, а в другия е в анфас27. Има два портрета на техния син 
Йончо Йонов. Единият от тях е правен, докато той е още юноша28, а другият 
в зряла възраст29. Последната от картините е с образа на съпругата на Йончо 
Йонов – Анка Йонова30. Творбата е подписна в долния десен ъгъл и е дати-
рана с годината 1940.

Сред частните лица, които притежават картини на Ружа Ракилова, е и 
Людмил Веселинов. Става въпрос за битова композиция с размери 51 х 103 
см. Изпълнена в техниката маслени бои върху платно. Представен е възрас-
тен мъж, който пие вода, докато двата му бели вола са впрегнати в ралото. 
Картината е подписана в долния ляв ъгъл. Най-вероятно е създадена до око-
ло 1937 г.

В личен план знанието ни за Ружа Ракилова продължава да е ограничено. 
Единственото сигурно сведение, с което разполагаме след завършването на 
нейното художествено образование, е от 1935 г., когато в едно издание на 
Оряховската културно-просветна дружба в София е публикувана информа-
цията, че тя и сестра ѝ Мара Хр. Ракилова живеят в София на улица „Ангел 
Кънчев“ № 331. За съжаление, все още не сме сигурни за мястото и годината 
на смъртта ѝ, но предположението е, че е около 1960 г. Надявам се съвсем 
скоро тези празнини да бъдат попълнени и несигурните податки да се пре-
върнат в твърди факти. А значимото ѝ художествено наследство постепенно 
да започне да става все по-познато, за да може още един аспект от творчест-
вото на жените художнички да бъде осветлен.

Ружа Ракилова е само една от много творци, които въпреки завещаното 
остават непознати. Във времето се появява по някоя следа от тях под форма-
та на произведения, напомнящи за съществуването им, но като цяло те ос-
тават все така забравени. Творбите им носят послания, но дори и разбрани, 
понякога са недостатъчно категорично заявени, за да им осигурят място в 
многолистната енциклопедия на българското изобразително изкуство.

26  Портретът е подписан и датиран (1945) в долния десен ъгъл. Според сведенията, 
предоставени ми от госпожа Хаджиева, Йордан Йонов е бил помощник-кмет на гр. 
Оряхово. Член на Народно-либералната партия на Стефан Стамболов и депутат в VII ОНС.
27  Портретът, където тя е представена в анфас, е подписан и датиран в долния десен ъгъл с 
годината 1945 г.
28  Йончо Йонов – портретът като юноша е подписан в долния десен ъгъл, но не е посочена 
година.
29  Йончо Йонов – портретът в зряла възраст не е подписан от художничката.
30  Анка Йонова е родена като Анка Василева Ничева. Живописната повърхност на 
картината е сериозно замърсена.
31 Nikolov, Georgi, Yordan T. Abadzhiev. Списък на живеещите в София оряховчани [Spisak na 
zhiveeshtite v Sofia oryahovchani]. – Преглед на Оряховската културно-просветна дружба в 
София [Pregled na Oryahovskata kulturno-prosvetna druzhba v Sofia], 1935, № 1, титул.
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Ружа Ракилова
„Портрет на момче с куче“
Исторически музей – Оряхово
Ruja Rakilova
Portrait of a boy with a dog
Historical Museum – Oryahovo

Неизвестен автор
„Портрет на Ружа Ракилова“
Исторически музей – Оряхово
Unknown author
Portrait of Ruja Rakilova
Historical Museum – Oryahovo

Ружа Ракилова
„Йончо Йонов от Оряхово“
Частна колекция Йончо Събев
Ruja Rakilova
Yoncho Yonov from Oryahovo
Private collection Yoncho Sabev
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Ружа Ракилова
„Йордан Йонов от Оряхово“
Частна колекция Йончо Събев
Ruja Rakilova
Yordan Yonov from Oryahovo
Private collection Yoncho Sabev

Ружа Ракилова
„Оприка Йонова“ (съпруга на Йордан Йонов)
Частна колекция Йончо Събев
Ruja Rakilova
Opryka Yonova (the wife of Yordan Yonov)
Private collection Yoncho Sabev

Ружа Ракилова
„Оприка Йонова“, 1945 (съпруга на Йордан Йонов)
Частна колекция Йончо Събев
Ruja Rakilova
Opryka Yonova, 1945 (the wife of Yordan Yonov)
Private collection Yoncho Sabev
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Ружа Ракилова
„Дянко Д. Караджов“, 1936

Народно читалище „Светлина – 1861“, гр. Шипка
Ruja Rakilova

Dianko D. Karadzhov, 1936
Chitalishte “Svetlina-1861”, town of Shipka

Ружа Ракилова
„Портрет на Мими Балканска“, 1942

Частна колекция Тома Николов
Ruja Rakilova

Portrait of Mimi Balkanska, 1942
Private collection Toma Nikolov

Ружа Ракилова
„Дамски портрет“, 1934

Софийска градска художествена галерия
Ruja Rakilova

Ladies portrait, 1934
Sofia City Art Gallery
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RUJA RAKILOVA: A FORGOTTEN FEMALE 
ARTIST’S LIFE AND OEUVRE

Ramona Dimova

Abstract: The text presents little-known facts of the life and creativity of the artist Ruja 
Rakilova. The aim is to present another female artist who formed and started to work in 
the first half of the 20th century. The report is based on primary documentary sources and 
publications in the period. Knowing another artist leads to a more complete knowledge of 
the history of Bulgarian fine art.
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МУЗИКАТА В АНИМАЦИОННОТО КИНО: 
КОМПОЗИЦИОННИ ПОДХОДИ

Петър Дундаков1

Резюме: Въз основа на примери от историята на анимацията и личния опит на автора 
като композитор, статията изследва важни разработки и различни творчески подхо-
ди при създаването на музика за анимационното кино. Смятам, че звукът и изобра-
жението не могат да бъдат подведени под някакъв универсален принцип на взаимо-
действие. И все пак, идеята за музикална илюстрация, от една страна, и свободното 
взаимодействие между образа и звука, от друга, очертава и двете страни на общите 
граници в търсенето на специфични звукови решения.
Ключови думи: звук, образ, илюстрация, илюзионен хипрреализъм, анимиран звук

В книгата си “Film Music: A Neglected Art” американският музикален 
изследовател Рой Пендергаст отбелязва, че, с малки изключения, нищо 
значимо не е писано за музиката в анимационните филми2. Наистина, 
независимо от големия зрителски интерес към анимационното кино, музиката 
тук като че ли стои встрани от вниманието на филмовите изследователи. 
Една от причините според мен произтича от невъзможността тя да бъде 
подведена под някакъв особен, общ композиционен принцип, който да я 
отличава коренно от другите видове в областта на екранната музика. Спом-
ням си затруднението, което изпитах, когато преди време музикален критик 
ме запита в качеството ми на автор на филмова музика: „Как се пише музика 
за анимационни филми?“. Спомням си и недоверието му, когато казах, че за 
това няма рецепта. Сега, пишейки тези редове от гледната точка на автор, 
който не просто създава музика, а теоретизира върху композиционните 
подходи в музиката за анимационно кино, ще се опитам да построя 
изложението си по начин, който да приближи двете гледни точки: тази на 
теоретичното питане с тази на практическия опит. В изложението си ще се 
придържам към термина композиционен подход – не толкова в описателен 
смисъл, колкото в смисъл на една по-широка перспектива, която визира 
общата композиция на филма и мястото на музиката в него, както и начина, 
по който тя се свързва и работи с картината.

Можем ли да намерим връзка между музиката в анимационните 
филми и специфичната природа на анимационния образ? В книгата си 
„Квадрати на въображението“ Надежда Маринчевска обръща внимание 
на това, че анимираните образи и тяхното движение не принадлежат на 
физическата реалност, те не се случват в реално физическо време, а и 

1  Petar Dundakov is a Ph.D. student at the Music Depaprtment, Institute of Art Studies, BAS. Re-
search interests: film music in the field of documentary and animation cinema. Composer, winner 
of a number awards for film music.
2  Pendergast, Roy M. Film Music: A Neglected Art. New York-London, 1992.
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често противоречат на физическите закони и на обичайния човешки опит, 
следвайки неограничения вихър на фантазията3. Тази особена природа на 
анимационното кино крие в себе си и различни възможности за интерпре-
тация относно реалността на образите и визуализираните истории. Една от 
най-силните традиции в историята на анимационното кино от зараждането 
му до наши дни е свързана с реалистичната анимация. Добър пример тук 
са анимационните филми на Уолт Дисни. Надежда Маринчевска нарича 
тази тенденция „илюзионен хиперреализъм“ и отбелязва, че тя може да 
имитира (и то само до известна степен) потенциала на игралното кино за 
съпреживяване. Би било погрешно да приемем, че задачата на тези фил-
ми е просто подражание на действителността. Тук творческите намерения 
водят по-скоро към реалистично оживяване на фикционалните образи, към 
уплътняване на психологическите им характеристики и, условно казано, 
към сдобиването им с душа (animus).

В хода на развитието на тази тенденция музиката играе съществена 
роля. Както наблюдаваме във филмите на Дисни, по невидим, но осезаем и 
постоянно съпътстващ действието начин тя помага на зрителя да съпреживее 
рисуваните образи на екрана.

Как развитието на музикалната картина работи спрямо хода на 
визуалния разказ? В каква връзка се намират образ и звук и как това може 
да бъде описано?

Случвало се е в работата ми като филмов композитор, докато обсъждаме 
даден епизод в игралното кино и написаната към него музика, да чуя от 
режисьора коментар, според който музиката не трябва да илюстрира 
картината, както е в анимационните филми. Макар и клиширано в същността 
си, подобно разбиране за ролята на музиката в анимацията носи и известна 
истина. Хиперреалистичната традиция на анимационното кино е свързана 
най-вече с музика, която илюстрира случващото се на екрана. Представата за 
музикална илюстрация може да бъде интерпретирана в различни контексти, 
но при всички случаи означава стабилна връзка между драматургията на 
филма (фабулата, сюжета, действията на героите) и музикалните кодове, 
които я съпътстват.

В книгата си „Драматургичното пространство на анимацията“ Невелина 
Попова пише, че драматургичната специфика на филмите на Дисни разкрива 
не някаква пълнота и многостранно разгръщане на образите. Напротив, тук 
наблюдаваме типажи, построени на принципа на пределната лаконичност. 
Решенията разчитат най-вече на някаква доминираща психологическа 
характеристика. „… Да, Мики е жизнен и изобретателен, Доналд – 
непохватен и заядлив, Гуфи – грубоват…“4.

Отнесено към музикалната партитура, това означава, че музиката, 

3  Marinchevska, Nadezhda. Квадрати на въображението: естетика на анимационните техники 
[Frames of Imagintion: Aesthetics of Animation Techniques]. Sofia, 2005. 
4  Popova, Nevelina. Драматургичното пространство на анимацията [Dramaturgical Space of 
Animation]. Sofia, 2017, 38.
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за да бъде в синхрон с картината, трябва да работи за завършеността и 
лаконичността на всеки типаж. Музикалната линия трябва да работи 
за разпознаваемостта на отделните герои. Използвайки конвенции на 
тоналната музика като мажор и минор, играейки с темпото, динамиката 
и артикулацията на музикалното изпълнение, използвайки подходяща 
оркестрация и палитра от тембри, музиката в тези филми се стреми да 
озвучи типажните характеристики на героите по един буквален начин. 
Многобройните гегови ситуации и постоянната „плазматичност“5 на 
анимационните образи и техните движения често са обект на илюстративно 
озвучаване.

Макар зрителят да е обикновено така погълнат от действието, че да не 
забелязва музиката като отделно функциониращо звено във филма, тя е 
органично вплетена в цялостното „съществуване“ и развитие на всеки един 
образ на екрана. Нека се опитаме да изключим звуковата пътека например на 
филма за прословутите анимационни герои Том и Джери (реж. Уилям Хана 
и Джоузеф Барбера). Ще усетим неминуемо, че те се превръщат в оскъдни, 
дистанцирани от зрителя движещи се картинки, които при това не носят 
енергията на заложения драматургичен замисъл. Връщането на музиката и 
звука към картината няма да ни насочи толкова към детайлите на музикалния 
компонент, колкото към факта, че картината и героите „проговарят“, макар 
и без действителен словесен диалог. В този смисъл музиката и активната 
звукова партитура са равноправни компоненти в анимационния разказ; 
те подкрепят мотивацията на героите, работят за общата драматургична 
динамика на екранното действие.

Музикалните кодове в тези филми сa подчертано „буквални“, лесно 
разпознаваеми. Музикалната илюстрация във филмите на Дисни обикновено 
не дублира видимото; тя е по-скоро паралелна, жива част от него, без която 
неговият екранен живот не може да протича пълноценно.

Ако се върнем към сравнението с игралното кино, където музикалната 
илюстрация не е на особена почит, тъй като тя в известен смисъл 
тавтологизира видимото на екрана (например използването на минорна 
музика към образа на плачещ герой или мажорни акорди към смеха на 
безгрижен и весел персонаж), можем да обобщим, че в анимационното 
кино на Дисни ситуацията е друга. Тук музикалната илюстрация има 
позитивно значение, доколкото тя в повечето случаи не просто съпътства 
емоционалния характер на героя, а сякаш въплъщава посвоему алюзията за 
различни емоционални състояния.

Емблематичен автор в създаването на този тип саундтрак към филмите 
на илюзорния хиперреализъм е Скот Брадли. В композиторския си език 
той умело съчетава звученето и мелодиката на американската фолклорна 
музика с композиционните похвати на класическата музика. За постигането 

5  Терминът е на Сергей Айзенщайн. Вж. Eisenstein, Sergei. Дисней [Disney]. In: Проблемы 
синтеза в художественной культуре [The Problem of Synthesis in Artistic Culture]. Moscow, 
Science, 1985.
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на органично съчетаване на звук и картина Брадли дори композира шумо-
вата фонограма на филмите, използвайки вместо натурални шумове, зву-
кови ефекти, изсвирени от различните музикални инструменти, участващи 
в изпълнението на музикалната партитура към филма. Като филмов 
композитор той успява да превърне музиката в неделима част от киноезика, 
майсторски я споява с характера на образите и действието. Промените в 
музикалната партитура следват бързата смяна на епизодите и обратите в 
разказа. Това довежда до създаването във всеки филм на уникална музикална 
форма, изградена в синхрон с драматургичното действие.

Традицията на композиционните подходи в създаването на филмов 
саундтрак, към която може да причислим творчеството на Брадли, има 
устойчивост в историята на анимационното кино, развива се и може да 
бъде наблюдавана и днес в големите холивудски анимационни продукции. 
В процеса на създаване на единство между образ и звук водеща роля 
обикновено има образът. Музиката следва и оживява рисунката.

Обръщайки се към историята на анимационното кино, ще открием 
редица примери, в които не образът, а музиката има водеща роля. В тях 
рисуваните образи са вдъхновени от музиката. Своеобразен предвестник в 
този смисъл е програмният характер на част от музиката на Романтизма, 
а по-късно на импресионизма и експресионизма, който носи усещане за 
разказ и визия. И тъй като музиката като изкуство се основава на особен 
вид абстракция, някои рисувани филми се стремят да направят видима 
скритата, потенциална образност на звука, като базират визуалния си разказ 
върху съпреживяването на музикалната фактура. Много добър пример тук 
е филмът на Бруно Бодзето „Алегро, нон тропо“ (1976)6, в който известни 
произведения от класическата музика служат за основа, върху която се из-
гражда екранният разказ.

Съдейки от опита си на филмов композитор в анимационното кино, мога 
да кажа, че тенденцията, в която картина и музика взаимно се допълват и 
илюстрират, е една от най-работещите форми на взаимодействие. Доколкото 
терминът илюстрация има различни интерпретации, нека уточня, че разби-
рам илюстрацията по-скоро в смисъл на съответствие и взаимодопълване, 
а не толкова на буквално преповтаряне на значенията. Филмът „Любов с 
превалявания“ (на Андрей Кулев и Ася Кованова) започва с историята на 
един човек, който се завръща вкъщи с букет цветя, набрани за любимата му. 
Цветята и събирането им по поляните от героя представлява първата половина 
на филма. Няма диалог. Музиката и звукът са единственото, което, освен 
рисуваните образи, може да разкаже историята. Когато започнах работата 
по композиране на музиката за филма, първото, към което се насочих, беше 
да потърся именно съответствие на музикалната партитура с настроението 
на героя и с това да спомогна за по-убедителната завръзка на фабулата. В 
хармония с образа музиката носи ведро и светло настроение. Красотата и 
изяществото на рисунъка намират израз в партитура за пиано, близка до 

6  Филмът е иронична реплика към „Фантазия“ на студио „Дисни“ от 1940 г. 
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традицията на музикалния импресионизъм. Разполагането на музикалните 
фрази към картината създава цезури и дъхове в изображението, които без 
музиката, съпътстваща картината, не могат да бъдат уловени. Развитието 
на музикалната тема като темпо и натоварване подсилва постепенно 
емоционалното напрежение. Музиката прави мост към вътрешното 
пространство на героя, не просто илюстрирайки го, а представяйки го и 
давайки възможност за съпреживяването му.

В този случай музиката не само съпровожда визуалното съдържание; тя е 
неразделна част от символно действащото анимационно пространство. Ако 
направим аналогия с терминологията на немската класическа философия от 
времето на Романтизма, при която алегорията и символът се разглеждат като 
различни форми, срещащи се в поетическото изкуство, може да се каже, че 
музиката и картината са по-скоро в символна връзка. Те представляват двете 
страни на един камък-симболон, който – само когато е съединен – произвежда 
значенията и смислите си. Разбран по този начин, терминът илюстрация 
има нужда от по-задълбочено разбиране като възможна отправна точка за 
описание на процеса на взаимодействие между образ и звук. В този процес 
музиката не просто озвучава видимото чрез средствата на музикалната 
алегория, а е действаща част от него. Тя ни превежда емоционално през 
разказа, дава ключ към предусещането и разбирането му.

Възможността за свързване на образ и звук в анимационното кино има 
обаче и още едно измерение, което не се основава на взаимодопълване по 
отношение на разказа и фабулата. Тази тенденция може да бъде наблюдавана 
в областта на експерименталното анимационно кино. За разлика от 
хиперреалистичната традиция, авторите тук се стремят към създаване на 
дистанция между зрителя и обекта на наблюдение с цел подсилване на 
естетическото възприятие. Образ и звук тук се съотнасят свободно, без 
да се стремят да разказват един за друг. Играта между тях се превръща в 
основен мотив за свързването им в анимационния филм. Без опората на 
наратив авторите на тези филми създават парадоксален аудио-визуален 
сюжет, построен върху свободната игра на образ и звук. Характерен и 
много интересен пример в това отношение са експериментите, направени 
от Арсений Авраамов, Николай Войнов, Рудолф Пфенингер, Норман 
Макларън. Вдъхновението на тези автори стимулира единство между 
музика и звук без участието на инструменти, познати ни от традиционната 
западна музикална култура. Идеята им търси създаване на „анимиран звук“. 
Музикалният тон и ритъм са извлечени вследствие от нанасяне на образ 
върху филмовата лента. В някои от филмите си аниматорите буквално 
рисуват звуковата партитура върху лентата.

В статия по въпросите на експерименталното анимационно кино Рой 
Пендергаст пише, че идеята за „анимиран звук“ възниква през 20-те години 
на ХХ век. Още тогава публикации в холандската и германската преса 
обръщат внимание на възможността за синтетично възпроизвеждане на звук 
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върху филмова лента7. Първите експерименти в тази насока са направени от 
руския композитор и теоретик Арсений Авраамов. Амбициите му се свързват 
с желание за създаване на нова тонална система, различна и по-богата от 
добре темперирания строй, практикуван в западната музика. Авраамов се 
опитва да постигне нови качества на тона, които се възпроизвеждат вслед-
ствие на нарисуваните върху филмовата лента геометрични форми. Друг 
изследовател, работещ в тази насока – аниматорът Николай Войнов, създава 
библиотека с 87 рисунки, всяка от които представлява тоновете от 12-то-
новата система в седем октави. С тази система той успява да пресъздаде 
музикални произведения на Рахманинов и Шуберт. През 1933 г. Джак 
Елиът, работил в Англия, прави още една значителна крачка в тази посока. 
Той пръв започва да рисува звука директно върху целулоида, без да използва 
камера.

Пендергаст обръща внимание, че авторът, който се посвещава на 
развитието на този тип саундтрак за най-дълъг период в творчеството си, 
е канадският режисьор Норман Макларън. Той успява да възпроизведе нов 
тип звуци, рисувайки върху лентата прости и лесни за изобразяване форми, 
които се повтарят множество пъти. Впоследствие те се превръщат в серия от 
звукови вълни с определено качество на тона. Макларън разработва система, 
която чрез рисуването върху лента овладява динамиката и артикулацията на 
тоновете, както и възможностите за хармонични построения и музикален 
контрапункт. Развивайки своята система, той използва „рисувания звук“ във 
филмите си, проигравайки 56 различни възможности за свързване на образ 
и музика. В по-ранните си филми, между които „Скерцо“ (1939), „Точки“ 
(1940) и „Цикли“ (1940), той изцяло се съсредоточава върху синхронното 
протичане на измененията в звука и образа. Тези филми нямат фабула и 
сюжет; те залагат на свободната игра между звук и образ. Едновременността 
в появата и промяната им е основен принцип на действие. Музика и образ, 
цвят и звук функционират и пулсират на екрана като едно цяло, което 
придобива различни форми и метаморфози с усещането за несвършваща 
игра. Зрителят възприема в синхрон звучащия образ и визуализирания звук. 
Така тези филми създават общ, уникален ритъм на изображение и музика, 
който завладява вниманието на зрителя и допринася за специфичната 
органика на преживяването. За разлика от филмите на илюзорния 
хиперреализъм, построени на принципа на илюстративното съответствие, 
в което анимираните образи се допълват от музиката, в тези първи филми 
на Норман Макларън музика и звук са създадени като единен обект, поради 
което е трудно да бъде посочен водещият елемент в процеса на тяхното 
създаване.

В по-късни свои филми като „Съседи“ (1952), „Фантазия“ (1952) и „Две 
багатели“ (1953) Макларън продължава да използва „анимирания звук“ като 
инструмент за създаване на филмова музика. Но тук музиката и образът вече 
не действат като единен обект, както се наблюдава в първите му филми. В 

7  Pendergast. Film Music: A Neglected Art. 
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„Съседи“ (1952) например „анимираният звук“ е инструмент за композиране 
на музика, който действа паралелно с фабулата, артикулира фазите в 
развитието на действието, стимулира разбирането на филмовото послание. 
Макар и да работи с разказ и драматургия, партитурата се дистанцира от 
буквалния илюстративен подход, запазва иновативния си характер, търсейки 
нови тембри и абстрактно звучене, далеч от клишетата на тоналната музика 
и хармония. Същото важи и за саундтрака на „Две багатели“, който служи 
като съпровод на движенията и танца на героите. Във „Фантазия“ музиката 
е композирана не от Макларън, а от Борис Блекбърн. Тя представя нова 
звучност, резултат от смесване, този път на „анимирания звук“ с акустичния 
тембър на саксофона.

Приносът на експерименталното анимационно кино в търсенето на нови 
композиционни подходи за озвучаване на картината в анимационните филми 
е несъмнено огромен. Виден представител на тази насока, Норман Макларън 
тръгва с намерението за създаване на нова звучност, която припокрива 
синхронно визуалната форма. Той създава тенденция в анимацията, която 
освобождава звука и музиката от разказвателността на сюжета, отдалечава 
ги от буквалните музикални конвенции, свързва ги функционално на 
абстрактно ниво. Това дава възможност не само за ново присъствие на 
музиката в рисувания филм, но и за съвсем нова естетика в анимационното 
кино, основаваща се на абстракцията. В този смисъл стремежът към 
небуквален музикален разказ и към създаване на контекст и атмосфера, в 
които фабулата и сюжетът да не бъдат разчитани еднопланово, се превръща 
в едно от най-сериозните предизвикателства при композирането на музика 
за анимационни филми.

От позицията си на композитор бих обобщил, че при писането на 
музика за даден филм винаги заставам пред безкрайно много възможни 
композиционни подходи. Въпреки убеждението ми, че те не могат да бъдат 
подведени под някакъв единен, общ, универсален принцип, валиден само 
за музиката в анимационното кино, споделям схващането, че представата за 
илюстрация и свободна игра между образ и звук все пак очертава някакви 
общи граници в търсенето на конкретни звукови решения.



288

Библиография

Chernyshov, Alexander V. Киномузыка: теория технологий [Film Music: The Theory of 
Technologies]. Available at: http://mediamusic-journal.com/Issues/3_2.html [accessed 27 
March 2017].
Eisenstein, Sergei. Дисней [Disney]. In: Проблемы синтеза в художественной культуре 
[The Problem of Synthesis in Artistic Culture]. Moscow, Science, 1985.
Eisenshtein, Sergei, V. Pudovkin, G. Alexandrov. Бъдещето на звуковия филм [The Future of 
Sound Film]. In: Айзенщайн, Сергей. Избрани произведения в три тома. Отвъд звездите. 
Том 2 [Eisenshtein, Sergei. Selected Works in Three Volumes. Beyond the Stars. Vol. 2]. Sofia, 
1976, 93–95. 
Karlin, Fred and Rayburn Wright. On The Track: A Guide to Contemporary Film Scoring. New 
York, 1990.
Levy, Claire. Към дефинирането на екранната музика [On the Definition of Film Music]. – 
Bulgarian Musicology, 2015, No. 1, 3–24.
Marinchevska, Nadezhda. Квадрати на въображението: естетика на анимационните 
техники [Frames of Imagintion: Aesthetics of Animation Techniques]. Sofia, 2005. 
Pendergast, Roy M. Film Music: A Neglected Art. New York-London, 1992.
Popova, Nevelina. Драматургичното пространство на анимацията [Dramaturgical Space of 
the Animation]. Sofia, 2017.

MUSIC TO ANIMATED FILM: COMPOSITIONAL 
APPROACHES

Peter Dundakov

Abstract: Based on examples from the history of animation and the author’s personal 
compositonal experience, the article explores major developments and various creative 
approaches in making music for the animation cinema. It is argued that sound and image 
here have no universal principle of interaction. Yet, the idea of musical illustration, on one 
hand, and the free interplay between image and sound, on the other, outlines both sides of 
common boundaries in the search for specific sound solutions.
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ПЪРВИ ОПИТИ ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ 
НА КИНОТО КАТО СРЕДСТВО ЗА 
ПРОПАГАНДА (1944–1948)

Деян Статулов1

Резюме: Статията изследва първите опити на комунистическата власт да използва 
киното като средство за пропаганда. Установяването на новата власт и промяната в 
политическата конюнктура след 9 септември 1944 г. налагат и коренна промяна в 
културния живот на страната, в това число и киното. Като изкуство, което се радва на 
широка популярност сред масите, комунистическата партия прави законови и други 
нормативни промени, така че да установи пълен контрол над разпространението и 
показа на филми в България, а чрез тях да наложи и популяризира своята идеология.
Ключови думи: българско кино, идеология, социалистически реализъм, културна 
политика

В процеса на историческото развитие на държавата възниква нужда от 
институционализиране на пропагандата като важен инструмент за налагане 
на социален и идеологически контрол.

Настоящият текст е насочен към конкретни примери за първите опити 
на комунистическата власт да използва киното като средство за налагане на 
новата политическа доктрина.

Монополът на Българската комунистическа партия (БКП) в управление-
то на страната след 1944 г. налага и такъв върху културните процеси. Той се 
установява с уеднаквяване на културния живот на основата на марксистко-
ленинската идеология и засилване на държавното начало в него. До септем-
ври 1944 г. в България господства европейската култура, а след тази дата 
започва процес на преминаване от европеизация към съветизация. „Съвет-
ският културен модел е характерен със своята затвореност, унификация на 
художествения метод, отнемане правото на избор на творческа и гражданска 
позиция за периода, централно ръководство на културата от една политиче-
ска партия“2. Всички творци са длъжни да създават произведения според 
каноните на социалистическия реализъм, който изисква действителността 
да се представя такава, каквато партията иска, за да могат творбите да въз-

1  Dr. Deyan Statulov is a Research Fellow in Screen Arts Department, Institute of Art Studies, BAS. 
In 2015, he defended a dissertation on topic: “Ideological Censorship in Bulgarian Feature Films 
(1946–1989)”. Since 2013, he is a part-time lecturer in the Faculty of Journalism and Mass Com-
munication. Email: dstatulov@abv.bg.
2  Hristova, Natalia. Художествената култура в България преди и след Втората световна война 
– от европеизация към съветизация [Hudozhestvenata kultura v Balgariya predi i sled Vtorata 
svetovna voyna – ot evropeizatsiya kam savetizatsiya]. In: България в сферата на съветските 
интереси (Българо-руски научни дискусии) [Balgaria v sferata na savetskite interesi. (Balgaro-
ruski nauchni diskusii)]. Sofia, 1998, 208.
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питават в духа на комунистическия идеал. Към Централния комитет (ЦК) 
на Българската комунистическа партия (БКП) се създава отдел „Агитация и 
пропаганда“ (Агитпроп), чиято цел е не само да следи за правилния идеоло-
гически наратив в изкуството, но и да дава указания, насочва и контролира 
своевременно и ефективно изпълнението на пропагандните функции на но-
вооткрития културен фронт на Партията.

Затова не е чудно, че още на следващия ден след 9 септември 1944 г. е 
основано Министерството на пропагандата, чиято задача е да следи, насоч-
ва и контролира своевременното и ефективно изпълнение на пропагандната 
функция. Основна цел на Министерството е да изпълнява ролята на адми-
нистративна организация, чрез която да се осъществява централизираното 
управление на всички пропагандни институции, включително и мобилизи-
раните за осъществяването на същата функция културни, научни и образо-
вателни институции. Позициите с най-високо влияние се заемат задължи-
телно от членове на комунистическата партия, а останалите – от членове 
на другите коалиционни партии в Отечествения фронт. Във всички съюзи 
на изкуства и занаяти се създават т.нар. Отечественофронтовски комитети, 
които поддържат тясна връзка с управляващата партия и се грижат за спазва-
нето на приетите от нея правила и принципи на местно ниво. Интелектуал-
ци, които са заемали ръководни постове в творчески съюзи преди 1944 г., 
биват отстранени, някои от тях дори преследвани и репресирани по раз-
лични начини – конфискуване на имуществото, забрана за професионална 
реализация, дори в нередки случаи съдебни процеси и изпращане в концен-
трационни лагери.

Културата не само започва да се свързва тясно с пропагандата, но впо-
следствие се превръща в нейно подчинено средство за разпространение 
и легитимация на комунистическата идеология сред масите. За целите на 
пропагандата се издават наръчници, които през годините се преиздават и 
допълват: „Извънредно важен е проблемът за основните насоки в съдържа-
ното развитие на изкуството. Така например социалистическият реализъм 
повдига темите за революцията, пресъздава образите на пламенни рево-
люционери, рисува картини от героичната история на родината. […] Съ-
щевременно в условията на класовоантагонистичното общество се създава 
изкуство, което обслужва господстващата класа и отклонява трудещите се 
от социалните проблеми. Такова е съвременното буржоазно масово „изку-
ство“, което пропагандира насилие, ужас, секс и безизходицата на живота. 
Социалистическото изкуство продължава и развива прогресивните тенден-
ции и помага за осъществяването на комунистическото възпитание. В кла-
совото общество изкуството винаги е партийно“3.

Киното в България след 1944 г. заема важно място в културната полити-
ка на държавата, особено като средство за пропаганда, разпространение и 
легитимация на комунистическата идеология сред широките маси. Киното 

3  Кратък педагогически речник на пропагандиста [Kratak pedagogicheski rechnik na propagan-
dista]. Sofia, 1987, 81–82.
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е важно средство за манипулация и налагане на социалистическия канон. 
Структурата на междуинституционалните взаимоотношения и зависимо-
сти е изградена така, че да филтрира пред- и след- производствените фази 
в създаването на филми, разпространението и показа. Това е една строго 
йерар хична система по вертикала, като най-отгоре стои ЦК на БКП с отде-
лите „Агитация и пропаганда“, а по-късно – „Изкуство и култура“. Реалният 
надзор, власт и идеологически хомот в киното се осъществяват на инсти-
туционално (законотворческо) ниво на два етапа. Първият се реализира с 
приемането на Закона за кинокултурата (1946 г.), като има една основна цел 
– налагане на монопола на държавата върху вноса, износа и разпростране-
нието на филми. „Независимо какъв филм е произведен на територията на 
страната, неговото разпространение, т.е. реалният екранен живот на про-
изведението (в страната и чужбина), неговият досег със зрителите става с 
разрешението и волята на държавата“4. Вторият етап следва с новоприетия 
Закон за кинематографията (1948), който напълно отменя Закона за кино-
културата. С него се слага край на какъвто и да е частен интерес в киното, а 
философията му е заимствана от всички останали закони, които се приемат 
в този момент, а именно – пълна национализация5.

След приемането на двата закона ръцете на комунистическата партия са 
развързани. Постепенно гласовете на опозицията и Съюзната комисия са 
заглушени.

В първите години на новата „народна“ власт за целите на пропагандата 
основните задачи на Агитпропа и българските кинематографисти са следни-
те: да се промени филмовият репертоар, да се разшири и увеличи броят на 
киносалони в страната, както и да се работи върху производството на кино-
прегледи. Първо видимо се променя репертоарът: „Не без намесата на този 
„надзорен орган“ (Съюзната контролна комисия по спазването на примири-
ето в България, б.м.) от разпространение са спрени филмите, произведени в 
страните от „Оста“. За попълване на зейналата празнина са извадени всички 
стари американски, френски, английски и други филми, чиито копия са се 
намирали у нас. Трескаво се търсят начини за доставяне на нови заглавия от 
Щатите, Франция, Великобритания, но най-вече от Съветския съюз“6. Това 
обаче не удовлетворява управляващата власт, която все по-настъпателно 
и настървено обсебва културния живот в страната. В началото опитите да 
се наложи „съветски“ репертоар в кината „удря на камък“ и дори стига до 
комични и парадоксални случаи, особено в провинцията, които граничат с 
партиен саботаж: „Има случаи, когато местните ръководители не само че 
не помагат на киното, но пречат за неговата работа. Председателят на сел-
съвета в с. Скревена, Санданско – Иван Златков – систематически провалял 

4  Statulov, Deyan. Подстъпи към цензурата в българското кино [Podstapi kam tsenzurata v bal-
garskoto kino]. In: Изкуство и контекст 2009 [Izkustvo i kontekst 2009]. Sofia, 2010. 
5  Statulov. Подстъпи към цензурата…
6  Alexandrov, Alexandar. Българското кино до национализацията 1944–1948 [Balgarskoto kino 
do natsionalizatsiyata 1944–1948]. – Киноработник [Kinorabotnik], 1979, v. 7, 25.
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прожекциите в читалищния салон, като насрочвал в него събрания, без да 
съгласува това с читалищната управа. Партийният секретар в с. Грамада – 
Благоевградско не е позволил на подвижното кино да проведе прожекцията 
в читалището, а искал това да стане в неговия дом срещу 15 лева наем“7.

Оказва се, че има проблем и с броя на филмите от СССР, които не успя-
ват да „задоволят глада“ на новата публика. Организаторите по места масо-
во се оплакват от липса на достатъчно копия и разнообразие в репертоара: 
„Най-благополучно (културният сектор, б.м.) работи в областта на киното. 
Варненци имат свое кино, шуменци – също имат хубаво кино, от което са 
закупили акции. На екрана се прожектират почти винаги съветски филми. 
Русенци имат едно кино под наем, което им дава 100,000 лева приход на ме-
сец. Когато става дума за кино, всички казват, че съветските филми са много 
скъпи и едва си покриват разноските, а партийните организации разчитат на 
киното като на един от своите финансови източници“8.

Очевидно партийният актив по места използва киното не само за про-
пагандни цели, но и като източник за финансиране на своята работа. Тях-
ната работа се затруднява също от все още ограничения брой киносалони 
и подвижни прожекционни апарати, а „във врата им дишат“ американските 
филми, които публиката очевидно харесва поради по-развлекателния им ха-
рактер. На заседание на Агитпропа специално се подчертава този проблем и 
се търсят пътища за неговото решаване: „Културно-художествената работа в 
градове и големи села се провежда доста добре чрез театри, кина. Много се-
риозен е проблемът за доставяне на подвижни кина, поне по едно за област. 
Това е едно мощно средство за пропаганда. Стара Загора има такова, но 
няма кола. Там говорих да потърсят начин да намерят. Това е много важен 
проблем и ние трябва да помогнем в това отношение, даже и от Съветския 
съюз, ако трябва да доставим. Съветските филми са много скъпи. Там, къ-
дето един филм може да направи много обороти и има много публика, там 
не се оплакват, но там, където един филм може да мине 3–4 пъти, а след това 
не, там казват, че не могат да изплатят филмите. Даже и в Бургас казаха, че 
много хора гледат американски филми и на някои от нашите не идват доста-
тъчно. Аз казах, че е много лоша пропаганда от тяхна страна“9.

В първите години на „народната демокрация“ БРП (к) все още не може 
открито да се конфронтира с коалиционните си партньори под зоркия по-

7  ЦДА, ф. 1, оп. 15, а.е. 625, л. 28 [Tsentralen darzhaven arhiv – Sofia, fond 1, opis 15, arhivna 
edinitsa 625, list 28].
8  ЦДА, ф. 1-Б, оп. 15, а.е. 10, л. 60. Протокол на заседание на АГИТПРОПА, състояло се на 
20 април 1945 г. Докладчик: Р. Караколов. Информация за обиколката, направена в Северна 
България: Русе, Шумен, Варна и Южна България [Tsentralen darzhaven arhiv – Sofia, fond 
1-B, opis 15, arhivna edinitsa 10, list 60. Protokol na zasedanie na AGITPROPA, sastoyalo se na 
20 april 1945].
9  ЦДА, ф. 1-Б, оп. 5, а.е. 10, л. 64–65. Протокол на заседание на АГИТПРОПА, състояло се 
на 20 април 1945 г. Докладчик: Рубен Леви [Tsentralen darzhaven arhiv – Sofia, fond 1-B, opis 
5, arhivna edinitsa 10, list 64–65. Protokol na zasedanie na AGITPROPA, sastoyalo se na 20 april 
1945].
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глед на Съюзната комисия. До края на 1947 г. се въздържа от открито нала-
гане на своята идеология, защото се съобразява с положението на България 
като победена страна и със съветската тактика на разбирателство със САЩ 
и Англия. Това, естествено, рефлектира и върху филмовия репертоар, който 
все още е балансиран.

През 1947 г. се осъществява тоталната разправа с всякаква опозиция 
на БРП (к) и на доминирания от нея Отечествен фронт. Спрени са всички 
опозиционни вестници. Одържавени са всички частни издателства и пе-
чатници. Разпространяват се първите списъци със „забранена литература“. 
Чрез поредица от репресивни мерки всички потенциално алтернативни на 
соцреализма творчески практики и тенденции са лишени от институцио-
нална база. Привидното „съревнование“ между методите и тенденциите 
приключва официално през декември 1948 г., когато на Петия конгрес на 
БКП е приета резолюцията „По марксистко-ленинската просвета и борба-
та на идеологическия фронт“, където социалистическият реализъм е обя-
вен за „единствено правилния метод на художествено творчество“. В етапа 
между септември 1944 и декември 1948 г. приключва преструктурирането 
на „културния фронт“ в България, който за продължително време изгубва 
своята автономия, остава пронизан от еднопартийна политика, гарантираща 
естетико-идеологическия си контрол чрез доктрината на социалистическия 
реализъм. Новата линия на управляващите пряко рефлектира върху но-
воприетия Закон за кинематографията (1948), който напълно отменя Закона 
за кинокултурата. С него се слага край на какъвто и да е частен интерес в 
киното, а философията му е заимствана от всички останали закони, които 
се приемат в този момент, а именно – пълна национализация. Още с първия 
член от нормативния акт ясно е зададено посланието: „Кинематографично-
то дело в страната е монопол на държавата“10. Равносметката и бъдещите 
планове бързо намират отражение в постановления и резолюции, с които 
вече комунистическата партия официално започва да управлява. Партия-
та вече се е сляла с държавата. Пред Петия конгрес на БРП (к) секретарят 
Вълко Червенков специално обръща внимание, че с новия закон за кине-
матографа вече напълно е отстранен „частният предприемач-капиталист“11, 
а вносът, разпространението и кинопроизводството са държавно дело. „В 
настоящия момент съществуващите в страната 358 постоянни кинотеатри и 
43 подвижни киноапарати се обслужват изключително от вносни филми. От 
целия внос, обаче, най-голям процент (над 70 на сто) се пада на съветския 
художествен игрален, научен и културен късометражен филм […] Често 
пъти поради слаба бдителност се промъкват съвсем упадъчни, антихудо-
10  Закон за кинематографията [Zakon za kinematografiyata]. – Държавен вестник [Darzhaven 
vestnik], 1948, v. 78.
11  Нашето филмово изкуство. „Из доклада за марксистко-ленинската просвета и борбата на 
идеологическия фронт, изнесен от Секретаря на ЦК на БРП (к), др. Вълко Червенков, пред V 
конгрес на Партията“ [Nasheto filmovo izkustvo. “Iz doklada za marksistko-leninskata prosveta i 
borbata na ideologicheskiya front, iznesen ot Sekretarya na TSK na BRP (k), dr. Valko Chervenkov, 
pred V kongres na Partiyata”] – Кино и фото [Kino i foto], 30 dekemvri 1948, v. 14, 1.
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жествени, развращаващи американски и други западноевропейски филми, 
които пречат на правилното идейно-художествено възпитание на нашия 
народ, особено на младежта, и противоречат с насоките на културната ни 
политика“12. И дава ясна насока за развитието и задачите на киното оттук 
насетне: „Трябва да се развие в максимални размери използването на киното 
като едно от най-могъщите средства за въздействие върху хората. [..] Да се 
вземат мерки за създаването на добри документални филми върху темите из 
борбите за изграждането на нашата социалистическа, материална и духовна 
култура, както и за час по скорошното осигуряване на страната на отечест-
вен художествен игрален филм“13.

През тези четири години игралното ни кино е в застой. Творците пред-
почитат да работят в документално кино и прегледите, към които властта 
има предпочитания, защото много ясно и в кратка (и с по-малко финансов 
ресурс) форма успяват да обслужат пропагандните ѝ цели. Заглавията ясно 
подсказват тяхното съдържание и идеологически наратив: „1 май – ден на 
труда“, „9 септември – празник на победата“, „Светли дни“, „Електрифи-
кация“, „Хаинбоаз“ и др. Темите, които по-късно ще доминират и върху 
сюжетите на игралното ни кино, се ограничават върху победата на новата 
власт, светлия живот и бъдеще, което очаква работническата класа, строи-
телството, революционните борби на партизаните и т.н. Въпреки това и към 
късометражните филми са отправени критики „че се правят стихийно, без 
разработен тематичен план, без предварително проконтролирани и разрабо-
тени сценарии“14.

Оттук насетне пътят на игралното кино е прочистен, а неговата роля в 
пропагандата и социалистическата културна политика е предначертана. 
Констатации като следващата ще бъдат заменени от бдителен контрол: „Най-
сетне пропуснаха се цели четири години, без да се създаде наш, национален 
по форма и социалистически по съдържание художествен (игрален) филм, 
който би изиграл ролята на мобилизиращ стимул за още по-голяма борческа 
готовност, бдителност и творчески размах на нашите народни маси и наша-
та героична младеж, която с такъв възторг гледа съветските филми. Това е 
голям и с нищо неоправдан пропуск“15.  

Постепенно киното, както и другите изкуства и сфери на културата вли-
зат в общото русло на заявената от властта идеологическа норма и центра-
лизирана структура на управление и контрол, чрез който да се осъществява 
и налага комунистическата идеология. Министерството на пропагандата се 
преобразува в Комитет за наука, изкуство и култура и с това завършва и 
се установява институционализирането на контрола над духовния живот в 

12  Нашето филмово изкуство. „Из доклада за марксистко-ленинската просвета…
13  Киното и проекторезолюцията по маркс-ленинската просвета и борбата на идеологическия 
фронт [Kinoto i proektorezolyutsiyata po marks-leninskata prosveta i borbata na ideologicheskiya 
front]. – Кино и фото [Kino i foto], 1948, v. 13, 1.
14  Киното и проекторезолюцията по маркс-ленинската просвета, 3.
15  Киното и проекторезолюцията по маркс-ленинската просвета, 3.
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страната, а към ЦК на БКП се създава отдел „Агитация и пропаганда“, кой-
то пряко и оперативно да налага идеологическата норма.
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FIRST ATTEMPTS TO INSTITUTIONALIZE 
CINEMA AS A MEANS OF PROPAGANDA 
(1944–1948)

Deyan Statulov
Abstract: The article explores the first attempts of the Communist authorities to use cinema 
as a means of propaganda. The establishment of the new power and the change in the 
political situation after September 9 1944 also required a radical change in the cultural life 
of the country, including cinema. Regarding it as an art that enjoys widespread popularity, 
the Communist Party makes legal and other normative changes to establish full control 
over the distribution and screening of films in Bulgaria, and through them to impose and 
popularize its ideology.
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МЕДИЙНИ КАНАЛИ ПРИ ПАЗАРНАТА 
КОМУНИКАЦИЯ НА ИГРАЛНИЯ ФИЛМ

Александър Стайков1

Резюме: Целта на статията е да представи анализ на основните медийни канали за 
маркетингова комуникация на новите филми. Изграждането на успешен и подходящ 
медиен микс от медийни канали за рекламната комуникация на киното е от основно 
значение за неговия пазарен успех. Успешното възстановяване на средствата, 
използвани за неговото създаване, зависи пряко както и от правилно проведената 
рекламна кампания, така и от нейното качество. Всеки от медийните канали, на които 
се осъществява рекламната комуникация на филма, има своя уникална морфология, 
всяка от които има силни и слаби страни в сравнение с другите. Някои от тях са 
подходящи за големи канали, други са по-подходящи за спомагателна роля. Различните 
медийни канали достигат различни аудитории, така че рекламното послание стига до 
мястото, където сме го изпратили. Правилното боравене с медийни канали е основна 
предпоставка за добро финансово представяне и минимизиране на финансовия риск 
във филмовата индустрия.
Ключови думи: филмова индустрия, игрален филм, филмов пазар, маркетинг, 
реклама, медийна комуникация

Медийните канали, чрез които се осъществява рекламната комуникация 
на новите игрални филми, са: телевизия, радио, принт, интернет и аутдор. 
Дефинициите на понятието „медиен канал“ са различни, аз ще ползвам 
следната: „Термин, зает от информатиката и използван в семиотиката, за да 
характеризира физическата среда – материя или енергия, през която знакът 
се пренася от източника до получателя“2. Всеки един от изброените медий-
ни канали има преимущества и недостатъци.

Телевизионната реклама е водещият канал за рекламна комуникация. 
Причината за това е огромната му аудитория. Различни хитови предавания 
на някоя от трите национални телевизии, като например начало на нов сери-
ал, финал на известен формат, ключово спортно събитие от типа финал на 
Шампионска лига, мача за световната титла по бокс на Пулев с Кличко (1.8 
млн. зрители), преминават границата от един милион зрители аудитория. За 
страна като България, чието население е не много над 6.5 млн. души, това 
е забележително събитие. Нито един от останалите медийни канали дори 
не може да се доближи до тези цифри. Логично като основен недостатък на 

1  Dr. Alexander Staykov is a specialist in the field of Screen Arts within the Institute 
of Art Studies at the Bulgarian Academy of Sciences. In 2016 Dr. Staykov defended a 
dissertation on “Marketing Profile of the Bulgarian Film Industry in the Period 2005–
2015”. His scientific interests are related to business, financial and marketing aspects 
of the film industry, as well as analysis of the market performance of specific gaming 
projects. E-mail: astaik@abv.bg.
2  Kaftandzhiev, Hristo. Хармония в рекламната комуникация [Harmony in Advertising Com-
munication]. Sofia, 2013, 224.
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канала се изтъква високата му цена като абсолютна стойност, но при CPT 
(цена на хиляда достигнати потребители) тя е най-ниска. Справка на ре-
кламните тарифи на трите национални телевизии показва, че най-високата 
тарифа за спот от 30 сек. е в рамките на новините на БТВ от 19:00 часа (пре-
даване с устойчиво висок рейтинг) през седмицата и тя е 7000 лв. без ДДС. 
Простата аритметика показва, че за месечна кампания дори само в делнич-
ните дни ще е необходим бюджет от около 140 хил. лева без ДДС, сума, с 
която скромна продукция би могла да произведе игрален филм. Въпреки 
сериозното си покритие телевизионният канал остава трудно достъпен за 
комуникация на новите български игрални филми. Опит за преодоляване на 
тази бариера е чрез скъсяване на спота (например 10 сек.). Това обаче води 
до друг негативен ефект, а именно изгубване в рекламния шум на останали-
те спотове в рекламния блок. Този минус се преодолява чрез по-често показ-
ване, но това означава връщане в изходната точка спрямо бюджета. Киното е 
скъпо изкуство, създаването на филма коства сериозни финансови средства, 
поради което бюджетът за пазарна промоция рядко е значим. Във връзка с 
това опциите за PR активности в телевизионни предавания са предпочитано 
решение. Популярна теза е, че до 10% от общия бюджет на продукцията са 
достатъчни за пазарната промоция. Тук е и важната роля на маркетинговия 
експерт на продукцията, а именно да изработи оптимален медия микс план, 
който, въпреки ограничения бюджет, да постигне максимално широко по-
критие.

Радио каналът е далеч по-евтин от телевизионния. Радиото е неангажи-
раща медия, която присъства като фон в живота ни, акцентът ѝ върху му-
зиката я прави релаксираща. По тази причина радиото е предпочитано при 
шофиране или като фон на работното място. В това се състои и проблемът 
от гледна точка на рекламодателите, то не изисква концентрация, такава ка-
квато имаме при телевизията, възприемаме го само с едното от двете си ос-
новни сетива. Този недостатък се компенсира с голяма повторяемост. Като 
изразни средства радиорекламата ползва музика, глас и шум – достатъчни 
атрибути за представяне на игрален филм. Например основната музикална 
тема от филма, глас на главния персонаж, както и шумов фон, характерен 
за лентата. Ако филмът е екшън, логично е това да е стрелба или звук от 
сблъсък на автомобили. Все пак киното е визуално изкуство и липсата на 
визия при радиото не може да се пренебрегне напълно. По тази причина 
този канал би могъл да има подкрепяща, а не основна функция.

Принт каналът е един от най-старите. Вестниците и списанията, въпреки 
множеството прогнози за изчезването им на хартиен носител поради мощта 
на интернет, продължават да са фактор на рекламния пазар в България. По 
данни на медийна агенция „Пиеро 97“3 делът на рекламата в пресата от це-
лия пазар на реклама за 2015 г. е 11.07 %. Този канал се дели на две части 
– реклама във вестници и реклама в списания. Разликите между двете са 

3 http://www.piero97.com/assets/files/piero97/The_Danube_level_and_BG_AD_Market_in_2014.
pdf [accessed 26 march 2017]. 
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няколко, вестниците са с по-голям тираж, но за разлика от списанията, не са 
дълготраен носител на реклама. Цената на вестниците е далеч по-достъпна 
и тарифите при тях са значително по-ниски от тези в списанията. Говорейки 
за спецификите на единия или другия вариант, списанието е по-подходящо 
за рекламна визия на филм. Причините са, освен по-дългата трайност, също 
така и качеството на печат и хартия. Дизайнът при филмовия плакат е много 
важен, но ако той се отпечата върху нискокачествена хартия с лоши печат-
ни характеристики, губи значението си. Разбира се, като цена на достигнат 
потребител тази при списанията е много по-висока. Читателската аудитория 
при тях е далеч по-профилирана и ако жанрът и тематиката на филма се 
припокрият с профила на въпросната аудитория, то шансовете за добър ре-
кламен резултат значително нарастват.

Аутдор4 каналът също има видове: афиши, билбордове, светлинна рекла-
ма и други. Ключов и тук е дизайнът на филмовия плакат. Когато говорим за 
билборд, разположението им край пътища прави времето им за възприятие 
много кратко, често пъти няколко секунди. Това налага в композицията ос-
новният акцент да е заглавието на филма и датата на премиерата. Друга е 
ситуацията при киноафишите, които се разполагат на места, където преми-
нават пешеходци. Времето за възприемане е по-дълго, ако дори човек преце-
ни, може да спре и внимателно да прочете афиша. Поставянето на афишите 
на комуникативно място ги превръща в добро средство за реклама, при това 
на достъпна цена. Ако плакатите не бяха адекватно средство в тази посока, 
то градовете ни нямаше да се покриват с тях преди политическите избори.

Друг интересен метод е този на раздаването на флаери като елемент от 
директния маркетинг. Измерител на ефективността на този подход практи-
чески няма. Неговото предимство е най-вече в ниските разходи (дизайн, пе-
чат и раздавачи) спрямо другите канали. Основните пунктове тук са избор 
на силен и добър дизайн и внимателен избор на локациите за раздаване. До-
бре е да има предварителна информация за профила на потока от минувачи 
и той да е адекватен спрямо потенциалната аудитория на филма. Например 
избор за точка на раздаване пред пощенски клон, където се раздават пенсии, 
може би не е най-удачният вариант. Белег за провал на този тип кампания 
са препълнените с флаери кошчета за боклук наоколо. Все пак немалко по-
требители са склонни да запазят хартията и да я разгледат на спокойствие 
вкъщи по-късно, което е и най-добрият за кампанията сценарий.

Интернет каналът набира по обясними причини сериозна скорост. Све-
товната мрежа е най-мощната медия в света. Ролята на социални мрежи 
като Фейсбук в Арабската пролет, опитите на правителства да се намесват 
в свободния достъп до интернет и всякакви примери в тази посока показват 
огромната ѝ мощ. Три са съществените предимства на нет канала: негова-
та профилираност, както и достъпната му цена и точно измеримият ефект 
(брой кликове или гледания от уникални IP адреси). Пространството на со-
циалните мрежи създаде нов мощен инструмент за кинореклама. Това са 

4 От outdoor /англ./ – на открито.
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места, където хората споделят „жи-
веене“ най-общо казано. Споделят се 
моменти, мнения, нагласи, вкусове, 
навици, хобита, пристрастия, обвър-
заности и какво ли още не. Социал-
ните мрежи са не просто място за 
публикуване на трейлъри на филми. 
Всеки филмов проект, който търси 
популярност, създава профил в со-
циалните мрежи. Най-популярната 
от тях в България е Фейсбук. Сайтът 
е най-голямата безплатна онлайн со-
циална мрежа в света и се предлага 
на над 70 езика. Отворен е на 4 фев-
руари 2004 г., управляван и притежа-
ван от частната фирма Facebook, Inc 
със седалище в Силициевата долина, 
Калифорния, САЩ. Броят на по-
требителите на социалната мрежа в 
страната ни е около 2 500 000 души, 
като те са се увеличили с над 41 420 
души в последните шест месеца.5 
Това означава, че 33,97% от бълга-
рите имат страница във Фейсбук, 
както и 71,52% от потребителите на 
интернет. Най-голямата група потребители на социалната мрежа са хората 
на възраст между 25 и 34 години, или около 750 хил. души, следвани от въз-
растовата група от 18 до 24 години. Социалната мрежа е по-популярна сред 
жените в България, отколкото сред мъжете, тъй като 52% от представител-
ките на нежния пол имат своя страница във Фейсбук спрямо 48% от мъжете. 
Тези данни дават добра представа на промоутърските и дистрибуторските 
компании във филмовия бранш, какъв тип комуникативен канал е Фейсбук, 
с какво покритие и с какъв профил на потребителите. Впечатление прави, 
че най-активните от тях са на възраст между 25 и 34 години, което означава 
пълно съвпадение с възрастовата група на най-често ходещите на кино у 
нас. Лекият превес на жените над мъжете също е плюс, тъй като за тях кино-
то е малко по-предпочитано забавление, както показват социологическите 
анкети. Възможността за безплатен достъп до предпочитаната аудитория е 
голямо предимство, но от друга страна, често пъти очакванията към този 
канал се оказват неоправдано високи. Основният търсен ефект е „ефектът 
на доминото“, при който започва лавина от споделяния, при която трейлър, 
снимка или информация за филма, премиерата или каквото и да било по 

5 Данните са към края на 2012 г. Източник: http://dariknews.bg/view_article.php?article_
id=964074. [Accessed 26 march 2017].
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темата може да се окаже на стотици хиляди стени. Често пъти обаче този 
ефект или изобщо не тръгва, или затихва сравнително бързо. Поведението 
на потребителите на социалните мрежи може да бъде провокирано в дадена 
посока, но не и контролирано. В този ред на мисли кампаниите трябва да 
бъдат обмислени и проведени по адекватен начин.

За илюстрация ще ползвам страницата във Фейсбук на „Мисия Лондон“6, 
най-касовия български игрален филм след промените. Тя е създадена на 
12.02.2010 г., което е два месеца и четири дни преди датата на премиерата. 
Първата публикация е трейлърът на филма и обява за премиерата. Единият 
от коментарите под нея е „Нямам търпение да го гледам“, което е и търсени-
ят ефект. Съществен критерий за популярност на страница е броят харесва-
ния, резултатът на въпросния сайт е забележителен и е в размер на над 123 
хил., което е около една трета от броя продадени билети за филма. Разбира 
се, когато страницата е създадена с цел промоция на филм, е интересно как-
во се случва с нея, след като филмът се изчерпи търговски. Често пъти тя 
се превръща в рупор на самата продуцентска компания, създала филма, или 
замира и престава да е активна. Така или иначе нейната значима функция е 
в месеците преди премиерата на филма. Тогава, ако кампанията е правилно 
проведена, лентата получава шанс да заинтригува стотици хиляди потенци-
ални зрители, повишавайки по този начин бъдещите си пазарни резултати.

Също така игралните филми в интернет се рекламират чрез каналите за 
видеосподеляне като YouTube и българския му еквивалент VBOX7. Там се 
споделят трейлърите на филмите, често пъти месеци преди премиерата. Те-
зата на продуцентските компании у нас е, че между три и четири месеца 
са достатъчни за нет циркулиране на трейлърите. В западната филмова ин-
дустрия този срок е поне 6 месеца, а понякога и повече. Освен сайтовете за 
видеосподеляне, където това е безплатно, нет реклама се прави под формата 
на банери за връзка към сайта на филма в популярни сайтове, както и пуб-
ликуване на киноафиши. Сайтовете на продукциите са снабдени с подробна 
информация за фабулата, актьорите, екипа, снимков материал от снимач-
ния период. Особено внимание, говорейки за нет канала, заслужава „Love.
Net“, където мрежата е основен акцент. Още със старта на проекта екипът 
започва партньорство с най-популярния сайт за запознанства в България. 
Регистрират профил на филма, предлагат на участниците в сайта да изпра-
щат интересни истории, свързани с него. За два месеца са получени 7346 
истории, профилът бива посетен от над 50 000 души. Сценаристите полз-
ват този огромен материал при създаването на сценария на филма. От тази 
гледна точка „Love.Net“ е най-силно комуникираният в интернет български 
игрален филм, целевата му аудитория са млади хора и най-често ползващите 
интернет потребители. Търсенето на съвпадения в аудиториите е адекватна 
маркетингова стратегия. Боксофисът от над 220 000 зрители на филма го 
потвърждава.

В заключение бихме могли да направим няколко важни извода. Съвре-

6  https://www.facebook.com/MissionLondon/?fref=ts [accessed 26 march 2017].
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менната динамична информационна среда е ярко структурирана около ин-
тернет и всяко недооценяване на този факт от стратезите на рекламната кам-
пания на новите игрални филми е свързано с висока цена. От друга страна, 
това не означава, че традиционните рекламни канали като телевизия, радио, 
печат и аутдоор са загубили своята роля, но според мнозина анализатори, 
с изключение на телевизията, те биха могли да играят само поддържаща 
роля. Умението в планирането на тези кампании се състои в „алхимическия 
способ“ за тяхното смесване в печелишви дози. Успешната рекламна кам-
пания не гарантира касов успех, но е ключова предпоставка за максимално 
висок резултат през откриващия уикенд, което от своя страна да задвижи 
снежната топка надолу по склона. Силната рекламна промоция на филма не 
компенсира евентуални негови недостатъци, тя може обаче да усили подхо-
дящи негови предимства, чрез които да изкуши достатъчно голям брой хора 
да си купят билет.
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MEDIA CHANNELS IN THE MARKETING 
COMMUNICATION OF THE FEATURE FILM

Alexander Staykov

Abstract: The aim of the article is to present an analysis of the main media channels for 
marketing communication of the new motion pictures. Building a successful and appropri-
ate media mix of media channels for the advertising communication of the motion picture 
is of fundamental importance for its market success. The successful recovery of the funds 
used for its creation is directly dependent on its qualities as well as on the properly con-
ducted advertising campaign. Each of the media channels on which the advertising com-
munication of the film takes place has its own unique morphology, each of which has the 
strengths and weaknesses compared to others. Some of them are suitable for being major 
channels, others are more suitable for an auxiliary role. Different media channels reach 
different audiences, so the creative gets to where we have sent it. Proper handling of media 
channels is a key prerequisite for good financial performance and minimization of financial 
risk in the film industry.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ РЕАЛИЗЪМ НА 
СЦЕНАТА – СБЛЪСЪК НА КОНЦЕПЦИИ.
ПРОЯВИТЕ НА НОРМАТИВНАТА ЕСТЕТИКА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ 
В СЦЕНОГРАФИЯТА НА СЦЕНАТА НА 
НАРОДНИЯ ТЕАТЪР*

Албена Тагарева1

Резюме: Статията представя две от емблематичните постановки, състояли се на 
сцената на Народния театър, предизвикали със своите художествени решения 
полемики в печата. Това са „Фуенте Овехуна“ от Лопе де Вега, реж. Стефан 
Сърчаджиев (1946), и „Млада гвардия“ от Ал. Фадеев, реж. Боян Дановски (1947), 
съответно със сценографи Иван Пенков и Асен Попов. Променената политиче-
ска ситуация след комунистическия преврат от 1944 г. налага и нови естетически 
концепции за визуалната страна на театралния спектакъл. Художниците, допринесли 
изключително много за развитието на сценографията в периода между двете световни 
войни, са принудени да се откажат от своите виждания за сцената и да се съобразят 
с изискванията на социалистическия реализъм. Тези две постановки са последните, 
в които могат да се усетят влиянията на предишните течения, а сцената на Народния 
театър е мястото, където този процес се утвърждава. 
Ключови думи: сценография, театрален спектакъл, декор, сценични пространствени 
решения, Иван Пенков, Асен Попов

До средата на 40-те години на ХХ век обемният декор в духа на 
конструктивизма, експресионизма, разчупването на сценичния под, 
контрастното и насоченото осветление, стилизираните форми и дори 
кинопрожекциите са били част от концепциите за пространствените решения 
на постановките на Народния театър и някои от тези нововъведения се 
утвърждават като художествени похвати, които художниците все по-често 
използват. Смело може да се каже, че рисуваните кулиси в академичен стил 
вече се възприемат като остаряла концепция за пространството не само от 
режисьорите и сценографите, но и от публиката. 

Формирането на вкус и отношение към сценичното пространство до 
голяма степен е постижението на художниците новатори в театъра между 
двете световни войни, които веднъж вече са извоювали позицията си на твор-
ци, а не само на изпълнители – постигнали са място до това на режисьора в 
реализирането на концепцията за постановката. Комунистическият преврат 

1Albena Tagareva is an Assistant Professor at the Department of Drama, Institute of Art Studies, 
BAS. Her research interests cover the areas of scenography and contemporary theatre practices. 
Since 2013, she is a PhD student at the Institute in the final throes of writing her thesis on Stage 
Design at the National Theatre in 1944–1968. She has published articles and papers dealing with 
stage design and its development in Bulgaria. Email: albena.tagareva@gmail.com.
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от 1944 г. обаче ги поставя в нова ситуация. Артистите се принуждават да 
„отстъпят“ и да се върнат към онова, което са отричали. Защото: „Изкуството 
беше посочено като могъщ фактор на идеологическия фронт в борбата за 
превъзпитанието на нашия народ в духа на социализма“2. Превъзпитанието 
включва унифициране, изравняване, опростяване.  

С идването на комунистическия режим ръководството на Народния 
театър е сменено, както и част от творческия екип. Театърът логично 
поема по посочения от властта курс. Съветските пиеси и новите български 
драми с теми от съвременната действителност (както се определят пиесите 
с комунистическо съдържание) стават неизменна част от репертоара на 
театъра. Това обаче не е достатъчно, за да се превърне първата ни сцена в 
„проводник на новите идеи“, които трябва да бъдат наложени и пропаган-
дирани от нея. Необходими са форма и метод, които да представят новото 
съдържание на изкуството. 

Постигането на социалистическия реализъм на сцената, както на 
тематично ниво, така и във всеки един елемент от спектакъла, е задача и 
предизвикателство за Народния театър. Изискванията за създаването на 
„правилния“ спектакъл са отправени преди всичко към режисьора. Той е 
пряко отговорен за успеха или неуспеха на дадено представление. С особена 
бдителност се следят постановките на съветска и нова социалистическа 
българска драматургия, която е и основата за добрия спектакъл (според 
стандартите от този период). Това е и причината да се разгарят оживени 
дискусии, в чийто център е предимно драматургията. Необходимостта 
от създаването на нови пиеси, показващи „новия човек“ и „правилния“ 
им режисьорски анализ (за субективна интерпретация вече не може да 
става дума), е една от най-важните теми в началото на сталинизацията на 
сценичното изкуство. Създадени са много строги правила за избиране и 
утвърждаване на репертоара на театъра. Одобряването се осъществява от 
Комитета за наука, изкуство и култура, а промени по вече изготвения план 
се правят единствено със знанието и позволението му.  

Театралната критика, като изключим първоначалните ѝ съпротиви, 
приема да съблюдава и коригира артистите, да дава препоръки и да закачва 
етикети. Сценографията обаче не е във фокуса на ежедневните рецензии. 
Изключително малко и спорадични са специализираните статии върху 
сценографията в годините между Петия конгрес и Априлския пленум. 
Тяхната поява обикновено е свързана с провеждането на годишни форуми 
като театралните прегледи или общите художествени изложби, където 
сценографите излагат както театрални проекти, така и свои живописни 
и приложни творби. На по-широк дебат са поставени постановките и 
пространствените решения на „Фуенте Овехуна“, реж. Стефан Сърчаджиев 
(1946), и „Млада гвардия“, реж. Боян Дановски (1947). 

2  Karaslavov, Georgi. Историческите решения на V конгрес на Българската комунистическа 
партия [The Historical Decisions taken during the 5th Congress of Bulgarian Communist Party]. – 
Изкуство [Izkustvo], 1949, No 1, 36. 
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„Фуенте Овехуна“ е последният спектакъл, за който Иван Пенков 
изготвя сценографията преди почти десетгодишната си пауза от активния 
театрален живот. Тук той използва сценичната техника, създавайки условия 
за реализирането на груповите мизансцени, които са ключов режисьорски 
ход за осъществяването на епичен спектакъл, към който Стефан Сърчаджиев 
има склонност и чрез който се стреми да представи актуалните процеси в 
обществото. 

1. Сцена от „Фуенте Овехуна“ от Лопе де Вега, реж. Ст. Сърчаджиев (1946), архив НТ „Иван 
Вазов“

Арманд Барух възторжено коментира начина, по който Пенков е включил 
в спектакъла механизацията, като недвусмислено подчертава логическата 
връзка между образите, създадени от сценографа, значението им и 
смисловата връзка със съдържанието на пиесата, и се стреми да изтъкне 
реалистичността на произведението. „Техниката е използвана не за да се 
създаде ефект – това не е и маниер, а чудесно доловена необходимост, 
която прави картината пълна, динамична и способна да облее цялата 
зрителна зала с повишеното чувство на народа, който въстава. Иван Пенков 
одухотворява с икономични средства видимия, външен стил на епохата. 
Декорът превръща сцената в засенчена от кулите на феодалите арена на 
селския бунт. Забележителна е последната картина, макар действието да 
налага разчупване на плоскостта“3. Използването на технически средства и 

3  Baruh, Armand. „Фуенте Овехуна“ в Народния театър [“Fuenteovejuna” at the National 
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ефекти много често се възприема като израз на формалистичните възгледи 
на авторите (в случая на сценографа). Прилагането на техническите 
постижения на епохата е характерно за модерния спектакъл, което е и 
причината социалистическият реализъм напълно да ги отрича. Дори се чуват 
обвинения в отказ сценографите да скъсат с остарелите „нереалистични“ 
методи като различни механични ефекти. Разчупването на сценичната 
площадка също се оказва прекалено голяма условност, която в следващите 
години – на догматичния социалистически реализъм, се причислява към 
формалистичните влияния. 

2. Сцена от „Фуенте Овехуна“ от Лопе де Вега, реж. Ст. Сърчаджиев (1946), архив НТ „Иван Вазов“

За други автори обаче концептуалното решение на „Фуенте Овехуна“ 
носи точно обратните внушения, тъй като очевидно е далеч от идеята 
за пунктуалния реализъм. Критикът на вестник „Литературен фронт“ 
смята, че движението на сцената е прекалено, предизвиква твърде много 
шум, който е нереалистичен (масовата сцена със селяните). Можем да 
си представим какъв звук е издавала механизацията от тези години, като 
добавим и вероятно не особено внимателното придвижване на статистите 
(над 30 души), участвали в тези масови сцени, навярно шумът наистина е 
бил обезпокоителен. Тази бележка обаче показва, освен наблюдателността 
на автора ѝ, също така и какви са били очакванията за реалистичното 

Theatre]. – Работническо дело [Rabotnichesko delo], 15.1.1947, XIX, No 10, 2.
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изкуство – пълно наподобяване на живота, дори и в най-малките детайли. 
Тук напълно се изключва принципната условност на театралното изкуство. 

В утвърдителна и изключително добронамерена и аналитична рецензия 
Петър Увалиев отбелязва малките „прегрешения“ спрямо реализма и 
психологическия театър, които са допуснати в спектакъла, като „чистата 
сценичност“, която е взела превес на някои места.4 Въпреки този коментар, 
който вероятно е провокиран и от духа на времето, а не толкова от същността 
на спектакъла, Увалиев се опитва да внесе здрав разум сред истеричното 
заклеймяване на течения и процеси в изкуството, оказали ключово значение 
за неговото развитие. Режисьорът Стефан Сърчаджиев заедно със сценографа 
са постигнали един плътен образ на спектакъла, в който музика, цвят, 
светлина, материалност, движение и декор са подчинени на една обща идея 
– да се изведе на преден план силата на масите. Претенциите на критика към 
постановката са отправени главно към работата на режисьора с актьорите, 
но въпреки това по отношение на пространствените решения Увалиев 
недвусмислено заявява: „Тази пълнота не е набег към кух формализъм. 
Напротив: тя чертае пътя на истинския реализъм. Защото погрешно е да се 
счита, че реализмът е въпрос на чиста форма: на фотографско сходство на 
театър и всекидневие. Не е достатъчно да се отрече творческата фантазия 
на театралния деятел и сляпо да се пренасят на сцената външните отлики 
на живота“5. Това, което Увалиев отрича, много скоро ще се превърне в 
зловеща реалност на сцената на Народния театър. Академичната живопис 
и илюстративността – подчертаващи „отликите на живота“, се превръщат в 
критерии за майсторство и висока художественост, която сцената трябва да 
постига. Както при живописта, така и в театъра авторът художник трябва да 
се стреми към фотографската достоверност. 

В спомените си за Стефан Сърчаджиев Любомир Тенев споменава 
спектакъла „Фуенте Овехуна“ като единия от двата „най-свежи и ярки“ 
спектакъла на Народния театър след 9 септември 1944 г. Другият е „Хитри-
ните на Скапен“ (1945), където сценограф е Асен Попов. Този действително 
любопитен спектакъл няма да бъде подробно разгледан в това изследване, 
тъй като е създаден под силното влияние на междувоенната естетика и по-
скоро следва да се причисли към предхождащия период.    

Постановката на „Млада гвардия“ (1947) по Ал. Фадеев е заложена 
в репертоара на театъра като програмна и изключително важна за пропа-
гандната задача, която институцията е трябвало да извършва в тези годи-
ни. В годишнината от Октомврийската революция именно това е празнич-
ният спектакъл, с който е отбелязана „светлата“ дата. Надеждите, с които 
е натоварен целият екип – да онагледи на сцената борбата на съветския 
народ срещу фашизма, правдиво и реалистично, всъщност не оправдават 
очакванията за безусловно тържество. „Млада гвардия“ има преди всичко 

4  Uvaliev, Petar. „Фуенте Овехуна“ в Народния театър [“Fuenteovejuna” in the National Theatre]. 
– Театър [Theatre], 1946, No 9–10, 24.
5  Uvaliev. „Фуенте Овехуна“ в Народния театър...
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голямо идеологическо значение и точно тук е парадоксът, който се създава 
около тази постановка. Въпреки отредената на спектакъла кулминационна 
позиция в репертоара на Народния театър за сезона, той оставя горчивата 
нотка, че всъщност реализмът, който се прокламира в печатните издания и в 
речите, не намира безкомпромисен вариант на сцената и показва единствено, 
че практиката все още носи белезите на отричаните епоха и форми. 

Сценографът Асен Попов е привърженик на едрия щрих и обобщен 
сценичен език. Като художник обича да борави с метафората и алегорията 
на сцената. Попов подчертава епичността в спектакъла именно чрез 
няколко образа символи, които се противопоставят визуално един на друг в 
пространството и изразяват сблъсъка на идеологии. Цветовете, знамената, 
маските на германските войници, групите персонажи, които действат като 
обобщения в характерните си облекла, неравният терен, на който се случва 
действието – символизиращ дисбаланса на силите, които се изправят едни 
срещу други. Изграждането на тези, на пръв поглед, визуално самостоятелни 
елементи на сцената предизвиква въпросите и коментарите на критиката. 

Много от критиците намират в постановката на „Млада гвардия“ 
„стилово смешение“. Реалистичният подход на режисурата е смесен с по-
скоро експресивни елементи в сценографията. „Във втора картина виждаме 
на фона мрачни тонове на вечерното небе, прорязано от огнените черти на 
снарядите. […] С малко средства тук е постигната атмосфера на пределно 
напрежение. Това се е отдало на постановчика и в други сцени […]. Но в 
други картини – Краснодон осъмва под червени знамена, сцената на клет-
вата и действието пред гроба на краснодонските младежи – драматизмът 
отстъпва място на външната живописност“6. Явно е, че Асен Попов използва 
знамената по много експресивен начин, който не се възприема от зрителите 
еднозначно, а оставя място за по-широка интерпретация. 

3. Сцена от „Млада гвардия“ по Ал. Фадеев, реж. Боян Дановски (1947), архив на НТ „Иван Вазов“

6  Karabozhkov, Bozhko. Героите от Краснодон [The Heroes from Krasnodon]. – Труд [Trud], 
17.11.1947, II, No 55, 4.
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Вера Динова-Русева предлага сравнение между начина, по който са 
използвани комунистическите символи и знамена в постановката на 
„Млада гвардия“ и в „Лайпциг – 1933“ (за която ще стане дума по-долу в 
текста). Авторката нарича символи използваните от Асен Попов червени 
знамена, кръстосаните сърп и чук, забити върху къщите на буржоата, тъй 
като употребата им в спектакъла не е на принципа „както в живота“7. Те 
се появяват върху покривите, за да покажат разрастването на комунисти-
ческата идея. В другия спектакъл разветите червени знамена са носени 
от участници в митинг. Тази употреба на символа на комунистическата 
идея Вера Динова-Русева нарича реалистична, защото знамената са 
употребени като утилитарни предмети. Тук бихме могли да оспорим 
твърденията на Русева, тъй като и в двата спектакъла знамената са израз 
на комунистическата идея и тяхното появяване на сцената е именно за да 
покаже силата и разрастващото се влияние на комунистическата партия. 
Поставени обаче в различните визуални разкази на двата спектакъла – 
символно-експресивния и илюстративния, те действат с различна сила. 
Определено можем да твърдим, че създаденият от Асен Попов образ е далеч 
по-многопластов и богат, стремящ се да придаде на зрителите максимално 
силно внушение, докато знамената на Георги Каракашев в митинга са само 
част от задължителните елементи на всяко подобно събитие и в този смисъл 
изпълняват една-единствена утилитарна функция.  

4. Сцена от „Лайпциг – 1933“ от Компанеец и Кронфелд, реж. Борис Бабочкин (1951), архив НТ 
„Иван Вазов“

7  Dinova-Ruseva, Vera. Георги Каракашев [Georgi Karakashev]. Sofia, 1977, 76.
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Накратко, спектакълът „Млада гвардия“ е адаптация на роман със 
същото заглавие, разказващ история за съпротивата, която група младежи 
оказват на хитлеристките войски при нахлуването им в съветска Русия. 
Персонажите са категорично разделени на добри и зли, а младата гвардия 
е превърната в икона. Постановката, която Дановски създава, се придържа 
към направената от Глеб Граков адаптация на романа на Александър 
Фадеев, въпреки че там са констатирани слабости, които се появяват след 
това и на сцената. Режисьорът е поставил ярки акценти и е подчертал 
както злото, така и доброто. Похватите обаче, чрез които е постигнал 
това, са припознати като формалистични. Почти всички рецензии за тази 
постановка неизменно споменават „грешките“ в спектакъла на Дановски и 
следователно на сценографа Асен Попов. Най-големите от тях са маските на 
немските войници и плакатното решение на някои от сцените. 

5. Сцена от „Млада гвардия“ по Ал. Фадеев, реж. Боян Дановски (1947), архив на НТ „Иван Вазов“

В иначе утвърдителната рецензия на Арманд Барух е забелязана и най-
малката подробност, която има нереалистична природа. Той изказва следните 
съображения: „Групата е монтирана плакатно и е осветена с отвесен 
мистичен лъч“8. Повече няма място за мистичността и експресивните 
светлинни похвати на Асен Попов, посоката е „както в живота“, а там свет-
лината не е концентрирана и насочена. Използването на светлината в сцено-
графските решения от периода е изключително интересна тема, която също 
претърпява сериозно развитие – в негативна посока в периода на социали-
стическия реализъм и конкретно в неговия най-жесток етап. 

Камен Зидаров резюмира на страниците на в. „Литературен фронт“ 
смесените впечатления и реакции, които спектакълът е предизвикал в 
обществото. „Тази постановка на Боян Дановски основателно повдига 
спорове, недоумение, свиване на рамене, отрицание, положителна оценка и 

8  Baruh, Armand. Едра стъпка към реализма. „Млада гвардия“ в Народния театър [Big Step to 
the Realism. “The Young Guard” at the National Theatre]. – Театър [Theatre], 1947, No 5–6, 28.
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т.н. Защото Дановски умишлено разчупва рамката на реалистичния метод на 
работа в театъра и в някои картини прибягва до условности и по такъв начин 
разширява израните сценични възможности на нашия театър. Не трябва да 
се допуща, че Дановски върши това от незнание, от дирене на голи сценични 
ефекти или пък, че прилага някакъв своего рода сценичен еклектизъм“9. И 
тук отклоненията се свързват с характера на творбата. Авторът се опитва да 
разшири разбиранията за реализма, като допусне, че само така може да се 
„почувства огромният, епохален и съдбоносен характер на събитието…“10. 
Много скоро обясненията с необходимостта да се подчертаят епичността и 
характерът на епохата за тези случайни или търсени отклонения ще се окажат 
безпредметни, те ще се възприемат единствено и само като формалистични. 

И макар времето от края на Втората световна война до средата на 50-те 
години да е сравнително кратко, погледнато от по-широка перспектива, то 
оказва изключително силно и трайно влияние в изкуството и в частност в 
сценографската практика, осъществявана на сцената на Народния театър. 
Както вече бе посочено, първите 3 – 4 години след политическия преврат 
до историческия Пети конгрес на БКП се наблюдава значителна динамика 
в сферата на изкуствата – създават се лостовете за контрол и манипулация, 
очертават се трасетата и методите, чрез които тя ще се извършва, премахват 
се и се подменят неудобните личности, възпрепятстващи тези процеси. 
Въпреки чувствителната за всички и на всички нива подмяна артистите 
все още не се отказват категорично от постигнатото между двете световни 
войни. 

Постановките на „Фуенте Овехуна“ и на „Млада гвардия“ са едни от 
последните, където все още може да се усети духът на предхождащата 
епоха. Те са израз на въодушевлението на част от артистите, симпатизиращи 
на политическите промени, които се надяват, че със създаването на 
епични, мащабни спектакли, кореспондиращи на случващите се промени 
в обществото, ще успеят да им отговорят адекватно – чрез езика на 
изкуството. В следващите години обаче условността, дори в детайлите, 
започва старателно да се избягва. Ентусиазмът е попарен още в самото му 
зараждане. 

*Текстът е част от изследването „Отражението на нормативната 
естетика в изобразителното изкуство върху визуалната страна на 
театралния спектакъл. Процеси, влияния, концепции. От средата на 40-
те до средата на 50-те години на ХХ век“, финансирано по програмата за  
Подпомагане на млади учени 2016 към БАН.  

9  Zidarov, Kamen. Театърът ни пред нови задачи. По повод постановката на „Млада гвардия“ 
[Our Theatre Faced New Goals. “The Young Guard”]. – Литературен фронт [Literaturen front], 
22.11.1947, IV, No 10, 2.
10  Zidarov. Театърът ни пред нови задачи...
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SOCIALIST REALISM ONSTAGE: A CLASH 
OF CONCEPTS. DISPLAY OF NORMATIVE 
AESTHETICS OF SOCIALIST REALISM IN 
NATIONAL THEATRE’S STAGE DESIGN

Albena Tagareva
Abstract: This paper deals with two emblematic productions of the National Theatre 
and their artistic solutions that have aroused controversy in the press: Lope de Vega’s 
Fuenteovejuna (1946) by Stefan Surchadjiev and Fadeev’s The Young Guard (1947) by 
Boian Danovsky, Ivan Penkov and Asen Popov were, respectively, set designers of the two 
stagings. Following the Communist coup of 1944, a radically changed political situation 
imposed new concepts of the visual, aspects of theatricals. The artists, who had the most 
outstanding achievements in the development of scenography between the two world wars, 
were forced to give up on their ideas of production design to conform to the requirements 
of Socialist Realism. The aforesaid productions were the last to evince influences of former 
artistic movements and the National Theatre became the place where that process had 
established itself.
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ТРАНСФОРМАЦИИ НА КУКЛЕНОСТТА В 
СЪВРЕМЕННАТА КУКЛEНО-ПОСТАНОВЪЧНА 
ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ. НЯКОЛКО ПРИМЕРА

Михаил Байков1

Резюме: Статията разглежда някои прояви на изразността на кукления театър като 
един от аспектите на системата на изпълнителските изкуства. Авторът се фокусира 
върху куклените постановки в театъра и най-изтъкнатите им представители в сце-
ничната практика у нас. Изследването разглежда като примери знакови за столичния 
афиш постановки, пряко свързани с темата за куклите, кукления театър, връзката му 
с драматичния театър и взаимодействието помежду им.
Ключови думи: кукленост, куклен театър, драматичен театър, „Страх“, „Приказка за 
Рицаря без кон“, „Момо“

Този текст се спира на някои от най-съвременните постановъчни 
решения в кукления театър. Сред разглежданите спектакли попадат 
такива, които са част от репертоарите на куклените и драматично-
куклените театри в България. Трансформациите на куклеността са 
само част от многото аспекти на куклено-театралната изразност, ха-
рактерна не само за европейския куклен театър, но и за българската 
театрална действителност. Между тях попадат различни съвременни 
проявления на кукления театър, които значително надграждат високи-
те постижения в българската школа от средата на миналия век – важен 
вододел в българското куклено изкуство. Измежду тях се нареждат 
кукленият театър без кукли, драматичният театър с кукли, театърът 
на разнородната изразност, операта с кукли, кукленият театър за 
възрастни и др. – все слабо застъпени и спорадично разглеждани в 
родното театрознание. Онова, което свързва всяко едно от тях с ку-
кления театър, е т.нар. кукленост – понятие, което дефинира езика на 
кукления театър, неговата специфика и театрално битие. 

Щом говорим за куклен театър, винаги налице е широко отворена 
бленда, която пропуска в същността на своето съдържателно поле еле-
менти от десетки други изкуства. Така съвременният куклен театър, 
като сложно многокомпонентно изкуство, носи в себе си гените на ли-
тературата, изобразителното изкуство, музиката, перформативността, 
светлинния и звуков дизайн, хореографското и танцово начало, дори 

1  Mihail Baykov is a Ph.D. student of Theatre studies. He graduated from the National Academy of 
Theatre and Film Arts (Sofia) with a BA degree in Theatre Studies and Theatre Management (2011) 
and MA in The Art of Theatre (2012). His master thesis is dedicated to the topic Modern reception 
of Strindberg in Bulgarian staging practice. The author is a theatre expert interested in theatre 
criticism, history and theory, as well as theatrical production, management and marketing. Since 
2014 he is Deputy Director of Youth Theatre – Sofia, Bulgaria. Email: natfiz@abv.bg
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на архитектурата и дизайна. Съвсем резонно в тази театрална система 
присъстват и две фигури, които са в постоянно взаимодействие една с 
друга и които съставляват ядрото на всеки куклено-театрален процес 
– тези на актьора и куклата. Именно непрекъснатата връзка между тях 
и отношението на актьора към куклата и обратното – на куклата към 
този, който я анимира, поражда т.нар. кукленост. 

В своето изследване „Естетически проекции на куклата“2 Джина 
Павлова разглежда куклеността по-скоро като отношение, което ин-
дивидът проявява както в ежедневния си, така и в творческия си жи-
вот. За нея тя е начин на мислене. Куклеността е подтикът към ани-
мизъм и същевременно с това е средство за неговото осъществяване. 
Примерът, който тя привежда, е с дете, което решава да играе със 
своята детска кукла. Преди да я превърне в живо същество, между 
куклата и детето се създава негласна конвенция. На мястото на ку-
клата според нея детето може да избере копче или друго, на които да 
придаде човешки качества. То обаче предварително знае, че копчето 
служи за закопчаване, но именно желанието му да повярва в обратно-
то запалва детското въображение. Това вдъхване на живот на куклата 
Хенрих Юрковски нарича „анимация чрез обожествяване“3. Не бива 
обаче да се бърка куклеността с анимирането, тъй като първото за 
разлика от второто не е пряко свързано с действие, с конкретна акция 
на придвижване. Това идва да затвърди схващането, че куклеността 
е по-скоро отношение и начин на мислене за куклата и кукления те-
атър като театрална изразност, отколкото физическо действие, което 
от своя страна не бива да изключва възможността същевременно с 
това тя да бъде и средство за неговото осъществяване. Колкото и да 
се подразбира от само себе си, говорейки за кукла, кукленост и ку-
клен театър, е необходимо полагането и на смислово познат конструкт 
в контекста на разглежданите понятия, какъвто се явява актьорът за 
куклен театър. И все пак, в какво се състои неговата специфика? Ако 
си позволим да разделим актьора за драматичен от този за куклен те-
атър спрямо обекта и субект на тяхната творческа интенция, то следва 
да забележим следното: драматичният актьор е едновременно обект и 
субект на своето творение, докато кукленият, в лицето на своята кук-
ла (в общия смисъл на тази дума), има обект за творчество материя 
извън себе си.

Полският теоретик и критик Марек Вашкел твърди, че въпросът 
за куклата като такъв стои все още неразрешен. Според него самото 
наименование „куклен театър“ е остаряло и не отразява съвремен-
ните интереси на театъра, които понякога се разминават драстично с 
очакванията на по-възрастните зрители, търсещи следите от своето 

2  Pavlova, Dzhina. Естетически проекции на куклата [Esteticheski proekcii na kuklata]. Sofia, 
2015.
3  Jurkowski, Henryk. A History of the European Puppetry. Edwin Mellen Press, 1996.
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минало в „куклената“ продукция. Според него кукловодите все още 
не могат да разрешат спора за актьора и куклата или този за куклата 
и двойствеността на действащите лица, докато пред режисьора седи 
въпросът за собствената му връзка с куклата, сцената или дори с ак-
тьора на нея. В действителност Вашкел отбелязва нещо много инте-
ресно за куклено-театралния ландшафт в Полша, което е съотносимо 
с българската действителност. Той не третира куклата като основно 
средство на изразяване, а намира за нея подходящата визия, която да 
носи в себе си идеята за кукленост. Такава, каквато настоящият текст 
ще потърси в спектакли, които най-общо са определени като драмати-
чен театър с кукли. Една от най-често срещаните обществени нагласи 
е, че кукленият театър е театър само за деца. Важно е да се каже, че и 
при кукления, и при драматичния театър съществуват представления, 
адресирани за деца и за възрастни, носещи своята специфика. Дра-
матичният театър с кукли е хибридна форма, разположена на равни 
отстояния от драматичния и кукления театър. В него доминира драма-
тичното действие, което протича пред зрителя. То се налага със своята 
завършеност и не може да бъде разчленено, без да загуби същността 
си. Актьорът въплътява персонажа си и създава илюзия за истинско 
действие. В него куклата е допълнителният елемент, който присъства 
в спектакъла, без да бъде доминиращ и подчиняващ действието на 
себе си. Тя е органично имплантиран компонент в общата полифония 
на спектакъла, но не и негова доминираща функция. Появата на ку-
клата в драматичния театър е предпоставка за създаване на условия 
за поява на куклеността, която е основна функция на кукления театър 
(веднъж, защото се оживява една неодушевена материя, и втори път, 
защото е налице образно внушение, метафорично, а не действено та-
кова), част от неговата вътрешна и външна изразност. Трансформаци-
ите на куклеността следва да бъдат разпознати най-добре през спек-
таклите, в които е вграден този език като немислима част от общата 
театралност на представлението.

Един от добрите примери е „Страх“ на Държавен куклен театър – 
Стара Загора. Режисьорът Веселка Кунчева се вълнува от това, как 
страхът контролира всичко около нас и най-вече самите нас. Как чо-
вешката природа психо-физически реагира на него. За драматургична 
основа на своето представление тя използва текста на немския писа-
тел Михаел Енде – „Приказка без край“, където основният конфликт е 
изграден между Света на Фантазията и Нищото, което абсорбира този 
свят. Сценографът на представлението – Мариета Голомехова, решава 
историите през особено интересен ключ – люлката. За да се създаде у 
актьора усещането за несигурност, на сцената, на различна височина 
над земята, висят люлки със стоманени въжета, закрепени с метални 
проволки на горната сценична механизация на театъра. 
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„Страх“, 2014, ДКТ – Стара Загора, реж. Веселка Кунчева
Fear, 2014, SPT – Stara Zagora, dir. Veselka Kuncheva

Люлките имат възможността да се групират две по две или повече, а 
в определени моменти и като една огромна обща нестабилна повърхност 
– алегория на времето, в което живеем, и както споделя режисьорът – ме-
тафора на света, който обитаваме. Именно в тях е най-силно застъпена 
идеята за куклеността. Това е така, защото на люлката са предадени мно-
го повече характеристики от предметно-битовите, с които сме запозна-
ти. Тук тя изпълнява ролята на симфоничен оркестър, който Диригентът 
– основно действащо лице в представлението, манипулира. Как става 
това? На сцената виждаме люлки на различна височина, които се движат 
хоризонтално по команда, дадена от Диригента. Така, когато той иска да 
чуе първа цигулка, най-отпред малка люлчица се помръдва, а за звукова 
фонограма придава характерния за музикалния инструмент звук. Когато 
даде „думата“ на контрабаса – друга една по-едра люлка се помръдва от 
дъното на сцената, а зрителят чува по-плътен звук, който веднага асо-
циира с музикалния инструмент. Така люлките са се превърнали в цял 
оркестър, който се движи в сценичното пространство, създавайки една 
кинетична скулптура и превръщайки неодушевения предмет в кукла. 
Метафората тук е много силна. Нещо повече – върху художествения ма-
териал са наслоени смисли, които на практика постигат внушение чрез 
образите, които създават. 
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„Страх“, 2014, ДКТ – Стара Загора, реж. Веселка Кунчева
Fear, 2014, SPT – Stara Zagora, dir. Veselka Kuncheva

Куклеността в този иначе драматичен спектакъл е в оживяването на 
тези, на пръв поглед, сценографски елементи и в отношението, което 
актьорът, а и зрителите имат към тях. Вярата в съществуването на жи-
вот и характер в неживата материя, където разумът не допуска харак-
тер или живот, и в отношението на Диригента към висящите люлки 
като към оркестър, около който е концентрирано действието, можем 
да наречем кукленост.

Любопитен от гледна точка на куклеността е спектакълът на Мла-
дежки театър „Приказка за Рицаря без кон“ – реж. Елжбиета Ейси-
монт. Текстът на Марта Гушньовска разказва историята на славен 
рицар, чийто проблем е, че няма свой собствен кон, така както тради-
цията повелява, и на един свободен кон, който цял живот търси своя 
рицар, защото какво е кон без рицар? Двата търсещи се персонажа из-
падат в безумни ситуации, които провокират смях у гледащия заради 
абсурдността на случващото им се. Основните персонажи в тази дет-
ска приказка са: Рицарят, Конят, Змеят, Принцесата и Магьосникът. 
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„Приказка за Рицаря без кон“, 2015, Младежки театър, реж. Елжбиета Цонева
Knight Without a Horse, 2015, Youth Theatre – Sofia, dir. Elżbieta Tzoneva
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Два от тях – Конят и Змеят, са кукли, или както би било по-правилно да ка-
жем – костюми кукли, тъй като в тях са вмъкнати актьори, които ги анимират 
отвътре. И така, в „Приказка за Рицаря без кон“ разчитаме на приказността 
на драматургията. В нея Змеят е змей, но за да разберем това, не разчитаме 
на някакви вторично подадени или дори създадени на сцената смисли, а на 
визуалното решение на спектакъла, т.е. на сценографията и костюма, които 
в кукления театър заемат централна роля. Гушньовска използва стереотип-
ния образ на змея и коня, за да пресъздаде историята си. На практика отвъд 
типичната за тези образи персонажи символна характеристика липсва друга 
семиотична обусловеност, оттам и този изчерпан откъм ресурс масив от ме-
тафори, т.е. от смисъл – няма я куклеността в представлението. Спектакълът 
е за деца между 3 и 7 години. В този диапазон рядко се търси формирането на 
друг смисъл и логика отвъд видимата и лесно асоциативната. 

„Приказка за Рицаря без кон“, 2015, Младежки театър, реж. Елжбиета Цонева
Knight Without a Horse, 2015, Youth Theatre – Sofia, dir. Elżbieta Tzoneva
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Затова и тук Конят е просто кон, а Змеят – змей. По този повод На-
дежда Атанасова споделя: „В куклено-театралното представление ме-
тафората като че се явява завършек, идейно-естетическа поанта на да-
дена художествена мисъл. Тя е заложена още в драматургията, но там 
може да се говори за възможност. Действителният факт се осъществява 
едва в спектакъла. Така че тук метафората е динамично понятие, което 
започва от драматургията и получава своя завършен вид в кукленотеа-
тралния спектакъл“4. Именно тази завършеност е невинаги постигната 
и в тези случаи налице са представления, които имат плакатно-илю-
стративен характер. В случаи като тези не бихме могли да търсим по-
вече от онова, което постановъчното решение е взело, качвайки текста 
на сцената.

Намирам за особено важно да се обърне внимание на спектакъла 
„Момо“ по Михаел Енде, реж. Веселка Кунчева в Младежки театър 
„Николай Бинев“. Причината е в това, че налице е особен хибрид – 
пример за това, което се разглежда досега. Спектакълът е гранична 
форма, в която можем да наблюдаваме трансформацията на кукленото 
посредством присъствието на елементи от драматичния театър по отно-
шение на част от актьорската игра и куклени елементи – що се отнася 
до част от персонажите. Нещо повече – решенията на Кунчева в този 

4  Atanasova, Nadezhda. За куклите и хората [Za kuklite i horata]. Sofia, 2007, 22.

„Момо“, 2015, Младежки театър – София, реж. Веселка Кунчева
Momo, 2015, Youth Theatre – Sofia, dir. Veselka Kuncheva
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спектакъл не дават превес на нито едната от двете сценични форми, а 
по-скоро вървят паралелно така, щото може едни и същи актьори да 
изпълняват роли на различни персонажи. Какво имам предвид? „Момо 
или Странната история за времекрадците и за детето, което върна на 
хората откраднатото време“ – каквото е цялото заглавие на романа на 
Енде – разказва историята на едно малко момиче, което не се страхува 
да мечтае, да бъде силно, да бъде свободно въпреки времето и хората, 
които го заобикалят. Тази далеч не толкова детска история за крадците 
на времето, за крадците на човешкото у човека – свободата, приятел-
ството и любовта, е всъщност една философска история, която сама по 
себе си, поставена на сцена, вече изисква друг тип нагласа и въображе-
ние. Затова и представлението на Кунчева работи много с метафората и 
търси фантазния свят както у персонажите, за които разказва, така и у 
зрителя, в когото тази история реално се случва. 

Фабулата, която условно разделя персонажите на Живи хора и Сиви 
хора (тези, които крадат от живота ни), отключва режисьорското и сце-
нографско решение. Артистите веднъж играят в жив план и втори път са 
носители на определена знакова образност през костюмите, които носят. 
Защо това е така? Всички Сиви хора са представени чрез костюм маска, 

„Момо“, 2015, Младежки театър – София, реж. Веселка Кунчева
Momo, 2015, Youth Theatre – Sofia, dir. Veselka Kuncheva
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в който актьорите влизат, за да анимират. Самите костюми маски са уни-
фицирани и създават образа на крадци на време. На сцената е създаден 
ансамбъл, който се движи заедно, общува заедно, манипулира заедно. 
Същите тези артисти са част и от друг един ансамбъл – този на Майстор 
Хо̀ра – отговорния за Времето човек, който има мисията да спаси Момо от 
сивите хора, защото тя е единствената, която не се страхува от тях, един-
ствена, заради която светът ще оцелее. 

Тогава всички онези, които са били в предишната сцена Сиви хора, сега 
обличат белите костюми, надяват на главите си шапки часовници, за да 
представят иконично една друга вселена. Архетипните образи на доброто 
и злото, пресъздадени тук в Сивите хора и царството на Майстор Хора, са 
част от спецификата на този спектакъл за възрастни, който няма как да бъде 
ориентиран към детската публика заради посланията вътре, в които може 
да се припознае единствено психически зрелият индивид. В спектакъла на 
Веселка Кунчева, Костенурката Касиопея – друг централен персонаж – е ре-
шена като стара, мъдра жена, за която са характерни крилатите мисли като 
„Бързай бавно“. На нея се пада задачата да приведе Момо от света на Сивите 
хора до царството на Майстор Хора. Това режисьорско решение е особено 
куклено, тъй като със своята знаковост персонажът по-скоро създава поле 
от смисли, върху които зрителят се концентира, отколкото действия, които, 
извършвайки, следва да накарат публиката да проектира своята представа 
за времето тук и в този момент. Материята оживява пред нас и илюзията, 
че един часовник може да говори, да се храни и да кара колело, вече е про-
ява на кукленост, с която спектакълът, въпреки своя подчертан драматичен 
характер, се родее. Тук имаме преживяване на действието, а не неговото 
изобразяване. 

За куклите немският режисьор, драматург и кукломайстор Ерик Бас 
казва: „Понеже не са хора, те са непосредствени метафори. Техният свят е 
поема, не кратка история. Поради тяхната природа те са оживели картини. 
Когато куклата прескочи пропастта между видимите ѝ ограничения и ожи-
вяването, тя е направила движещ се коментар на човешкото състояние. И 
дори куклената смърт може да бъде вълнуваща като, давайки ни подаръка 
на своя дъх, тя си го взима обратно. И все пак в следващия момент тя живее 
отново – безсмъртна, мечта или спомен в ръцете на актьора. Актьорът също 
може да играе тази роля, но куклата е ролята. Тя е естествено трагикомична, 
естествено абстрактна, детайл. В човешкия свят е посетител и трябва да се 
огледаме в нейните очи“5.

Когато говорим за трансформации на куклеността в съвременната ку-
клено-театрална изразност, не можем да подминем формата на т.нар. драма-
тичен театър с кукли. Както се видя и от приведените тук примери, остава 
много трудно дефинирането на това кой спектакъл е куклен и кой драмати-
чен. Причината за това е в архаизма на понятията, с които се назовават явле-

5  Bass, Eric. Visual Dramaturgy: Some Thoughts for Puppet Theater Makers. In: The Routledge 
Companion to Puppetry and Material Performance. Abingdon and New York: Routledge, 2014.
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ния, не застинали във времето, а тъкмо обратното – развиващи се. Явления, 
които отразяват настоящи социокултурни факти и за които следва да мис-
лим през призмата на новото време, а то – както знаем – миксира различни 
жанрове, стилове, изразни средства. Въпреки тази трудност обаче, необхо-
димостта от улавянето на куклеността, от проследяването на нейните транс-
формации в куклено-театралните спектакли в българската постановъч на 
практика остава все така категорична и нужна.
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TRANSFORMATIONS IN PUPPETRY IN 
CONTEMPORARY PUPPET PERFORMATIVE 
PRACTICES IN BULGARIA. SEVERAL EXAMPLES

Mihail Baykov

Abstract: The text explores some of the manifestations of puppet theatre expression as an 
aspect of the puppet theatre in the system of performing arts. The focus is on the live theatre 
with puppets and its most prominent representatives from the Bulgarian staging practice. 
The study deals with examples from fundamental performances of the capital show bill, 
which are directly related to the topic of puppet, puppetry, the relationship between drama 
and puppet theatre аnd the transformations between them.
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ТЕНДЕНЦИИ В КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛНОТО 
ИЗКУСТВО СЛЕД 2000 ГОДИНА В БЪЛГАРИЯ

Зорница Каменова1

Резюме: В изследователския си труд „Метаморфози на кукления театър“ Хенрик 
Юрковски въвежда понятието „хетерогенен театър“ – театър на разнородните израз-
ни форми, където куклата е само един от множеството сценични знаци в кукления 
спектакъл, за да го противопостави на „хомогенен театър“, характеризиращ специ-
фиката на кукления театър до 60-те години на ХХ век в Европа, в който сценичните 
компоненти са подчинени на еднородния свят на куклите.
На базата на тези понятия в кукления театър в България след настъпването на ново-
то хилядолетие до момента в развитието на куклено-театралното изкуство могат да 
се проследят процеси, част от общите европейски тенденции, като бъдат разпознати 
любопитни форми на хетерогенен куклен театър, в който вариациите от съчетани-
ята на различните елементи създават огромно многообразие от концепции, естетики 
и практики. Те са свързани с променените изисквания на театралната ситуация след 
1989 г., необходимостта от текстове, които да се ползват за куклен театър, отваряне-
то и трансформирането на художествените пространства, нарастването на ролята на 
звука и осветлението и обогатяването на взаимоотношенията актьор/кукла/предмет, 
както и на новите подходи за взаимодействие и общуване с публиките. Различни-
те творци от съвременната куклено-театрална сцена подхождат по различен начин 
към тези компоненти, за да създадат свой характерен сценичен почерк. Успоредно с 
полъха на новите енергии и появата на нови имена след 2000 г. утвърдените творци 
от 80-те и 90-те години на миналото столетие продължават да създават любопитни 
сценични продукти, така че може да се твърди, че в момента в българската куклено-
театрална практика съществува огромно многообразие от стилове и посоки, които 
включват куклен театър с различни видове и механизми на куклите, често съчетани 
в едно представление, предметен куклен театър, куклен театър с импровизирани кук-
ли, материален театър, театър на маските, театър на сенките, театър „черна кутия“ с 
ултравиолет, театър с мъпети и др. Разновидностите на текстовете за куклен театър 
също са многобройни и присъстват в сценичната практика като адаптации на приказ-
ни или митологични сюжети, авторски драматизации по определена тема или разказ, 
спектакли-фантазии по музикална тема и др. Широкият потенциал от комбинации в 
изразните възможности и промененият двойствен статут на куклата (като субект и 
като предмет) усложняват актьорското изпълнение – актьорът „действа“ на няколко 
нива – като аниматор на материя (класическа функция), но и като драматичен персо-
наж и като отстранен разказвач (по-нови функции). „Откритата анимация“ е един от 
елементите, които са в основата на идеята за хетерогенния куклен театър, нейното 
начало в България е символично означено като „излизане пред паравана“, доколкото 
параванът се е превърнал в символ на еднородния илюзорен куклен театър и невиди-
мата за зрителя анимация, доминираща до 60-те години на XX век. По отношение на 
профила на публиките най-устойчиво и най-широко представен е кукленият театър за 
деца, но макар и по-малобройни, има доста интересни от изследователска гледна точ-
ка примери в кукления театър за възрастни и семейния тип куклен театър, а отскоро 

1  Zornitsa Kamenova is a theatre critic and theatrologist, and also a Ph.D. student at BAS. She re-
ceived a Master’s Degree of Theatre Studies from The National Academy for Theatre and Film Arts, 
Sofia, Bulgaria. She has a lot of publications – reviews, theoretical articles, interviews in the field of 
puppetry and has contributed to various specialized editions for theatre and culture. 
Email: zornitsa_kt@yahoo.com.
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беше въведена и практиката на кукления театър за бебета (0+). Сферата на кукления 
театър, адресиран към деца, има опознавателно-образователен характер и затова е 
особено важен игровият, забавен и поучителен елемент, както и разпознаваемостта на 
сюжети, ситуации и персонажи. И в това отношение българската куклено-театрална 
практика в момента също е в синхрон с посоките на европейското развитие. 
Текстът ще се опита да разгледа специфичните форми, които битуват в момента в 
българската сценична практика, и да формулира естетически и сценични проблеми 
и важни тенденции, за да докаже с примери, че на българската сцена успешно се 
развива потенциалът на кукления театър в неговата хетерогенност, многогласие, хи-
бридност и разнопосочност. Това, разбира се, важи най-вече за куклено-театралната 
практика, насочена към възрастната публика, защото нейният специфичен език раз-
чита на метафорично-символната знаковост на куклата/предмет и е провокация към 
синтетичната природа на кукления театър. 
Ключови думи: хомогенен куклен театър, хетерогенен куклен театър, кукленост, теа-
тър на обекта, обект, импровизирани кукли, театър на материала, маска, театър на 
сенките, театър на черната кутия

„Кукленият театър е театър, чийто основен персонаж е куклата“2 – това 
е най-консенсусното определение за кукления театър в научните изследва-
ния. То описва традиционния възглед за същността на това изкуство – а 
именно, че неговата специфика изисква куклата да е доминиращ властелин 
на сценичния образ. Сценичната кукла е продукт на визуалното изкуство 
и е прието тя да бъде наричана „неодушевена материя“ и „мъртва натура“. 
От друга страна, тя е кинетично механично създание – субект, който живее, 
действайки на сцената, пресъздава взаимоотношения, представя сюжет и 
създава сценични образи. За куклената специфика като художествен факт 
можем да говорим след началото на ХХ век, когато не само се изостря вни-
манието към куклата, но тя се фаворизира до такава степен, че един от най-
влиятелните реформатори на театралното изкуство Гордън Крейг обявява 
марионетката за пример, към който трябва да се доближава идеалният об-
раз на актьора3.  Oще тогава се залагат двата крайни възгледа за кукленото 
изкуство – единият е, че куклата уподобява човека и човешкото, който мо-
жем да наречем „уподобителен“, а също и „натуралистичен“ възглед – той 
е обобщен в известното клише на Нина Симонова, че сценичната кукла е 
„скулптура в движение“, а „кукленият театър е театър на живата картина“4. 
Втората перспектива към куклата и кукленото, също заложена в модернист-
кия модус, се свързва с нейната крайна антиреалистична природа и обобще-
нието, което носи в себе си. Първият вид, който нарекохме условно „упо-
добителен“, е строго базиран на драматургичния (литературния) материал, 
който се основава на драматургично структуриран диалог, конфликт, сюжет 
и драматична ситуация, език – така че този вид може да бъде наречен още и 
литературоцентричен. Вторият вид – антинаподобителният, разчита повече 

2  Malenov, Slavcho. Трудът М [Trudat M]. Sofia, 2005, 9.
3  Kraig, Gordon. Актьорът и свръхмарионетката [The Actor and the Übermarionette]. Sofia, 
1987.
4  Jurkowski, Henrik. Метаморфози на кукления театър през 20. век [Metamorphoses of the 
Puppet Theater in the 20th Century], 2007, 27.
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на пластическата образност, на асоциативността и на физическия език на 
материята – материал, ритъм, цвят, текстура, и това е посоката, която разви-
ва визуалният куклен театър, създаден с водеща роля на художествения еле-
мент, заложен в идеята за куклата и пространството. От друга страна, още 
в момента на осъзнаване на нейното художествено значение се отбелязва и 
фактът, че куклата като мъртва материя се оживява от външен източник  – 
енергията на кукловода. Това опосредстване на компонентите на образа в 
кукления театър се оказва ключово за развитието на куклено-театралното 
изкуство след средата на ХХ век и тяхното разслояване определя една мощ-
на естетическа конвенция в съвременната куклено-театрална изразност, 
определена от Юрковски като преход от хомогенен към хетерогенен теа-
тър – театър на разнородните изразни форми, където куклата е с променена 
позиция и е само един от множеството сценични знаци в кукления спек-
такъл. Две са знаковите промени след 50-те години на ХХ век, чрез които 
се преодолява установеното статукво на хомогенния куклен театър – про-
мяната във функцията на кукления актьор и промяната в пространството в 
кукленото представление. До този момент понятието за кукления аниматор 
е тъждествено на кукловод, т.е. вдъхващ живот, движещ куклата абсолютно 
невидим, скрит от нея или зад параван. Проф. Рокоманов, опирайки се на 
наблюдения на Сергей Образцов, описва съществуването на три вида прос-
транство, когато кукленият образ възниква в условията на хомогенен театър 
– публично пространство (зрител), образно/игрално пространство (кукла) 
и манипулационно/техническо пространство (в което е скрит кукловодът)5. 
Излизането на актьора аниматор от анонимност пред паравана и до куклата 
може да се приеме за начало на промяната на неговия статут в кукленото 
представление. Първоначално тази промяна започва с наличието на „жив 
актьор“ на сцената в кукленото представление. В повечето случаи той се 
ползва като разказвач, въвеждащ в същинския сюжет, но постепенно ролята 
му, отделно от куклената анимация, започва да става все по-активна и ви-
дима. 

В България симптомите на този процес също започват през 60-те години на 
XX век със символичното излизане на актьора пред паравана и началото на т. 
нар. „открита анимация“. Ако се върнем към началото на този текст, в който 
казахме, че в традиционния възглед кукла и куклен образ се припокриват, то 
в съвременния куклен спектакъл по-скоро кукленият образ се разглежда като 
синтез и взаимодействие на множеството елементи, присъстващи в спектакъла, 
в това число и актьорското изпълнение. Много често във визуалната структура 
на представлението става явен механизмът на кукловоденето (открито куклово-
дене), което може да се разглежда като извеждане наяве на акта на създаване/
процеса на случване и идеята за перформативност на театралното преживява-
не.  Включват се и други изразни средства, без това да смущава куклената спе-
цифика, а напротив – да я обогатява. След началото на новия век потенциалът 

5  Rokomanov, Vassil. Куклена сценография за вълшебна приказка [Kuklena scenografiya za 
valshebna prikazka]. International Puppet Theatre Festival for Adults Pierrot, 2013, 32.
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на кукления театър в неговата хетерогенна разнопосочност в най-пълна степен 
се реализира в куклено-театралната практика, насочена към възрастната публи-
ка, тъй като нейната специфика разчита на метафорично-символната знаковост 
на куклата (предмет) и е провокация към синтетичната природа на кукления 
театър. В сферата на кукления театър, адресиран към деца, все още битува тра-
диционната му функция на дидактично-опознавателно средство, в което са осо-
бено важни игровият, забавен и поучителен елемент, както и разпознаваемостта 
на сюжети, ситуации и персонажи. Заради специфичното европейско развитие 
кукленият театър, адресиран към детската аудитория, има количествен превес 
в куклено-театрална практика след 2000 г. и в момента, като той със сигурност 
може да бъде причислен към т.нар. литературоцентричен куклен театър (ба-
зиращ се на адаптации на приказки или специално написани детски пиеси). В 
съвременните изследователски текстове все по-често се говори за куклата като 
част от по-широкообхватното понятие обект (performing object). Това понятие 
е въведено за пръв път от Франк Прошан, за да означи „материални образи на 
хора, животни и духове, които са създадени, представени и манипулирани в 
наративното или в драматичното представление“6. Кукленият театър в съвре-
менните изследвания е част от театъра на анимацията, което измества внима-
нието от субекта към механизма на действието, в случая анимацията. Редица 
съвременни практики се основават на по-нови художествени средства като им-
провизираната кукла, триковата кукла, средствата на театъра на материала, на 
театъра на черна кутия. Същевременно забелязваме и една променена позиция 
на кукления актьор, който често е наричан „кукленик“, показващ един по-все-
обхватен възглед към възможностите на професията, отколкото „кукловод“ – 
манипулатор на куклата.

 
Някои примери от българската куклено-театрална практика
Жаждата за експеримент в театралната практика след 1989 г. и пълно-

кръвното изживяване на творческата свобода в известен смисъл се уталож-
ват в последното десетилетие на ХХ век.  След 2000 г. могат да се разпоз-
наят ярки естетически почерци на творци, дебютирали и преди 1989 г. и 
с вече утвърдени естетически посоки на своите търсения. Същевременно 
в пейзажа на кукления театър след 2000 г. „изгряват“ и нови имена, които 
търсят интересен и оригинален сценичен език при взаимодействието текст-
представление-пространство-публика. Водещите репертоарни и естети-
чески търсения в куклената практика са функция на режисурата, тъй като 
заедно с драматургията тя продължава да бъде водещ компонент на кукле-
но-сценичното произведение. Същевременно, перспективата към анализ на 
сценичните събития включва и художествено-естетически почерци заради 
това, че куклата, освен сценичен субект, е и сценичен обект – произведе-
ние на художествено-технологичния кинетичен дизайн, което се доказва и 
от устойчивата практика на трайна колаборация на режисьорската и сцено-

6  Bell, John. Puppets, Masks, and Performing Objects at the End of the Century. A TDR Book. 
London, 2000, 5.
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графска фигура в кукления театър в дългосрочен план.
Завършили в края на 70-те и до средата на 80-те години режисьори като 

Славчо Маленов и Петър Пашов са заварени от началото на новия век в ак-
тивна творческа кондиция. Ако опитаме да обобщим тяхната естетическа 
нагласа, няма как да не отчетем водещата роля на откритата анимация, в 
която основен действащ персонаж е куклата. Славчо Маленов е един от най-
горещите привърженици на куклената специфика на „марионетката на кон-
ци“, което предопределя и драматургичния материал, върху който разработ-
ва представленията си за деца – те са предимно вълшебни приказки, които 
той самият адаптира. По отношение на визуалния пространствен и куклен 
дизайн той разчита на художниците Васил Рокоманов и Силва Бъчварова. 

 „Магьосникът от Оз“, реж. Славчо Маленов, Държавен куклен театър – Бургас, 2017
The Wizard of Ozz, dir. Slavcho Malenov, State Puppet Theatre – Burgas, 2017

Васил Рокоманов и Силва Бъчварова са  предпочитаните художници и от 
Петър Пашов, който също подхожда към текста с прецизна аналитичност и 
създава едни от най-сериозните сценични събития в областта на театъра за 
възрастни. Неговитe методологически и естетически търсения са в сферата 
на работата с актьора и с материала за провеждане на актьорските задачи и 
открито кукловодене. По неговите думи: „Зрителят е приканен да вярва не в 
това, че куклата е жива, а в това, че живият герой, създал куклата пред очите 
му, има огромната нужда именно чрез нея, заедно с нея, въпреки нея поня-
кога да решава свои жизненоважни проблеми [...] Това означава актьорът 
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да бъде не само съмишленик, но в известен смисъл и съавтор, взел равноп-
равно участие в решаването и конструирането на драматическите ситуации, 
в изнамирането на адекватни визуални решения и средства и тяхното май-
сторско експониране и манипулиране“7. 

„Момче и вятър“, реж. Петър Пашов, Столичен куклен театър, 2016
Boy and Wind, dir. Petar Pashov, Sofia Puppet Theatre, 2016

Друга естетическа посока задава творчеството на Боньо Лунгов, повече 
насочено към визуалния куклен театър. В принципите му на изграждане на 
спектакъла той в съавторство с актьорите създава драматургичната основа 
и проектира сценичното оформление на представленията. Обикновено те са 
структурирани на етюден принцип, с импровизирани кукли и с водеща пози-
ция на музиката и ритъма в спектакъла. С особено внимание се ползва съз-
даването на сценични образи от обикновени и реални предмети. Например 
позабравени фолклорно-битови предмети и тяхната художествена трансфор-
мация са в основата на един от знаковите му спектакли „Фолклорна магия“.

„Море от фантазии“, реж. Боньо Лунгов, Учебен театър, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, 2017
Sea of fantasies, dir. Bonyo Lungov, The Puppet Training Theatre, NATFA, 2017

7  Pashov, Petar. Смисловите послания и техният визуален еквивалент [Deeper Meanings and 
Their Visual Equivalent]. – KuklArt, 2008, 21.
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В средата на 80-те се появява поколение режисьори, които наричат себе 
си „ученици на Юлия Огнянова“. Някои от тях преминават в „драматичния 
театър“, но кукленото въображение, клоунадата, импровизационният прин-
цип на изграждане на образа, монтажното мислене винаги могат да бъдат 
разпознати в последващата им работа. След 2000 г. от това поколение най-
активни в куклената сфера са Катя Петрова и Теди Москов. 

Още първите спектакли на К. Петрова заявяват новаторско желание за раз-
виване на кукления театър за възрастни и семеен тип театър.  За целта тя търси 
и открива нови непоставяни текстове, които визуализира в различни естетиче-
ски ключове, но винаги с многобройни асоциативни интелектуални предизви-
кателства. Интересът на режисьорката към сериозната драматургична основа и 
подхождането към него с постмодерна игровост и монтажен принцип на струк-
туриране на драматургичния разказ са съчетани с импровизационни прийоми 
и етюдност при изграждане на образите. Катя Петрова ползва широкия потен-
циал от комбинации на изразните възможности на куклата като субект, куклата 
като предмет, а актьорът функционира като аниматор на материя, като жив пер-
сонаж и като отстранен разказвач, взаимодействащ с визуално-естетическата и 
пространствено-моделиращата знакова система. Например в текста по Кафка 
„Семейство Замза“ сценичната образност не разчита единствено на предста-
вянето на действието само през куклените персонажи. Куклата на насекомото, 
променящо се в хода на действието, е само един от сценичните образи, който 
контрастно взаимодейства с марионетизираните човешки фигури.

„Семейство Замза“, реж. Катя Петрова, 2015
The Zamza Family, dir. Katya Petrova, 2015

Макар да завършва куклена режисура, в спектаклите на Теди Москов от 
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последните години почти не присъстват кукли според класическото опреде-
ление за спецификата на кукленото изкуство. В неговите спектакли актьор-
ският потенциал се развива в своеобразна двойствена функция – веднъж 
като актьори, които са „марионетизирани“, и втори път – като коментатори 
на собствения си сценичен живот. Идеята за кукленост присъства предимно 
в арсенала от актьорски средства, чрез които се създават ярки гротескови 
образи, преувеличени и депсихологизирани до архетипност, ярка препратка 
към идеята за маската и принципите на комедия дел арте. Според тяхната 
духовна и естетическа учителка Юлия Огнянова „Клоунадата е онази твор-
ческа игра, която поднася истината по начин, който трябва да се разгада-
ва […] Игра на хитрости за откриване на истинския смисъл“8 – теза, която 
отключва упоритото внимание на Теди Москов върху този тип образност. 
Човешкото присъствие на сцената не е актьорът, който пресъздава роля, а 
на сцената се пресъздава есенцията на човека и човешкото чрез външно на-
подобяване и пластическо моделиране на неговата форма и поведение. Това 
дава възможност на режисьора да изразява критическото си отношение към 
обществено-политическата ситуация и нейната неизменна повторяемост 
във времето и пространството.

„Пурпурният остров“, реж. Теди Москов, Държавен куклен театър – Варна, 2015
The Purple Island, dir. Tedi Moskov, State Puppet Theatre – Varna, 2015

Едни от най-любопитните експерименти в подхода към отношение-

8  Emanuilidu, Rumiana. Юлия и клоуните [Julia and the Сlowns]. Bourgas, 2013, 78.
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то драматургия-сценичност-рецепция в сферата на кукления театър у нас 
се откриват в творчеството на творци, дебютирали след 2000 г. – Веселка 
Кунчева, Магдалена Митева, Петър Пашов-син, Мила Коларова и Божидар 
Александров.

Представленията на тандема Веселка Кунчева /Мариета Голомехова оп-
ределено са в посока на „хетерогенната“ изразност. Още първите им спек-
такли заявяват стремеж към гранични мултижанрови форми и изследова-
телско любопитство на възможностите за взаимодействие на драматичния 
театър с куклените изразни средства. В работата на Кунчева и Голомехова 
впечатлява интелигентният подход към текста – драматизация около лите-
ратурно произведение или тема, визуално-графичната образност, съчетана с 
виртуозен звуков джемсешън от музика, гласове, шепот, песни, ритъм, кои-
то винаги създават единен поетичен и трагичен в предопределеността си 
свят, усещане за универсалност и космично звучене. Особено ярко това е 
видно в един от най-дълбоко въздействащите им спектакли – „Вграждане“, 
където митологичната тема около вграждането на сянката на жената при из-
граждането на мост е представена чрез мощни асоциации от взаимодейства-
щи си статични и динамични природни стихии – камъни и вода, и иконично, 
сведено до знак човешко присъствие. 

„Вграждане“, реж. Веселка Кунчева, Държавен куклен театър – Пловдив, 2012
Immured, dir. Veselka Kuncheva, State Puppet Theatre – Plovdiv, 2012

Етюдната работа върху зададени теми е предпочитан метод на работа 
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и на режисьора Петър Пашов-син в Театър „Ателие 313“, а естетическата 
посока е в сферата на театъра на предмета (object theatre), първовдъхно-
вителя на който бихме могли да открием в спектакъла на Жени Пашова 
„Безсъние“. Най-яркият спектакъл на Пашов-син – „Деволюция“ (2011) 
в Театър „Ателие 313“, ползва една от разновидностите на обектния те-
атър – театъра на материала. Режисьорът го определя като „експеримен-
тален визуален куклен театър за възрастни“9, който има характеристи-
ките на визуален театър. Театралният език е основан на диалогичното 
взаимодействие между актьора импровизатор и необичайно „куклено“ 
средство – найлон, ползван като икона на съвременната, обкръжаваща, 
агресивна към „човешкото“ изкуствена среда на опаковки, реклами и 
медии. В случая невинната игра с найлоните буквално се превръща в 
жестока и драматична схватка между човека и средата. ПВЦ-продуктите 
постепенно започват да манипулират персонажите и да превземат физи-
чески сцената, а човешкият елемент е обезличен до крайност, сведен до 
„човешки остатъци“, и в края на представлението – превърнат в найлон.

 „Деволюция“, реж. Петър Пашов-син, Театър „Ателие 313“, 2012
Devolution, dir. Petar Pashov-junior, Theatre Atelier 313, 212

9  Pashov, Petar-JR. Available at: http://www.atelie313.com/web-performances/vagabondo/
Devolucia.html [accessed 10.08.2017].
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Подобна асоциация за игра с материала присъства и в спектакъла „Студе-
но“ (2007) на театър „Никои“, проект на Магдалена Митева, Мила Коларова 
и Божидар Александров, където сценичният свят се създава от хартия. В 
него се подреждат и очертават цели селца с къщи, действат човешки фигур-
ки от хартиени изрезки, а сценичният подход е анимиране в „черна кутия“ с 
авторски сюжет (около теми, без думи). 

„Студено“, Театър „Никои“, 2007
Cold, Theatre Nobody, 2007

В перспектива назад помним използването на материалността на харти-
ята в български контекст в легендарния „Дон Кихот“ (1989) на режисьора 
Петър Пашов, който е един от иноваторските проекти на хетерогенния кук-
лен театър, в който основните герои – Дон Кихот, Санчо Панса, Блудницата, 
са създадени от хартия – тя като материал се асоциира с чувството за уязви-
мост, като нещо, което гори, което се мачка, което се разкъсва, което лесно 
се унищожава. 

Театърът на черната кутия често присъства в българския куклен театър и 
в друга разновидност – ултравиолет, което пък е свързано с образи, създаде-
ни благодарение на  специфичното осветление. Това специфично средство 
за създаване на визуалната среда е ползвано както от Магдалена Митева в 
спектакъла „Туп-туп“ (2002), така и от Мила Коларова и Божидар Алексан-
дров в „Грозното патенце“ (2012).
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 „Грозното патенце“, Театър 199, 2012
The Ugly Duckling, Theatre 199, 2012

 В семейния спектакъл „Туп-туп“ на затъмнена сцена се появяват две 
контурни сърца с капиляри и вени – червено и синьо, респективно женско 
и мъжко, и в илюстративно наивен игрови ключ се разказва за пътя, кой-
то Мъжът и Жената хипотетично изминават в своите отношения – среща, 
влюб ване, сватба. Подобен е сценичният език и подходът на Мила Коларова 
и Божидар Александров в „Грозното патенце“ по Андерсен, където сюжетът 
е опростен и адаптиран за най-малките, а ултравиолетът се оказва удачно 
средство, за да бъде разказана историята с шарени наивистични и плоски 
контурни очертания като в детска рисунка. Системата на импровизираните 
и трансформиращи се кукли, също посока от театъра на обекта, присъст-
ва много ярко в последващите спектакли на Магдалена Митева. Например 
в „Изгубеният ключ“ (автор, режисьор и сценограф) тя ползва визуално-
пластическите характеристики на рециклируемите материали и успява от 
обикновена битова история с изгубен ключ да създаде вълшебни светове от 
хартия, метал и стъкло, при това с екологично-познавателен характер.



339

„Изгубеният ключ“, реж. Магдалена Митева, Държавен куклен театър – Видин, 2012
The Lost Key, dir. Magdalena Miteva, State Puppet Theatre – Vidin, 2012

Можем да направим обобщението, че след настъпването на новото хиля-
долетие до момента в развитието на куклено-театралното изкуство в Бълга-
рия се проследяват процеси, част от общите европейски тенденции, в които 
се разпознават любопитни форми на прояви на същинската природа на кук-
ления театър в неговата хетерогенност. 
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TRENDS IN PUPPETRY AFTER THE YEAR 2000 IN 
BULGARIA

Zornitsa Kamenova
Abstract: In his research paper “Metamorphosis of puppet theatre” Henryk Jurkowski 
introduces the term “heterogenous theatre” – theatre that contains a variety of forms of 
expression, where the puppet is just one of the many elements in the play, in order to 
contrast it with “homogenous theatre”, a characterization of the specifics of European 
puppetry up until the 1960’s, where the stage components are meant to be in direct service 
to the puppets.
On the basis of these definitions, puppetry in Bulgaria after the dawn of the new millennium 
can be seen adhering to many of the trends and processes present in European puppetry. 
Different forms of “heterogenous theatre” can be identified, in which the variation in 
combinations between different elements creates a wide variety of concepts, aesthetics 
and practices. This diversity of elements is connected to the change of requirements in 
Bulgarian theatre after 1989, the necessity for texts that can be used for puppet theatre, the 
transformation of artistic spaces, the increasing role of sound and lighting, the development 
of the relationship between actor and puppet, as well as new approaches to communicating 
with the audience. Different creators of contemporary Bulgarian puppetry have different 
approaches to these components in order to create their own artistic style. Along with the 
rise of new names on the puppetry stage after 2000, established creators from the 80’s 
and 90’s continue to produce compelling plays. Bulgarian puppetry has evolved into 
many diverse styles which include: puppetry that includes puppets with different types of 
mechanisms being used in a single play, object theatre, puppetry with improvised puppets, 
material theatre, mask theatre, shadow theatre, “black box” theatre and many others.
There also exists a variety of texts, which are adapted into various forms including adapted 
fables and myths, dramatization on a particular subject or piece of literature, plays that 
focus on the musical aspect of theatre and many more.
The huge potential for combinations of expressive tools and the recent dual nature of 
the puppet (as a subject and as an object), makes the actor’s job harder – the actor has 
to perform multiple functions – as an animator of the puppet (classical function), and 
as a dramatic persona and storyteller (newer functions). “Open animation” is one of the 
elements that is the basis for the idea of heterogenous puppetry, it’s beginning in Bulgaria 
is symbolically referred to as “coming out in front of the screen”, owing to the fact that the 
screen has turned into a symbol of homogenous illusory puppetry, which hides motion from 
the viewer, a practice that dominated up until the 1960’s.
When it comes to audience, the most widely represented form of puppetry in the country 
is aimed at children. But while less numerous, there are other interesting examples of adult 
and family puppetry, and recently there has been a rise in theatre for babies (0+).
The sphere of puppetry aimed at children has an educational function, which makes it 
important to emphasize familiar storylines, situations and characters in a fun, informative 
way. In this regard Bulgarian puppetry is also keeping up with the stylistic developments 
in other European countires.
This text will focus on contemporary forms of puppetry on the Bulgarian stage and analyze 
problems and important trends connected to aesthetics and the stage itself, in order to prove 
with the use of examples that the heterogenous potential of puppetry is being displayed in 
Bulgaria. This mainly applies to the sphere of puppetry aimed at adult audiences, since it’s 
specific characteristics rely on the metaphorical and symbolical use of the puppet and bring 
out the synthetic nature of puppetry.
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ЗАЩО ПЪРВОТО КУКЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
В БЪЛГАРИЯ Е ИЗПЪЛНЕНО ОТ ОРКЕСТЪР, 
СЪСТАВЕН ОТ ХУДОЖНИЦИ? 

Галина Декова1

Резюме:  Едно от първите експериментални куклени представления в България е ор-
ганизирано през 1924 г. от художници от Дружество „Родно изкуство“, основатели и 
на Оркестъра на Бръмбъзъците. Спектакълът е вдъхновен от различни източници, а 
липсата на сюжет в него се компенсира от разгърнатите превъплъщения – задкулис-
ните артисти разиграват свои малки марионетни двойници. Това е манифестация на 
авангардния творец, голямото играещо дете, едновременно фантазиращо и фантази-
рано, човека-оркестър, разбиващ света на всевъзможни субекти, повърхности, роли 
и реалности. В този вид и състав първото куклено представление няма следистория. 
То е едва съхранен спомен за забележителна среща между високата технология в 
изпълнението и изящно вдъхновение, за импулса и осъществяването на авангарда на 
границата между популярното и елитарното. 
Ключови думи: Оркестърът на Бръмбъзъците, художествен театър, марионетки, мо-
дернизъм, куклен театър за възрастни, синтез на изкуствата, оперета, сатира, театър, 
художници

Настоящият текст няма за цел да търси началото на кукления театър в 
България, нито претендира да доказва инициаторската роля именно на ху-
дожниците. Цели да привлече внимание върху едно от програмните явления 
в българското изкуство от началото на ХХ век в развитие на по-рано заложе-
ни концепти за модерното – синтеза на изкуствата – литературни, сценични 
и художествени2. То обединява различни творци в амбициозна програма за 
преобразуване на живота и обществото. Така са разбирали ролята си лич-
ностите, които взимат участие в т.нар. първо куклено представление у нас. 
Затова дейностите, в които те паралелно се изявяват, са толкова разнообраз-
ни – като се започне от публицистиката и издаването на вестници (Ал. Бо-
жинов, Р. Алексиев), архитектурата (А. Донков), през артистичните вечери, 
проектиране и изработка на мебели и музикални инструменти, уроците по 
танци и експериментите с безмоторни летателни апарати (Б. Денев), киното 

1  Galina Dekova is an art historian; holds a PhD from the National Academy of Arts, curator at the 
Studio-collection Svetlin Rusev Gallery in Sofia; member of the board of the Union of Bulgarian 
Artists. Research field: Bulgarian modernism, art from the XX century. Author of the publications: 
“The Eleophotographs of Dimitar Dobrovich – a Specific Case” (2017), “Danail Dechev – 
Homecoming” (2015). Email: galinadekova@gmail.com
2  Georgieva, Milena. Феноменът Българан (1904–1909) – автомитология и реалност в ранното 
българско бохемство [Fenomenat Balgaran (1904–1909) – avtomitologiya i realnost v rannoto 
balgarsko bohemstvo]. In: 60 години изкуствознание в БАН [60 godini izkustvoznanie v BAN]. 
Sofia, 2009, 197–210.
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(Р. Алексиев, Н. Танев, Б. Денев), книжната илюстрация, карнавала и кос-
тюмите, керамиката (Ал. Божинов) и т.н. и се стигне до самото институ-
ционализиране на тази програма в Дома на изкуствата и печата. Тя не може 
да се разглежда извън връзката с кръга Българан3, но не приемствеността е 
предмет на публикацията. Погледът към кукленото представление на Бръм-
бъзъците през широк ъгъл със сигурност е обречен да пропусне много и 
съществени процеси и явления. Но е наложително събитието, известно като 
Първото куклено представление, да се постави именно в рамката на тази 
втора вълна на сецесиона4, която консолидира целия художествен и общест-
вен живот през 20-те години на ХХ век. 

Кукленото представление на Бръмбъзъците е част от пролетния бал на 
Дома на изкуствата и печата – мащабно празнично събитие, което се е със-
тояло вечерта на 8 март 1924 във Военния клуб. 

През 1924 г. Денят на изкуствата вече е столична традиция и наред с 
други празници играе важна роля в живота на Дома на изкуствата и печата.  
Домът е първото по рода си у нас обединение на журналисти, артисти, ху-
дожници  и музиканти, частна инициатива, чието начало е поставено през 
1920 г. с купуването на сграда, която да подслони различните дейности5. 
Зад институцията са имената на Райко Алексиев, Сирак Скитник, Стефан 
Киров и много други. Основната му цел е да подпомага изкуствата. Бало-
вете на Дома се провеждат два пъти в годината, организират се от артисти 
и художници и целта им е да отворят вратите на света на изкуството за ши-
роката публика, да съединят „народа със света на изкуствата“6. Принципът 
на привличане на публиката е атракционен – в известен смисъл високото 
изкуство слиза до нивото на публиката и се превръща в увеселително зре-
лище. Не липсва обаче и възпитателният момент – във висококачественото 
изпълнение на декори, костюми, покани, картички и други. Първият бал се 
провежда на 4 април 1920 г.7 

3  Georgieva. Феноменът Българан (1904–1909) – автомитология и реалност в ранното 
българско бохемство… Вж. още от същия автор: Georgiyeva, Milena. Столичните пространства 
на „българановското“ бохемство (1904–1909) [Stolichnite prostranstva na “balgaranovskoto” 
bohemstvo (1904–1909)]. In: Изкуствоведски четения 2012 [Art Readings 2012]. Sofia, 2013, 
485–499. 
4 Dimitrova, Tatyana. За сецесиона в българското изобразително изкуство [Za setsesiona v bal-
garskoto izobrazitelno izkustvo]. – Art Studies Quarterly, special issue, 1991.
5 Konstantinov, Konstantin. Път през годините [Pat prez godinite]. Sofia, 1997, 332.
6 Konstantinov. Път през годините... „Балът се организираше великолепно: художниците 
декорираха салоните, артистите уреждаха отделни дюкянчета, кафенета, барове, имаше 
премиране на най-хубавите маски, лотария с картини, книги или скъпи предмети, изсипваха 
се поройно пъстроцветни конфети, серпантини, свиреше знаменитият оркестър на 
Бръмбъзъците“; Пряпорец [Pryaporets], 8.03.1924, №. 53;  Пряпорец [Pryaporets], 11.03.1924.
7  Колко отговорно е организиран този празник от художниците става ясно от отчет на Христо 
Борина в програмното списание „Ден на изкуствата“ през юни 1921, само година и половина 
след учредяването. Borina, Hristo. – Ден на изкуствата [Den na izkustvata], 06.1921. Освен 
проведените три бала се отбелязват заслугите на Дома в популяризиране на сценичните 
изкуства и особено в създаването на напълно нов сценичен жанр – оперетата.
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Оркестърът на Бръмбазъците е особена гордост на Дома. В състава му 
влизат „Борис Денев с кавал или тамбура, Александър Божинов с дайре, 
Сирак Скитник с тарамбука, Никола Танев с особен инструмент от две лъ-
жици, които тракат, К. Щъркелов с тъпан, още някои художници със съпру-
гите си и други доброволни „оркестранти“ с различни инструменти от най-
своеобразна инвенция“8. Групата е характерна за времето си формация, а 
образуващите я личности се срещат и по други поводи, и в други „кръгове“9. 

8 Konstantinov.  Път през годините, 332.
9  По-рано целият състав на оркестъра на Бръмбъзъците сформира туристическото дружество 
„Кукуряк“. Други подобни са т.нар. Кръглата маса, Кулинарното общество и т.н. Вж. Brazitsov, 
Hristo. Някога в София: Спомени (1913–1944) [Nyakoga v Sofiya: Spomeni (1913–1944)]. Sofia, 
1970, 76: „В гостилницата „Славянска беседа“ една дружинка така наричани „умствени ра-
ботници“ си имаше постоянна маса, кръгла, приятна маса. Тук се събираха, кое за храна, кое 
за предястие хора като Елин Пелин, Александър Балабанов, Александър Божинов, артистът 
Сава Огнянов, оперният певец Петър Золотович, скулпторът Андрей Николов, комедиопи-
сецът Ст. Л. Костов …“; Вж. и Georgiev, Georgi. София и софиянци, 1878–1944 [Sofiya i sofi-
yantsi, 1878–1944]. Sofia, 1983, 131–132: „закритото Кулинарно общество… бе съставено от 
десетина видни държавници, които се събираха ежемесечно в отделен салон на ресторанта 
„Балабанов“ (бивш „Славянска беседа“) на „обща трапеза“, на която бяха сервирани, както 
пише един от участниците, „най-ранните рядкости на нашата земя“ – в това число и стриди, 
извадени от водолаз край скалите при Галата“.

Оркестърът на Бръмбъзъците, 1924
Brambazatsite Band, 1924

Мистериозната петорка на Кръглата маса – 
Боян Милентиев, Борис Денев, Боян Иванов, 
Никола Танев
The mysterious five at the round table – Bojan 
Milentiev, Boris Denev, Bojan Ivanov, Nikola 
Tanev
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Снимка дружество „Кукуряк“ – Никола Танев, 
Борис Вазов, Александър Хитов, Атанас Донков и 
други, 1919
Kukurjak tourist group – Nikola Tanev, Boris Vasov, 
Alexander Hitov, Atanas Donkov and others, 1919

Никола Танев,1925 
Nikola Tanev, 1925



345

През 1924 г. за директор на панаира е назначен Александър Божинов10 и 
балът обещава да се превърне в най-грандиозното събитие не само на годи-
ната, но и до този момент. 

„На този бал ще видите неща, каквито не сте виждали на друг бал: освен 
буйните танци, има още оперетни номера […] панаирджията е Ал. Божинов 
[…] джаз-банд на бръмбъзъците, куклен театър и много, много още изнена-
ди, от които свят ще ви се завие.“11

Един от комедийните похвати, използвани при режисирането на празни-
ка, е принципът „смяна на ролите“:

„... г. Сейков ще прояви една нова страна на своя талант – оперното пе-
ние, а г. Македонски, Филев, Йовчева от операта ще се проявят като кабарет-
ни артисти, а оперните артисти – като трагици.“12

Обявена е и прожекция на комедиен филм, за който Никола Танев разказ-

10  „Александър Божинов е назначен за директор на панаира, показвач на панорамата и 
разказвач в паноптикума.“. – Пряпорец [Pryaporets], 6.03.1924, № 51.
11  Пряпорец [Pryaporets], 8.03.1924, № 53.
12  Пряпорец [Pryaporets], 6.03.1924, № 51.

Борис Денев в дома си, около 1925
Boris Denev in his home, around 1925
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ва в спомените си13. Става дума за филма „Чарли Чаплин на Витоша“, който, 
подобно на друг филм на Райко Алексиев от следващата година, също е 
роден от „колективния изблик на художническа фантазия“ 14 във веселата 
атмосфера на карнавалното увеселение. За втория филм, този от 1925 г., 
разполагаме с повече информация – известно е, че участват Никола Танев, 
Райко Алексиев и Борис Денев, а също и че изпълнителите „играят себе си“, 
което реферира и към представлението на Бръмбъзъците. 

Вероятно документално най-точното описание на кукленото представле-
ние, състояло се във Военния театър на 8 март 1924 г., ни дава автор с ини-
циали П. П. в „Пряпорец“ няколко дни по-късно, въпреки че фейлетонът е 
посветен на политическите марионетки и описаната сцена е само повод за 
разсъжденията на колумниста15.

13  Yanakiev, Aleksandar. Синема.бг: 100 години филмов процес [Sinema.bg: 100 godini filmov 
protses]. Sofia, 2003, 39; Tanev, Nikola. Спомени 1919–1943 [Spomeni 1919–1943]. Sofia, 48, 
„По същото време снимаха един филм в Княжево. Снимаха как се спущам и търкалям като 
топка по Княжевските баири. После направихме снимки и ги събрахме за оригинален хумо-
ристичен филм, който също трябваше да се прожектира на този бал. Наши видни обществе-
ници и артисти участваха в комични роли“.
14  Коварната принцеса Турандот [Kovarnata printsesa Turandot]. Available at: http://www.imdb.
com/title/tt0332184/releaseinfo [accessed 12.05.2017].
15  P.P. Марионетки [Marionetki]. – Пряпорец [Pryaporets], 11.03.1924, № 55.

Снимка от представлението – Андрей Николов, Александър Божинов, Никола Танев, Борис Де-
нев, Константин Щъркелов и Буридановото магаре 
Andrey Nikolov, Alexander Bozhinov, Nikola Tanev, Boris Denev, Konstantin Shtarkelov and Buridan’s 
ass
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„Пред нас е в миниатюр Александър Божинов с вечната си иронична 
усмив ка. Той играе едно лудо хоро, без спир и умора. Идва и рошавият Ан-
дрей Николов, а след него се влачат щърковите крака на Щъркелов.

Весел смях тресе малкия театър. Всички са на крака, за да следят по-
непосредствено играта на марионетките. Смехът става неудържим, когато 
се задава буридановото магаре. Между него и Божинов се започва истински 
двубой с ритници. Най-после човекът побеждава животното и Божинов тър-
жествено напуска сцената, яхнал на този „аргумент“ за свободната човешка 
воля...“16

Сюжетът на представлението на Бръмбъзъците се намира в традицията 
на народния зрелищен театър, който представя наивни случки и забавни 
сценки. За разлика от примитивния панаирджийски театър, той обаче не е 
„лишен от всякакъв художествен характер“17. Забавлявайки, негов принцип 
е този на разобличението, макар и във визуално отношение куклите и ця-
лостното оформление да представляват истински шедьовър на изработка и 
изящество. Така наложената художественост се среща с дискурса на комич-
ното и резултатът не съвпада с нито една от категориите комедия, автошарж 
или гротеска, с което получаваме първия художествен авторски куклен теа-
тър, предназначен за възрастни у нас. 

Действащите лица са миниатюрните образи на добре познатите в обще-
ството „зевзеци“ – на сцената са куклите на Александър Божинов, Никола 
Танев, Андрей Николов, Борис Денев и Константин Щъркелов и обявеното 
като специален участник Буриданово магаре. 

Въпреки че сюжетът вероятно е бил и писмено установен, тъй като Бо-
рис Денев споменава това18, в основата му е импровизацията и гротеска-
та. „Актьорите“ са представени с характерните им прояви и слабости, или 
интереси, които, както Денев посочва, са „добре познати в обществото“19. 
Заглавието на импровизираната пиеса – „Вик на живота“20 – е заето от ед-
ноименното произведение на Артур Шницлер, като през този сезон пиеса-
та се играе на сцената на Народния театър и е окачествявана като едно от 
най-несполучливите представления на сезона21. Фигурата на Буридановото 
магаре, което не може да избере между две купи сено и умира от глад, е пре-

16  Пряпорец [Pryaporets], 11.03.1924, № 55.
17  Le Theatre Gnignol de la “Slavianska Besseda” – La Bulgarie, 30.07.1927, № 1210.
18  „Не помня кой беше написал текста на тази куклена сцена със злободневна тема“.
Batembergski, Kiril. Куклен театър в България [Kuklen teatar v Balgariya]. – Известия на 
Института за изкуствознание, БАН [Izvestiya na Instituta za izkustvoznanie, BAN]. Sofia, 1970, 
145. 
19  Batembergski. Куклен театър в България, 160.
20  Der Ruf des Lebens, пиесата е представена за първи път през 1906 г. в Берлин, има анти-
милитаристично послание. Available at: https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Ruf_des_Lebens [ac-
cessed 12.05.2017].
21  Danovski, Boyan. Артур Шницлер: „Вик на живота“ – една несполука в Народния театър 
[Artur Shnitsler: “Vik na zhivota” – edna nespoluka v Narodniya teatar]. – Хиперион [Hiperion] 
3, №. 1, 59.
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пратка към скандала с литературните награди на списание „Ек“ от същия 
сезон. Както споделя Борис Денев по-късно, сценката е режисирана от арх. 
Атанас Донков, а „... най-голямо улеснение беше обстоятелството, че всеки 
артист трябваше „да играе себе си“22 . 

Чия е главната роля и кой е карна-
валният шут е трудно да се определи, 
така че можем да приемем, че всяка от 
куклите е изпълнявала свой скеч. Шу-
тът, Касперл или гиньола23, има дъл-
го присъствие в западноевропейската 
култура24 и съответните препратки у 
нас. Карнавалният шут е статична и 
самодостатъчна фигура, т.е. не търпи 
превъплъщения и не еволюира. На за-
пад дните на карнавала, произхожда-
щи от езическите пролетни обичаи за 
плодородие, са позволена от църквата 
форма на забавление и това е първич-
ната среда на шута, който, воден от 
пътуващи артисти, черпи репертоара 
си директно от улицата, като допълва 
обичайните сцени на побоища и весел-
би с импровизации според случая. В 
модерната епоха, в институционализи-
рания карнавал, който вече е напълно 
светски, ролята на шута се изпълнява 
не от професионални артисти, а от вре-

менно превъплъщаващи се граждани. Още през XV век във Франция тези 
групи са известни като Enfants sans souci /безгрижните деца/, осмиващи чо-
вешката глупост за собствено забавление. Интересен факт от ранната ис-
тория на карнавала е, че в Нюрнберг, където карнавалът е особено важен 
за града, още през XV век занаятчийските гилдии са били ангажирани от 
градската управа с художественото му оформление25.
22  Batembergski. Куклен театър в България, 160.
Арх. Атанас Донков се запознава с кукленото изкуство по време на следването си и  
убеждението, че трябва да оргранизира куклен театър у нас, по-късно прераства в официално 
основания към читалище „Славянска беседа“ куклен театър за деца, за който също изработва 
първите кукли. Атанас Донков е роден на 22 март 1886 г. в Габрово, учи архитектура и 
изкуство в Рим, но е човек с много таланти. За съжаление, въпреки че Александър Божинов 
разказва за него като за интересен художник експериментатор, днес не е известна нито една 
негова картина.
23  Raynov, Nikolay. Гиньол [Ginyol]. – Златорог [Zlatorog], 1927, № 2–3, 65–84.
24  Ebert, Gerhard. Der Schauspieler: Geschichte eines Berufes; Berlin: Henschel, 1991, 25.
25  Ebert. Der Schauspieler: Geschichte eines Berufes, 94.

Портрет на Атанас Донков от Елисавета 
Консулова-Вазова, около 1925, частна ко-
лекция
Atanas Donkov painted by Elisaveta 
Konsulova – Vasova, around 1925, private 
collection
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Домът на Александър 
Божинов в София
Alexander Bozhinov’s 
home in Sofia

Александър Божинов в дома си, около 1925
Alexander Bozhinov in his home, around 1925
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Освен гротеската и окарикатуряването, карнавалните игри издигат в култ 
хедонизма, нещо характерно и за тукашните Дни на изкуствата26. Те също са 
извън делничния календар, време без табута, на позволено веселие, в което 
се проявява новото гражданско самосъзнание. Карнавалът не функционира 
като автономна сцена и шутът е част от групата на забавляващите се, като 
неизменно включва и нея в импровизациите си. Налице е „конституиращият 
основен жест“, който определя взаимното съгласие относно правилата на 
играта, както и акцептирането на съответния общ културен фон27. В нашия 
случай тази конвенция е условието, че личностите зад Бръмбъзъците са по-
знати в обществото. 

Основни инициатори за включването на марионетките в бала на изку-
ствата са арх. Донков и Борис Денев, но в направата им участват всички 
изпълнители и много техни близки. Ако Атанас Донков се запленява от кук-
лите в Рим, важен довод за участието на Александър Божинов са неговите 
впечатления от Мюнхенския марионетен театър на татко Шмид28. Не можем 

26  „Днес е цар Карнавал, забрави своите мъки чистилищни, своя глупав, нескопосен хал, за-
брави разправиите жилищни – днес е цар Карнавал. [...] Днес ний никого няма да съдиме, 
тая нощ Бог за нас е създал, ний придворни безгрижни ще бъдеме, А пък цар – Карнавал.“. 
– Маска [Maska], 8.03.1924, №. 2.
27  Miller, Norbert und Karl Riha. (Hg.): Kasperletheater für Erwachsene, Frankfurt/M. 1978, 
“konstituierenden Grundgestus” der barocken Spaßmacher – „конституиращият основен жест“ 
на бароковия шут.
28  Joseph Leonhard Schmid (1822–1912), наричан Папа Шмид, основател и директор 1858–
1911 на Мюнхенския марионетен театър, по-подробно вж. Taube, Gerd. Puppenspiel als 
kulturhistorisches Phänomen: Vorstudien zu einer Sozial- und Kulturgeschichte des Puppenspiels, 
reprint, Berlin/New York, 2010.

Проект за дом на изкуствата от 
Александър Божинов, Мюнхен
Project for a Palace for Arts, 
Alexander Bozhinov, München



351

да знаем дали не е бил повлиян и от Мюнхенския марионетен театър на ху-
дожниците, основан през 1906 г. от Паул Бран29, но тогава инспирацията и у 
Бран, и при Божинов ще е обща30. Може би намерението на Бран, известен с 
това, че ангажира големи художници на сецесиона за изработването на кук-
лите и декорите31, при това различни според постановката32, рефлектира и в 
думите на Сирак Скитник: „Ний убихме театралността в театъра. Театърът 
трябва да бъде театър“33. Тази връзка може да послужи за обяснение както 
за участието на Александър Божинов в начинанието, така и за неговото раз-
очарование, когато по-късно посещава вече официално основания детски 
куклен театър в „Славянска беседа“.  

Има основания да потърсим първообраза на Бръмбъзъшкия театър и 
при германския народен куклен театър, главна фигура в който е комичната 
фигура на Каспер, едно от най-ярките въплъщения на интернационалния 
комичен принцип34. Освен че е освободен от всякакви нравствени добро-
детели и може да дава пълна воля на низшите си страсти и разюзданост, 
шутът Каспер притежава демонични атрибути – бастунче, пръчка, оръжия и 
в неговите типични скечове участват още полицай, съдия, понякога жена и 
деца и т.н. Действието се основава на конфликти, които винаги се решават 
по насилствен път – с бой. Представленията са предназначени за възрастни 
и се провеждат в кръчми, на улицата, на пазара. Фигурата на Каспер се ад-
ресира към детската публика едва към средата на XIX век, а около Първата 
световна война обхваща и политическата сатира – вроденият му антиавто-
ритаризъм импонира силно  на онеправданите социални слоеве. В случая с 
Бръмбъзъците такова развитие не се наблюдава, защото кръгът на публиката 
им на практика е ограничен до хората, на които изпълнителите с техните 
странности и чудатости са познати и за които „нашата куклена сцена стана 
за дълго време злободневна тема за разговори и смехове в компании по ло-
кали и семейства“35. А тези кръгове остават встрани от левите идеи.  Среща-
та на съмишленици и хора на изкуството в една толкова синкретична сфера 
бележи обхвата на техните интереси и ентусиазма, с който се застъпват за 
29  Marionetten-Theater Münchner Künstler, Paul Brann, 1873–1955; Taube. Puppenspiel als 
kulturhistorisches Phänomen: Vorstudien zu, 135–136.
30  Паул Бран вижда марионетния театър на татко Шмид и е възхитен от миниатюрно 
изкопираната голяма театрална сцена. Taube. Puppenspiel als kulturhistorisches Phänomen: 
Vorstudien zu, 136.
31  Olaf Gulbransson, Julius Diez, Jacob Brandl, Lucien Bernhard, Ignatius Taschner и др.
32  Паул Бран се изявява като писател и режисьор, в играта с кукли се опитва да премахне 
театралността в театъра, т.е. несъответствието между живия актьор и неестествената, 
изкуствена сцена, и с това да конструира своя „гезамткунстверк“ като въплъщение на идеала 
за универсалния театрален артист, който е едновременно актьор, режисьор, драматург, 
сценограф. 
33 Sirak Skitnik. Куклен театър [Kuklen teatar]. – Слово [Slovo], 9.02.1924, №. 517.
34  Каспер е немският еквивалент на френския Guignol, Pulcinella в Италия и т.н., вж. Joss, 
Markus und Jörg Lehmann (Hg.). Theater der Dinge, Puppen-, Figuren- und Objekttheater, Theater 
der Zeit, Berlin, 2016. 
35  Борис Денев, цит. от Batembergski. Куклен театър в България...
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идеите си. 
Имайки предвид останалата активност на групата в обществените съби-

тия във и извън Дома на изкуствата и печата, в организирането на безброй-
ни чествания, юбилеи, празничността, която тя генерира, въвеждането на 
собствен празничен календар, естетизирането на заобикалящата ги среда, 
лесно можем да допуснем известен подем в идеята за „гезамткунстверк“, 
всеобхватното произведение на изкуството, мечтата за което европейската 
история познава от средата на XIX до началото на XX век. 

Идеята, че изкуството трябва да проникне и трансформира всички сфери 
на живота, е централна за модерността36, но през целия период на циркули-
рането си тя остава нещо недостижимо,  незавършен проект37. Ако разглеж-
даме инициативите на Дома в този контекст и според категоризацията на 
Маркард38, който анализира отношението между изкуство и действителност 
в историческите проявления на идеята за „гезамткунстверк“, последната ка-
тегория е индиректни, неекстремни намеси, ограничаващи се в „стремеж, 
тренд към нова система на идентичност и опит да се превъзмогнат ограни-
ченията на средата и тя да се естетизира изцяло, да се трансформира нейно-
то нормално състояние“39. 

Дали ще се опитаме да категоризираме опитите на учредителите на Дома 
на изкуствата и печата, или не, можем да се съгласим, че в основата на всеки 
универсалистичен уклон лежи желанието за промяна, за трансформиране на 
живота на базата на нови естетически принципи. Свързана с концепцията 
за „гезамткунстверк“ е и практиката художественият процес да съществува 
паралелно с произведението като негова автономна форма на изява. Това 
съотвества с подготовката за представлението на Бръмбъзъците, в която са 
увлечени мнозина ентусиасти и върху която неизменно акцентират разка-
зите на участниците40. Всъщност спектърът на интереси на участниците е 
огромен и една следваща задача би била резултатите от многобройните им 
дейности да се покажат заедно – живопис, илюстрация, сценография, мебе-
ли, вътрешно оформление, илюстрации, архитектура41. 

36  Finger, Anke. Das Gesamtkunstwerk der Moderne. Göttingen, 2006.
37  В известното си изследване Питър Гай формулира атмосферата във Ваймар от първите 
десетилетия на ХХ век като “hunger for wholeness” – „глад за цялост“. Вж. Gay, Peter. Weimar 
Culture: the Insider as an Outsider, Norton Paperback, 2001, 165.
38  Marquard, Odo. Gesamtkunstwerk und Identitaetsystem, 41. Публикувано в: Szeemann, Harald: 
Der Hang zum Gesamtkunstwerk. Frankfurt am Main, 1983, 40–49. Available at: http://wwwu.uni-
klu.ac.at/hstockha/neu/marquard.pdf [accessed 10.02.2017].
39  Finger. Das Gesamtkunstwerk der Moderne, 21.
40  „Костюмите бяха ушити от съпругите на гореизброените или приятелките на тези, които 
бяха незадомени.“ Разказва Борис Денев. Вж. Batembergski. Куклен театър в България, 160.
41  За съжаление, примерите за такъв синтез като дома на Александър Божинов, построен 
между 1923 и 1926 г. по проект на Ал. Божинов и Ат. Донков, не са запазени. 
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WHY THE FIRST PUPPET SHOW IN BULGARIA 
IS PERFORMED BY AN ORCHESTRA COMPOSED 
OF ARTISTS? 

Galina Dekova

Abstract: One of the earliest experimental puppet theatre shows in Bulgaria was staged in 
1924 by the artists, members of Rodno Izkustvo (National Art) Society, who founded the 
Brambazatsite Band. The show drew on a variety of sources and the unfolding stage incar-
nations, as backstage actors moved their little puppet doubles, clearly made up for having 
no discernible storyline. It was a manifestation of the avant-garde artist: an overgrown kid 
at play, both fantasizing and fantasized, an one-man orchestra fragmenting the world into 
all sorts of subjects, surfaces, roles and realities. In this format and cast, that early puppet 
show had no follow-up. It is nothing but a distant memory now of a remarkable meeting 
point between an accomplished technique of performing and a sophisticated inspiration, 
between the impulse and the fulfillment of the avant-garde on the borderline between the 
popular and the elitist.
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ДИСЦИПЛИНИРАНЕТО В МУЗИКА VS. 
МУЗИКАТА КАТО ДИСЦИПЛИНА, 
ИЛИ ПРЕСИЧАНЕТО НА ГРАНИЦИТЕ МЕЖДУ 
МУЗИКА И ФИЛОСОФИЯ

Кристина Япова1

Резюме: Изходно разграничение за развитието на тезата в доклада е разграничението 
между музикалната философия и философията на музиката. За разлика от втората, 
която гледа на музиката като на обект за своето изследване, първата я схваща в ней-
ния най-широк смисъл – на модус на човешкото съществуване. Подобно разбиране не 
е ново. Но то крие в себе си два погледа към музиката, които в един съществен аспект 
са противоположни един на друг. Според първия музиката е чистата непосредстве-
ност и като такава е лишена от възможността „да мисли“. Според втория на музиката 
ѝ е вътрешноприсъща възможността за рефлексия от страна на този, който живее в 
нея. Оттук, освен чистата актуалност на музикалното съществуване е необходимо 
допускането за музикално знание, пораждащо се в самата тази актуалност, тъй като 
без подобно допускане не е възможно и това, което се определя като музикална фило-
софия.
Ключови думи: музика, музикална философия, хармония, quadrivium, mousikē, Af-
fektenlehre, Сократ, Матезон

Отношението между музика и философия съпътства историята както 
на музиката, така и на философията. С течение на времето напрежението 
между неговите две страни се усилва, някога – в плодотворна за тях посока, 
друг път, обратно, в посоката на известна враждебност. От Платоновата 
идея, че философията оползотворява музикалната връзка, с която е опасана 
„душата на света“, до отсъждането, обобщаващо преобладаващите в ХХ век 
тенденции по въпроса, че „на музиката не ѝ върви много с философията“2, 
въпросното отношение е преминавало през може би всички възможни свои 
версии. Целта ми тук не е да ги изброявам и проследявам, а да подбера някои 
исторически прецеденти, които биха могли да откроят една важна разлика – 
между философията на музиката и музикалната философия. Ако за първата 
най-общо може да се каже, че представлява дисциплина от знанието, то 
втората е нещо, което подлежи на описване единствено като процес – едно  

1  Dr. Kristina Yapova is a Professor at Institute of Art Studies, BAS. Research field: theory, his-
tory, and philosophy of music. Author of the books: “Dobry Christov and the Idea of Personality 
and Community” (1999), “The Archives of Dobry Christov. A Catalogue” (2002), “Churchiness 
and Musical Thinking. On Examples of Dobry Christov’s Work” (2006), “The Music that Lifts 
Up the Hearts” (2007), “Sound and Ethos. Variations on a Theme by Boethius” (2011), “Mu-
sic and Logos. ‘Moses and Aron’ by Schoenberg” (2015). Awards: the Union of Bulgarian Com-
posers’ Award “Book of the Year” (for 1999, 2002, 2006, and 2011). E-mail: yapovak@abv.bg
2  Lacoue-Labarthe, Philippe. Musica ficta. Фигуры Вагнера [Musica Ficta. Figures of Wagner]. 
Axioma/Azbuka. Peterburg, 1999, 128–129.



356

дисциплиниране в музика. В качеството си на знаниева област дисциплината 
„музика“ е създала свои версии според целостта и логиката на определен 
възглед (на автор, школа, направление); идеята на дисциплинирането 
в музика е да въвлече човека в нея, да го предостави на способносите ѝ, 
чрез които да го изгради като личност. Думата „дисциплина“ е намесена 
тук заради възможностите, които предоставят за открояването на разликата 
нейните две значения – като наука и като практика на човешката душа. 

Да се вземе за изходен пункт това, което най-общо се нарича „Питагор 
и питагорейството“, е уместно както от гледна точка на философията, така 
и от тази на музиката. В генетичната информация на цялото европейско 
знание за музиката е заложено питагорейството с всички негови вътрешни 
промени, развития и обновявания. То оформя и първата историческа 
парадигма на отношението музика – философия, основана върху идеята 
за числото. Мястото на музиката като дисциплина (която през епохата на 
гръцката Античност носи името „хармоника“) в теоретичната философия 
се определя и оправдава от заниманията ѝ с числовите пропорции, имащи 
своя израз в звука. В класификациите на знанието, съставяни през цялото 
Средновековие и станали известни като divisio scientiarum, това място ще 
остава неизменно. Първият средновековен законодател в музиката, Боеций, 
ще даде име на областта от знанието, обхващаща науките за числото – 
quadrivium – и ще обоснове точно какъв вид число изследва всяка от тях 
(аритметика, музика, геометрия, астрономия). Относителното тегло на 
философско съдържание в музиката в историческия образец на питаго-
рейството се определя от две неща: първо, без музиката не е възможно 
постигане на мъдростта, тъй като космосът е построен върху музикални 
закони (законите на числовата пропорция). Второто въвлича по друг начин 
човека в музиката – чрез съответствието или хармонията между макро- и 
микрокосмоса. Това второ положение се аргументира с един неоспорим и 
неоспорван в историята на идеите за музиката факт, обрасъл същевременно 
с множество митове – че определени мелодии, което означава мелодии с 
определени звукови схеми (тетрахорди), имат точно определено въздействие 
върху душевното състояние на човека. И именно в музикалната връзка, 
която свързва двете основни теории на питагорейството – за числото и 
за душата3, – е перспективата за дисциплинирането на човека в музика, 
зараждаща се в недрата на музиката като дисциплина и едновременно с това 
противопоставяща ѝ се. 

Следващ прецедент на сплитъка между философия на музиката и 
музикална философия представя Платон. Неговите съчинения, засягащи 
въпросите на музиката, на пръв поглед могат да бъдат ясно разграничени 
на текстове, които развиват строго числовата теория, и такива, свързани 
с душевната. Но сплитъкът е много по-дълбок и сложен, а най-силният 
му израз е сънят на Сократ от диалога „Федон“. Сънят е пораждал ред  

3  Вж. напр. Philip, James. Pythagorean Doctrines to 300 B.C. In: Dictionary of the History of 
Ideas. Vol. 4. New York, Charles Scribner’s Sons, 1973, 31–38.
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въпросителни, свързани най-общо с въпроса: защо същият този Сократ, 
който изказва в същия този диалог мисълта, че „философията е най-висшата 
музика“, се вслушва в напътствието, което му дава повтарящият се сън 
– „Сократе, занимавай се с музика“ – и в края на живота си се заема да 
съчинява музикалния комплекс, наричан мелопея. Въпросът не би могъл 
да получи отговор извън онази завръзка от предсмъртния разказ на Сократ, 
която оттук нататък няма да бъде премахната – завръзката на музиката със 
смъртта:

[60е-61b] „[Сократ]: Просто исках да разбера смисъла на едни свои съни-
ща и като човек благочестив да се подчиня на това, което постоянно ми се 
нареждаше – да се заема с музика. Ето за какви сънища става дума. През 
целия ми минал живот често ми се присънваше един и същи сън, явяваше 
ми се в един или друг вид, но винаги ми казваше едно и също: „Сократе, 
заеми се и занимавай се с музика!“. По-рано си мислех, че сънят ме кара и 
подканва да правя именно това, което правех. И както тия, които дават кураж 
на бегачите, тъй и сънят ме подтиква да се занимавам с музика, подтиква 
ме към това, което и вършех, защото философията е най-висшата музика 
(η φιλοσοφία είναι το ανώτερο είδος μουσικής) и защото аз с това се занима-
вах. Но след завършването на процеса и понеже божият празник попречи 
да умра, реших, че трябва, след като сънят толкова често ми нарежда да се 
занимавам с музика в обикновения смисъл на думата, да се подчиня и да се 
заема с тази работа. По-сигурно е, преди да си отида, да послушам съня, да 
се отнеса с нужното благочестие и да напиша стихове (ποιήσαντα ποιήματα). 
Така съчиних най-напред стиховете за бога, чийто празник беше наскоро. А 
след това съобразих, че един поет, ако иска да е поет (αληθινός ποιητής, ис-
тински поет – б.м.), трябва да съчинява фабули, а не да пише разсъждения 
(μύθους και όχι λόγους) и понеже не съм в състояние сам да съчиня фабула, 
та затова се обърнах към басните на Езоп, те ми бяха под ръка, знаех ги 
наизуст, затова тях ги направих в стих“4. 

Положението, че „музиката в обикновения смисъл на думата“, е низша 
в йерархията, докато висша е философията, сега се разкрива в нова светли-
на поради самия факт, че в последните си дни Сократ се заема да я прави 
(μουσικήν ποιεϊν). Тъкмо тук е ключът: идеята за правенето, чието място 
е било при практическата музика, докато за теоретическата е оставало 
съзерцанието, в диалога се разширява. Философията, която не престава да 
бъде „най-висшата музика“, приема в себе си измерението на музикална 
практика на душата – μουσική τέχνη. Обръщането на Сократ към правенето 
на обичайната музика не означава смяна на йерархията на видовете музика, 
а изтъква належащата нужда душата на човека да оползотвори музикалната 
връзка с душата на света – толкова по-належаща, колкото повече човек се 
приближава към смъртта. Защото „субектът“ тук е душата, правенето е 
нейното упражняване, а това, в което се упражнява тя, е умирането (67 е). 

4  Plato. Диалози. Том. 2. Федон (превод Богдан Богданов)[Dialogues. Vol. 2. Phaedo] (transl. 
by Bogdan Bogdanov). Sofia, 1982, 342–343.
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Упражняването в умиране, което е насочено към освобождаване на душата 
от тялото „чиста, без да повлича със себе си нещо негово“5, извършват най-
добре онези, които „философстват правилно“6. Но във връзката на музиката 
със смъртта най-музикалното е в това, че правилното правене, практикуване, 
движение или  неокончателността на действието премахва границата между 
живот и смърт. С умирането душата привиква „[67 с] да живее по възмож-
ност както в настоящия живот, тъй и в послешния сама за [d] себе си“7.

Силните идеите на музикалното Средновековие се пораждат благодарение 
на напрежението или обтегнатостта (τόνος, intensione) между музиката 
като дисциплина и дисциплинирането в музика. В музикалнотеоретичните 
трактати избуява цялото богатство на знанието за музиката, за устройството 
ѝ и градивните ѝ елементи. Християнската литература, третираща 
въпросите на вярата, на догматическото и практическото богословие, на 
литургическите последования и ползата им за човека – един практически 
(душевно) ориентиран корпус от псалмови коментари, екзегетически 
опити и т.н. – носи ново разбиране за музикалното. Ако по отношение на 
дисциплината musica приемствеността с античните идеи е неразрушима – 
тъй като и античните понятия биват възпроизвеждани във всеки следващ 
трактат и самата дисциплина остава в едни и същи граници в системата на 
общото знание, – то идеята за музикалния праксис не би могла да запази 
предишното си съдържание. Телосът на душевната практика е устремен 
не към космическата хармония, към съгласуването с нея (хармонията 
между микро- и макрокосмоса), а към наднебесния свят. Античният човек 
практикува в космически хоризонт; за християнина този хоризонт е разтворен 
към трансцендентния Бог. Това променя коренно идеята за хармонията, 
чийто вектор е насочен не само нагоре, но и отвъд. Практиката на душата 
се разгръща изцяло по вертикала: хармонизирането е с Неговото Слово, не 
само на хармоническите части една с друга. Хармонията като постигнато 
състояние отстъпва пред действието на хармонизирането – непрекратимо и 
есхатологично открито. Идеята за хармония не може вече да бъде изразена 
чрез съществително, само чрез глагол. 

През епохата на Ренесанса знанието на музиката, доминирано от интереса 
към обективните закони на звука, към инструментите, вече не в алегоричния 
смисъл, характерен за Средновековието, а в буквален и чисто технически 
смисъл, към нотацията и изобщо към поредицата проблеми, които самата 
музика поставя (такъв е актуалният през ХІV век проблем за мензуралната 
нотация, на който са посветени две показателни за „новото“ заглавия – Ars 
cantus mensurabilis на Франко от Кьолн и Ars nova на Филип дьо Витри), 
отдръпва интереса си от вътрешната музика на човека. Енциклопедизмът 
оказва своята напоителна сила, неоплатонизмът дава своите нови версии 
за отношението между човека и музиката, представени най-мощно от 

5  Plato. Диалози. Том 2. Федон [80 е], 369.
6  Plato. Диалози. Том 2. Федон [67 d], 351.
7  Plato. Диалози. Том 2. Федон, 351.
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Марсилио Фичино и възгледите му за терапевтичните способности на 
музиката, идващи по линията на нейната квадривиумна сестра астрономията/
астрологията, натурализмът на Анастасий Кирхер е безценен за познаването 
на инструментите. Всичко това само подготвя почвата за онази наистина 
нова идея за музиката, която ще дойде с бароковия ХVІІ век. Образът, който 
се е наложил за този век, също е двузначен: от една страна, се издига тезата, 
че времето на музикалния барок е белязано с обръщането към „по-модерни 
музикални представи, според които значението на музиката и музикалната 
творба е не толкова в нейната отвъдност и символен характер, а по-скоро 
в нейното отсамно качество, като един естетически обект, като absoluta 
cantilena, която служи на изразяването на човешките емоции“8; от друга 
страна, е несъмнено, че рационалистичният ХVІІ век не може да затвори 
рационалния път на музиката. Да се работи по изграждането на това, 
което се разбира под „музикален афект“ – основно понятие на музикалния 
барок –  означава да се оформят разчленени и назовими музикални афекти, 
самостоятелни, но съответстващи си с естествените човешки афекти. Върху 
тази нова идея на барока – идеята за музикалната форма – през следващия 
ХVІІІ век стъпва Матезон. От философска гледна точка новаторският 
характер на създадената от него таксономия на музикалните афекти не 
е в детайлното описание на тези афекти, още по-малко в подробното 
изброяване на конкретните прояви на отношението между мелодическия 
афект и състояние на душата в отделни музикални жанрове и форми, а в 
узаконяването по този начин на важна дистинкция – тази между естествения 
афект (човешкото чувство) и музикалния афект с неговото формално 
съдържание. Експлоатирана и интерпретирана противоречиво от основните 
естетически направления през ХІХ век, тя не успява да разгърне ресурсите 
си за една музикална философия, оставайки потушена в борбите около 
истинското съдържание на музиката като обект. 

Бароковият ХVІІ век поставя същевременно началото на устойчива 
тенденция: философстването за музиката, поело в самото себе си 
музикалния определител, се е оттеглило от чистите философи и бива 
подето от музикусите. Те са онези, които придвижват и обновяват идеите 
за същността на музиката, докато философите правят две други неща: 
първо, заети с изграждането на цялостната си система за света и човека, те 
вмъкват музиката в нея и ѝ намират логически определено от този възглед 
място. Второ, по отношение на музиката те почти изцяло се придържат към 
питагорейските представи за нейната числова основа. В рамките на тези 
представи се помества и красивото определение на Лайбниц за музиката9, в 
тях се движи и Декартовият Compemdium musicae, в който повече от къде-
8  Hammerstein, R. Music as a Divine art. In: Dictionary of the History of Ideas. Vol. 3. New York, 
Charles Scribner’s Sons, 1973, 271.
9  „Музиката е тайно аритметическо упражнение, което душата, без да знае, извършва“ 
[“Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi”] (Leibniz, G. W. 
Aus einem Brief an Chr. Goldbach, 17. Apr. 1712. Цит. по: Schäfke, R. Geschichte der Musikäs-
thetik in Umrissen. Mit einem Vorwort von Werner Korte. 2 Aufl. Tutzing, Schneider, 1964, 289).
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то и да било другаде през тази епоха хармонията се свива в смисъла си на 
пропорция и в който математическите изчисления съперничат с тези от De 
institutione musica на Боеций.  

Ако бароковата теория за афектите и последвалото я през следващия ХVІІІ век 
Affektenlehre са заредени с възможности за една музикална философия – преди 
всичко с отношението между форма и израз, – макар и да са лишени от интереса 
за тяхното осъществяване, то краят на идеята за въдворяването на човешката 
душа в музиката ще настъпи окончателно с триумфа на музикалната естетика. 
Този край е белязан с обръщане на посоката, която вече не е тази на попътност 
на човек и музика, живеещи общ живот и устремени към една и съща цел, а на 
срещупоставяне на музиката в нейната сетивна материалност, и човека, способен 
да я познава естетически, т.е. чрез самостойното сетивно познание. Контра-темата 
на музикалната естетика, представена през ХІХ век от психологически уклони 
и теории на възприятието, заедно с избуяващите през ХХ век технологически, 
акустически и структуралистични подразделения в науката за музиката, не само 
не носят нищо различно, но се отдалечават от възможностите на музикалната 
философия до крайност. Оставайки в позиция на изчакване, философското 
знание за музиката натрупва усещане за дефицит. През този век философията е 
предала способността за мислене в ръцете на речта и няма никакво намерение да 
го насочва и към музиката. Възвръщането към музиката, която мисли, не може да 
се осъществи извън човека, който я живее.

Като отчита, че пътят на музикалната философия е обрасъл с всевъзможни 
аспекти на философстването за музиката, Иля Йончев в основополагащата си 
студия по въпроса „Идеята за музикалната философия“10 заявява необходимостта 
от строг и директен подход към разбирането ѝ, започващ с въпросите: „как 
е възможно музиката и философията взаимно да си принадлежат? ... как 
музиката може да присъства във и за философското мислене, или с други думи 
– как философията може да бъде музикална? И от друга страна – как музиката 
обема и въплъщава философското отношение?“11. Решението на трудното 
съвместяване на музикалното и философското по начин, който ще оправдае 
определението музикална философия, настъпва тогава, когато се открои „като 
първи феномен самата възможност съществуването на музиката да зависи от 
позицията, която аз съм заел спрямо нея“12, когато музикалното „бъде изпитано“ 
музикалнофилософски и когато неговият обхват бъде стриктно определен: „от 
тясната му трактовка, ограничена в самия акт на музициране, до максимално 
широкия му хоризонт – да схващам себе си като единствената променлива в 
битието, от която то зависи и която може да го темперира или разстройва“13. 

Когато това не се случва, оставаме при избори, които, колкото и да са 
трудни от научна гледна точка, са все пак лесни, защото отлагат времето 

10  Yonchev, Ilya. Идеята за музикалната философия [Ideyata za muzikalnata filosofiya]. In: 
Музикалната философия [Muzikalnata filosofiya]. Sofia, 2016, 145–174.
11  Yonchev. Идеята за музикалната философия, 147.
12  Yonchev. Идеята за музикалната философия, 148.
13  Yonchev. Идеята за музикалната философия, 153.
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да погледнем навътре в себе си и да видим дали ни е останало малко от 
онази хармония, която „ни е дадена от музите като съюзница на душата ни 
за привеждане в ред и съзвучие на разстроения ѝ кръговрат“14.   
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DISCIPLINING IN MUSIC VS. MUSIC AS A 
DISCIPLINE OR CROSSING BORDERS BETWEEN 
MUSIC AND PHILOSOPHY

Kristina Yapova

Abstract: The paper is going to distinguish, first, the concept of the musical philosophy 
from that of a philosophy of music. (The claim that the musical philosophy can be a differ-
ent and specific area of musicology is defended in the recently published book [a collection 
of essays] of the same name, see: Musical Philosophy, Sofia: “Riva”, 2016). In contrast to 
the philosophy of music that takes music as an object of its research, the musical philosophy 
comprehends it in its largest sense. According to it music is neither art nor science – in any 
case not only these – but is a mode of human existing. As such, however, music can be seen 
in two ways. The first is elucidated as long ago as in 19th century by S. Kierkegaard. In line 
with it music is the pure immediacy deprived of the potentiality to “think”. The second is 
that inner potentiality of music for reflection, from the side of the one who lives in music, 
which paves the way for a musical-philosophical concern. It is just the second potentiality 
that the present paper aims to give proof of. 

14  Plato. Диалози. Том 4. Тимей [47 d] (превод Георги Михаилов) [Dialogues. Vol. 4. Timaeus 
[47 d] (transl. by Georgi Mihailov). Sofia, 1990, 500.
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ИРОНИЯ И ДЕКОНСТРУКЦИИ НА 
ПОСТМОДЕРНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНАТА 
КОМПОЗИЦИЯ. ПРОЕКТИ НА БЪЛГАРСКИ 
АВТОРИ ОТ НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК

Ангелина Петрова1

Резюме: Връзката между модерното и постмодерното при българските автори и ин-
теркултурната композиция в началото на ХХI век съчетава ироничните хоризонти и 
деконструкцията у нас. В проектите на редица композитори е търсена иронията спря-
мо модернисткото, неомодернисткото и отразените символи на модерността. Статия-
та се концентрира върху анализа на мултимедийни проекти на Б. Спасов, В. Панчев, 
С. Пиронков, представяйки за пръв път факти, композиции, аспекти и мнения.
Ключови думи: модерно, постмодерно, интеркултурна композиция, микротоновост, 
мултикултурализъм, ирония, деконструкция

Мултикултурализмът е парола на 90-те години на ХХ век. В този период 
редица композиционни проекти, включително и български, се създават под 
знака на ирония, деконструкция, смесване на езикови знаци тъкмо в интер-
културната композиция2. В областта на Новата музика от 90-те едно от най-
ярките явления е интеркултурната композиция. 

Днес говорим за невъзможност за удържане на понятието за интеркул-
турна композиция в изходния му вид от 90-те. Две десетилетия след утопич-
ната идея за „съзвучност“ и хармонична рефлексия на мултикултурализма 
в съвременната музика е налице радикално нова и много динамична ситу-
ация. В създаваната сега Нова музика почти всеки белег на колажно, пря-
ко-езиково интеркултурно писане е силно несъзвучен с обособяването на 
направления като това на комплексността (Фърнихо) и авторите на „трета-
та модерност“ (Лахенман, Манкопф). Изненадата на „дисонанса“ на пост-
комунистическите, постколониални и хибридни общества е насочена към 
разпадане на „големия културен разказ“, така постмодерната многоезикова 
игра, в чиите пластове се заражда интеркултурната композиция, променя 
адресата, възможностите си за изразяване и своите естетически и звукови 

1  Prof. Angelina Petrova is the author of the first monograph on the Bulgarian composer 
Lazar Nikolov and on fundamental research in the cultivation of the contemporary 
musical hearing, its methodology and in the field of auditory reflection of post-tonal 
music. She has specialized in the Institute of Music Research in Vienna. She works on the 
aspect of specification of the sound matter in the 20th century in the Western European 
aural experience.
2  Понятието „интеркултурна композиция“ е въведено и интерпретирано в монографията 
на Кристиан Утц: Kristian Utz. Neue Musik und Interkulturalität: von John Cage bis Tan Dun, 
Stuttgart, 2002. Той създава и теоретичен модел за възможните интеркултурни наслагвания 
в музикалната композиция, започвайки от Джон Кейдж, преминавайки към автори като Тан 
Дун и пр. Понятието е възприето и в много музиколожки изследвания. 
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послания. 
Една от възможните причини е, че „постобществата“ се усещат не само 

като единно-глобални, а много по-силно реагират на своето разделяне. Дис-
хармоничността на постобществата е интерпретирана например от Петер 
Слотердайк. В „Гняв и време“ четем, че от определена гледна точка пост-
блоковото или посткомунистическото общество развенчава мита за без-
крайна интеркултурна рефлексия и за постмодерната игра на езикови пла-
стове в глобална, вътрешно богата среда. Според Слотердайк оттук следва, 
че: „традиционният гневнополитически ансамбъл с понятия като народ, 
нация, партия и др. е силно отслабен от политиката на постоянни изисква-
ния и консумативни желания на популярния капитализъм. Зад това наднича 
отделният консумативен гражданин – доколкото не удържа в себе си трайни 
фамилиарни, корпоративни и особено културни сили на противостоене. 
Така той попада все повече в отровената и доведена до несигурност чув-
ственост“ (Sloterdijk, 2016: 324). 

Във второто десетилетие на ХХІ век интеркултурната композиция се 
насочва към експертна, специализираната публика, авторите ѝ търсят „из-
ходи“ от „всеядното“ постмодерно смесване на езици и се обръщат към ек-
сперимента на музикално-рецептивното, към слуховото. Композиторите, 
ангажирани с интеркултурни проекти, се насочват към смяна на звуковите 
парадигми (Хаас, Утц, донякъде Лахенман), към областите на различни ви-
дове експерименти с микротоновостта. В този контекст ще разгледам най-
новия проект – цикъла от творби, обединени в компактдиск „Двойна кожа“ 
(Skin double) на Симеон Пиронков, в който се открива неортодоксална зву-
кова рефлексия, отворена към участието на слуховорецептивните деформа-
ции и към деконструиране на музикалното възприятие чрез наслагване на 
хроматичен и микротонов звуков пласт.

Интеркултурната композиция на 90-те като преживяност на „граници“
В началото на 90-те интеркултурната композиция е като че ли естестве-

ният път на адаптация на авторите, мигриращи от България към Западна 
Европа. Автори от „бившата“ Източна Европа като Владимир Панчев, Бо-
жидар Спасов, също например от Румъния, правят опит за ироничен прочит 
на „балканските и български знаци“ като неравноделност, църковно-ладови 
песнопения и идиоми, видове фолклор, вместване и цитиране на „суров зву-
ков материал“ от балкански инструменти и пеене.

Въпреки че интеркултурната композиция и нейната поетика на хибрид-
ното се оценяват като „хармоничен“, постмодерен път, в езиковите игри 
рефлектират много повече, макар това невинаги е осъзнато от авторите, 
сблъсъкът на световете – изток и запад, балкански и австрийски фолклор. 
Това е разглеждано вече от мен в интеркултурната композиция на Божидар 
Спасов и Владимир Панчев. Така например според Спасов интеркултурният 
проект на „Видрица“ е „метафора за неща, които не се съчетават взаимно и 
не се и отричат“ (Спасов, 2010: 5). Авторът счита, че проектите му от 90-те 
години на ХХ век в Германия представляват поетически опит върху „..про-
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блема за Изтока и Запада и всички тези неща (култури, музики и какво ли 
не още), които хем уж искат да съжителстват мирно помежду си, хем между 
тях има много големи недоразумения и неразбиране“ (Спасов, 2010: 8).

Погледнато от нов ъгъл, в интеркултурната композиция повече се очер-
тават дисонансът и диспропорцията между културните пластове на Новата 
музика в артикулирането на езиковите пластове. Първият проект на Спасов 
„Пиериди“ търси „вместване-рефлексия“ на неравноделните ритми в об-
ластта на сериално организираната материя. Вторият му проект провокира/
рефлектира „пуризма“ на електронната Нова музика в проекта „Фиато кон-
тинуо“, като го интерпретира звуково с езика на хибридното наслагване на 
фолклорни цитати и електронен пласт.

Идеята за сблъскване и дори взаимно пречупване на естетските, знако-
вите и композиционни плоскости е пораждаща, тя е с изначален хибриден 
импулс. Подобен е и Панчев със своя проект на „Квартети“, в които имаме 
един вид безкрайно съпоставяне и „заличаване-хибридност“ на границите 
между двете култури – българска и австрийска...“. Панчев твърди: „Пона-
чало пиша по този начин. Тръгвайки от идеята за хетерофонията, взимам 
оттук-оттам австрийски и български автентичен материал... Специално в 
квартетите, а и в другите творби от началото във Виена, винаги става дума 
за автентичен материал от фолклорен източник“ (Панчев, 2008). 

Връщайки се ретроспективно към 90-те, можем да кажем, че в тогаваш-
ната интеркултурна композиция на Спасов и отчасти на Панчев по-скоро 
рефлектира различността и разделението на музикалнокултурните идиоми, 
но това само до известна степен превръща интеркултурните проекти на 90-
те в успешна естетическа и езикова „парола“. Постига се неголяма, но ярка 
„хибридна територия“, територия на сблъскването на култури и езици, и то 
в един остро усетен момент на рефлексия на постмодерния език.

Интеркултурната композиция днес е много по-радикална и е посветена 
на „изходите“, които могат да се открият в естетската и звукова рефлексия 
на възприятието. Търсят се сюжети на „слуховата илюзия“, откритието в му-
зикалноезиковата сфера се свързва със слухово-сетивното измерение. След 
2000 г. например Симеон Пиронков-син създава интеркултурна концепция 
за смесване на източни и западни музикални инструменти. В концепцията 
му принципно е заложено избягването на пластове от „оригиналния, етни-
чен фолклор“.

Според Пиронков-син: „В интеркултурализма е заложена опасността да 
се получи един вид „музикален туризъм“. Случайността ме свърза с инстру-
ментите и то не така, че като напиша нещо такова, да се усети, че е нещо 
китайско – отново избягвам етничното, както и всякакви цитати. Смятам, че 
това е много плакатно и не съдържа съществена идея и концепция за ком-
позицията“ (Пиронков, 2014: 6). В експеримента с източни музикални ин-
струменти на Симеон Пиронков-син се избягват „етнични“ съдържания, но 
за сметка на това интелектуалното и поетическото усилие цели разкриване 
на нови поетически и езикови ниши и в крайна сметка той твори в посоката 
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на направените от Лахенман и Утц рефлексии върху интеркултурната ком-
позиция, но усетена и рефлектирана по индивидуален начин. 

За микротоналния експеримент в проекта „Двойна кожа“ (“Skin Double”)
Двете пиеси от най-новия проект на Симеон Пиронков, наречен “Skin 

Double”, обединяват работата с микроинтервалика и с конструирания 
по проект на Красимир Щерев четвърттонов акордеон. Това са: пиесата 
“Entwirrung” за четвърттонов акордеон соло и пиесата, дала име на целия 
диск – “Skin Double” – за инструментален квинтет и четвърттонов акордеон. 
Експериментът с четвърттоновия акордеон на Красимир Щерев е основан 
на принципа на прибавяне на високи регистри с четвърт и осминатонове. 
Този вид микротонален акордеон не се обвързва с етнически модели на ми-
кротонови скали и е създаден в работата с композиционни модели, стоящи 
в експерименталната традиция на неоавангарда.

Проектът “Skin Double” на Пиронков съпоставя микротоново и хрома-
тично, а целта е да се получи нов тип звуково събитие-протичане, в което 
да се атакуват или наслагват видовете възприятие в непрекъснат сблъсък 
на микротоновост и хроматика. Така се констуират „моменти“ в сюжета 
на „мигове-възприятие“ при съпоставянето на микротоново и хроматично. 
Проектът залага на драматургия на идеята за „отворен обект“, замислен 
тук като поредица от „наслагващи се сблъсъци в слуховото възприятие“ на 
звуковите обекти. Тук всяко „събитие“ маркира „вид слухово-рецептивното 
взиране“ – резултатът е твърде необикновен, с нестабилен звуков вокабулар 
и синтаксис.

Композиторът споделя по-специално относно “Entwirrung”: „В послед-
но време съм очарован от идеята за музикални “ready made”. В конкретния 
случай става дума за мрежа от мелодични и ритмични съотношения, които 
се влагат в този “objet trouvé”. Подобно на вариации всеки обект е обикалян, 
вариран и изтласкван от нещо ново. Варира не самият обект, а перспектива-
та на видовете възприятие“. На базата на по-ранните интеркултурни щри-
хи в проектите на Пиронков, например тези за музикалния фротаж, сега се 
създава иновативен звуков проект, обединяващ микротонови и хроматични 
структури. 

Тук става дума за нова звукова концепция, която се свързва с измерение-
то и провокацията на микротоналните структури към слуха. Симеон Пирон-
ков пише за пиесата „Двойна кожа“: „Звукът сам по себе си няма собствено 
значение поне до момента, до който не е подложен на смесване в опреде-
лен контекст/поле. Едва тогава той получава семантично значение. Амби-
валентната връзка между „звукът като кожа“ (фигура) и на станалия фигура 
звук (импулс) образува в драматургичното протичане „двойна кожа“. Може 
би семантиката на „кожата“ (skin) показва, че един вид развитие на езика, 
синтаксиса и морфосинтаксиса може да се постигне чрез област, в която 
звуковото се свързва с непрекъснатата игра на микротоново и хроматично“ 
(Pironkoff, 2016: 1).

Симеон Пиронков-син откроява своето ясно очертано пространство или 



366

място в Новата музика на Австрия, отхвърляйки ангажимент с етнична или 
традиционна идиоматика (българска, източна и пр). Той прави всичко това 
в един вид диалог с тенденциите към интеркултурна композиция. Съзна-
телното му отстраняване от етнично-българското е ясно отстояван избор от 
негова страна. Такава е неговата рефлектирана позиция на автор от Източна 
Европа, търсещ нов хоризонт, докосващ различни култури.
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IRONY AND DECONSTRUCTIONS OF THE 
POST-MODERN AND THE INTERCULTURAL 
COMPOSITION. PROJECTS BY BULGARIAN 
AUTHORS OF THE EARLY TWENTY-FIRST 
CENTURY

Angelina Petrova

Abstract: The relation of modern and postmodern in the situation of Bulgarian authors 
and the intercultural composition in the beginning of 21st century combines the horizonts of 
irony and deconstruction in our country. In the projects of many composers, we are looking 
for the irony towards the modern, neo-modern, to reflections of the symbols of modernity. 
At the center of the text were analyzed multimedia projects by B. Spassov, V. Panchev, S. 
Pironkov. As a facts, the compositions, some aspects and his analysis are presented for the 
first time.
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ТАНЦОВО-ТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ И 
ДРЕВНИ РИТУАЛНИ ПРАКТИКИ:
ВРЪЗКИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Илиана Петрова Саласар1

Резюме: Предлаганото изследване разглежда пресечните точки между методите на 
танц-терапията и древните ритуални практики. В този смисъл то отличава два основ-
ни методологически подхода в хореографското изкуство като композиционен метод 
в танц-терапията. Посочени са и съвременни творци, разработили нови танцово-те-
рапевтични методи, в които се проследяват връзки с ритуалните и духовни практики 
от Античността. 
Ключови думи: танц-терапия, хореографски методи, древни практики, взаимовръзки

През последните десетилетия се наблюдава нарастващ научен интерес 
към танцово-терапевтични методи, изградени върху древни учения 
и практики. Танц-терапията2, известна още като танцово-двигателна 
терапия, навлиза като придружителна терапевтична практика първо в 
Англия и САЩ през втората половина на XIX век. Тя не спира да се развива 
и осъвременява, като включва нови техники и подходи. Клиничният 
психолог и танцово-двигателен терапевт Айлин Сърлин3 започва своето 
изследване за произхода на танца като лечебно средство с твърдението, че 
„танц-терапията е едновременно модерно и древно изкуство за лечение“4. 
В множество изследвания в Африка, Америка, Сибир се проучват ритуал-
ните танци на древни култури и племена (Б. Кийни5, Р. Катц6, М. Харнер7). 
През 2013 г. на конференция на Американската асоциация за танц-терапия 
(ADTA) хореографът Елисавета Йорданова8 и танцово-двигателният 
терапевт Нада Ходлова9 провеждат семинар, озаглавен: „Връзки: танцувайки 

1  Iliana Petrova Salasar is a Ph.D. student in Section “Musical Theatre”, Institute of Art Studies, 
BAS. Research field: Ballet science, Dance Therapy and Psychotherapy, Ph.D.: “European Choreo
graphers Orientated in the Dance Therapy and it’s Application in 20th and 21th century”. Email: 
alartvisions@gmail.com.
2  Dance therapy, dance movement therapy: the use of creative dance and movement for heal-
ing. – Medical Dictionary, 2009. Available at: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/
Dance+movement+therapy [accessed 01 March 2017].
3 Serlin, Ilene. Root images of healing in dance therapy. – AJDT [online], 1993, No. 2, 65–76 [ac-
cessed 01 March 2017].
4  Serlin. Root images of healing in dance therapy, 65. 
5  Keeney, Bradford. Awakening the Spirit through Ecstatic Dance. 2004, 244.
6  Katz, Richard. The Straight Path of the Spirit: Ancestral Wisdom and Healing Traditions in Fiji. 
US, 1999, 432.
7  Harner, Michael. The Way of the Shaman: a Guide of Power and Healing. US, 1982, 214.
8  Елисавета Йорданова – българска хореографка и основателка на ансамбъла „Горана Денс“, 
Ню Йорк.
9  Khodlova, Nada. Available at: http://www.nadakhodlova.com/further-reading-and-links.html 
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като предците, изцеляваме съвременниците“10. Те поставят акцент 
върху необходимостта съвременният човек да познава наследството на 
традиционния ритуален танц като носител на основополагащи принципи за 
танц-терапията. Възраждат се духовни и хармонизиращи танцови практики 
от цял свят като: Паневритмия11 в България, сакрални афро-кубински 
танци на „Оча“12, свещените лечебни танци на Китай13 и мн.др. Създават 
се терапевтични методики в различни комбинации като: „Квантова терапия 
чрез танц и ДНК кодове“14, Рейки лечебен танц15 и др. Вследствие на тези и 
други взаимодействия става все по-трудно да се намери еднозначен отговор 
на въпроса, кой е композиционният фундамент на танц-терапията и кои са 
основополагащите ѝ методи? 

Неоспоримо е обаче, че първоизточникът на танц-терапията е свързан 
с ритуални и сакрални практики16 от древността, базирани на вярата, че 
чрез танц човек постига връзка с божества и природни сили и по този 
начин придобива лечебни способности. В тази връзка ще се спра на два 
хореографско-композиционни метода от танц-терапията, повлияни от 
древността.

Танцът17, разглеждан не само като преразказ на някаква случка, експресия 
или забавление, но и като връзка с божественото, с невидимото, разкрива 
ритмо-двигателни методи за лечение, свидетелства за които могат да бъдат 
открити още в първобитните общества (У. Сорел18, Р. Катц, К. Закс19). В 
основополагащия си труд, посветен на танца като лечебно изкуство, д-р 
Фран Леви20 отбелязва: „Използването на телесни движения, особено на 

[аccessed 04 March 2017].
10  Connections: dancing our roots, healing in our times. Available at: http://www.nadakhodlova.
com/further-reading-and-links.html [accessed 04 March 2017].
11 Todorova, Sasha. Поглед върху сакралната геометрия и теорията за торсионните полета, 
заложени в Паневритмията [Pogled varhu sakralnata geometriya i teoriyata za torsionnite poleta, 
zalozheni v Panevritmiyata]. Sofia, 2006, 24.
12  Carbonero, Graciela Chao. Bailes yorubas de Cuba: guia de studio. Havana, 1979, 78.
13  Garripoli, Garri & Friends. Qigong: Essence of the Healing Dance. Florida, 1999, 300.
14  Atanasova, Anjela. Квантова терапия чрез танц и ДНК кодове. Лекция; Международен 
форум-изложение „Здраве, щастие, красота“, 6-о изд., Бургас, 2013. Available at: http://www.
svoizbor.com/2013/08/international-forum-health-happiness-beauty/ [Quantum therapy through 
dance and DNA Codes. Lecture; International forum “Health, Happiness, Beauty”, 6th ed., Bourgas, 
2013].
15 Melton, Justine. Dance to heal with reiki. – Reiki Rays [online]. February 23, 2015. Available at: 
http://reikirays.com/19061/dance-to-heal-with-reiki/ [accessed 05 March 2017].
16  Подобни практики са симбиоза между танц, говор, музика, пеене, пантомима.
17  Танц – движението на тялото по ритмичен начин, обикновено в музика и дадено прос-
транство с цел да изрази идея или емоция (освобождаване на енергия или просто изпитване 
на удоволствие от/в самото движение. Available at: https://www.britannica.com/art/dance [ac-
cessed 04 March 2017].
18  Sorell, Walter. The Dance through the Ages. New York, 1967, 304. 
19  Sachs, Kurt. World History of the Dance. US, 1963, 480.
20  Levy, Fran J. Dance Movement Therapy. A Healing Art. US, 1988, 354/15.
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танца, като катарзисно и „терапевтично средство“, е вероятно толкова старо, 
колкото е и самият танц“. Знанията за танца като телесна култура и лечебен 
способ са прилагани от избраници: владетели, шамани, богослужители, 
философи. Според писателя и танцов критик Уолтър Сорел танцът в 
първобитните общества и Античността (Индия, Египет, Гърция, Рим) се 
радвал на голяма почит. Танцувало се по конкретен повод: „раждане, смърт, 
акламиране на нов вожд, лекуване на болен, освобождаване от зли духове. 
Немислимо е вождовете, шаманите, знахарите, воините да не могат да 
танцуват“21. В лекция на Пер Фугели е представено съвместно изследване22, 
в което са включени лечебните танцьори от обществото Кунг23: „Колеги, 
ние сме в пустинята Калахари, Ботсвана, изследвайки здравето и лечението 
сред хората „Сан“. Те са живели там от 30 000 години [...] Лечебният танц е 
тяхна основна медицинска технология“24 (виж фиг. 1). Методите за ритмо-
двигателно поведение, ползвани като терапевтично средство, са установени 
и прилагани от хилядолетия. Те се базират на съответния рационален опит, 
народопсихология и вярвания във видимия и невидимия свят, изобразени 
пряко или символично чрез танцови движения, мотиви и форми. 

Доколкото танц-терапията като оздравителна практика се ползва от всички 
параметри и инструментариум на танца, то (по аналогия с танца) можем 
да я разглеждаме като пространствено-времево действие, подвластно на 
композиционни принципи и методи, приложими в танца. Според бинарния 
модел за сътворението на света, залегнал в древните ритмо-двигателни 
практики, като основни посоки на движение могат да бъдат проследени най-
общо две: от космос25 към хаос и от хаос към космос. Аналогично могат да 
бъдат разгледани различни двуполюсни модели, отъждествени в танцовата 
практика като: Слънце – Луна, съответно мъжки и женски танц, като посока 
на движение – Небе – Земя, небитие – битие – нагоре и надолу; черно – 
бяло – електричество и магнетизъм – десни и леви крайници; вътрешно – 
външно – импровизирано танцово движение и предварително подготвен 
танцов мотив. 

Смята се, че движиението на човека (от гледна точка на човешката физио-
логия) започва още като ембрион. Когато се роди и започне изграждането му 
като индивид, се развиват най-общо два основни типа движения: 

инстинктивни – експресивни движения, повлияни от чувства и сетивни 
реакции; те се определят в посока отвътре навън;

придобити – действия или поредици от движения, които се повтарят 
21  Sorell. The Dance through the Ages, 17.
22  Fugelli, Per. THE HEALING DANCE. Why society and medicine need the general practitioner. 
50th Annual Scientific Convention, Sydney, 5 October, 2007, 1–15.
23 !Кунг!Kung /ˈkʊŋ/ (!Xuun) – San people living in the Kalahari Desert in Namibia, Botswana 
and in Angola. Available at: http://orvillejenkins.com/profiles/kung.html [accessed 31 July 2017].
24  Katz, R. Boiling Еnergy: Community Healing among the Kalahari !Kung. Cambridge (Ma), 
1982.
25  Космос (гр. кosmos) означава: ред, добра подредба, систематичен ред. Available at: https://
www.evs-translations.com/blog/bg/kosmos-2/ [accessed 06 May 2017].
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механично или имитират нещо – те се проследяват в посока отвън навътре. 
В танцовото изкуство и в танцово-терапевтичните практики тези 

движения могат да бъдат разгледани като два фундаментални хореографски 
метода26:

1. танцова импровизация за освобождаване на емоция (виж фиг. 2);
2. предварително подготвени хореографски построения (виж фиг. 3); (по-

добен двуполюсен модел е и моделът от древността – от космос към хаос и 
от хаос към космос).

I. В танцовата импровизация, според установените правила и методи 
на Европейската (EADMT) и Американската (АDTA) асоциация по танц-
терапия, специалистите, обучени да боравят с личния танцово-двигателен 
репертоар на клиента и неговите спонтанни движения, използват 
психотерапевтични подходи. Аристотел27 разглежда движенията на 
човешкото тяло като времеви изменения, представляващи осъществена 
възможност. Импровизационният метод борави точно с тези „възможности“ 
– т.е. изразените свободни движения, мисли, емоции и болка на изпълнителя. 
Това е и основен подход в психотерапията на М. Ериксън28.

Всеизвестни са екстатичните танци, с които древните шамани лечители 
осъществяват връзка с висши сили и богове и даряват изцерение на болнитe 
(описани в множество изследвания на древни култури от Африка, Америка, 
Сибир и др. – Кийни, Катц, Рот29, Харнър). Главна роля в импровизационния 
метод имат познатият от древните ритуални практики танцов транс или 
екстатичният танц. Според изследователи30 танцовият транс е ползван още 
преди 40 000 години като метод за „свързване с богове, с духове на животни 
и обожествяваната природа“, за лечение на член от племето или почитане на 
природни сили и божества с участието на цялата общност. Той е практикуван 
от древните шамани и лечители по цял свят: северноамериканските сиукси 
и ескимоси, сибирските шамани, сами в Скандинавия, Йоруба в Западна 
Африка и др. 

През осемдесетте години на XX век Франк Натале31 възстановява метода, 
наричайки го „транс танц“. Той адаптира шамански ритуали, дихателни 
техники, лечебни перкусионни ритми чрез нашумялата по това време 
„прогресивна психология“. Директорът на Института Натале32 Уилбърт 
Аликс споделя: „Изглежда, че нашата оригинална връзка с танца е била с 

26  Blom, Lynne Anne, Tarin L. Chaplin. The Intimate Act of Choreography. USA, 1982.
27 Aristotle. Съчинения в 6 тома. Том II: Физика, част I (прев. Цочо Бояджиев) [Essays in 6 vo-
lumes. Vol. 1: Physics – Vol. 2, P. 1 (trans. by Tsocho Boyadzhiev)]. Sofia, 2012, 453.
28  Gregg, E., M. D. Gorton. Milton Hyland Erickson, 1901–1980. – American Journal of Psychiatry, 
2005, Vol. 162, 162:1255.
29 Roth, Gabrielle. Ecstatic dance. Audiobook, 2000. Available at: https://www.amazon.com/Ecstat-
ic-Dance-Gabrielle-Roth-Collection/dp/1591791766 [accessed 10 March 2017].
30  Cox, James L. From Primitive to Indigenous: The Academic Study of Indigenous Religion. 
Alder shot: Ashgate Publishing Limited, 15(1), 2016, 171, 104–105.
31  Natale, Frank. Trans dance. Available at: http://www.franknatale.com/ [accessed 11 March 2017].
32  The Natale Institute (TNI).
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цел почитане и лечение“33. 
Като пример за терапия чрез експресивна танцова импровизация може да 

послужи двигателната практика „5-те Ритъма“, създадена от Габриел Рот34 
през 70-те години на XX век. Системата „5-те Ритъма“ акцентира върху пет 
различни ритъма и темпа в музиката – плавен, стакато, хаос, лиричен, покой. 
Тя провокира пет начина на свободно движение на тялото – плавно, насечено, 
хаотично, експанзивно и в забавен каданс. 5те Ритъма напомнят на 5-те 
основни елемента: вода, въздух, огън, земя, етер, изразявани в ритуалните 
танци на нашите предци. Доказателства за това можем да открием във 
всички древни ритуални практики, потърсили за основа единението с 
природата и нейните сили. Например в сакралните афро-кубински танци на 
Оча35 се представят пет природни сили – море, огън, вятър, сладка вода и 
етер. В изпълнението на ритуалния танц на морето – Йемайа36, се отличават 
съответстващите ѝ вълнообразни природни движения (виж фиг. 4).

Днес практиката на Габриел Рот – „5-те Ритъма“ се използва като метод 
за самоизцеление, за вникване и решаване на индивидуални проблеми. 
Нейна основна  характеристика е освобождаването на емоции чрез свободно 
изразени движения в посока отвътре навън. „Те ни отвеждат обратно към 
мъдростта на нашето тяло и освобождават динамичната лечебна сила на 
движенията“37. Тук се разчита на изживяването на човешката личност на 
интуитивно ниво – в търсене на себепознание, посоката е отвътре навън. 

Методът на танцовата импровизация нерядко се прилага като терапия за 
психиатрични заболявания като деменция, аутизъм и др.

II. Вторият метод – на готовите хореографски построения – борави 
с материал, придобит и структуриран на базата на вече готови танцови 
модели: установени ритмо-двигателни упражнения, традиционни танци, 
ритуални практики, танцови стилове и лексика. Той работи в посока отвън 
навътре.  

Базисният инструментариум, който се използва, е вече наличният ритмо-
двигателен материал, определящ специфичните стилове и форми на танца 
като – класически балет, народни и бойни танци и др. Например установено 
е, че вековното изкуство на класическия балет „повишава естетиката – 
дисциплината – самоконтрола – вътрешната хармония и баланс“38. Основ-
но за балетния изпълнител е и правилната стойка на тялото. По-точно из-

33  Alix, Wilbert. Available at: http://www.trancedance.com/trancedance.do/ [accessed 11 March 
2017].
34  Roth, Gabrielle. Available at: https://www.5rhythms.com / [accessed 12 March 2017].
35  Gutierrez, Bárbara Balbuena. Las Celebraciones rituals festivas en la Regla de Osha. Havana, 
2001.
36 Yemọja/Iyemọja/Yemọnja/Iyemọnja (in Yoruba) Adeoye, C. L. Ìgbàgbọ́ àti ẹ̀sìn Yorùba, 1989, 
220–227.
37  Roth, Gabrielle. Available at: https://www.5rhythms.com/gabrielle-roths-5rhythms/why-we-
dance-them/ [accessed 12 March 2017].
38  Puttock, Denise. The Innate Human Response to Rhythm. DT Course: The School of Dance 
Therapy, UK, 2016.
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правеният гръбначен стълб. Факт е, че при духовните учения и ритуални 
практики изправената стойка се явява външно доказателство за наличие 
на непрекъсната жизнена енергия, протичаща вътре в човека. Важно е, че 
изправеният гръбначен стълб подсигурява правилното и безпрепятствено 
протичане на хармонична връзка с висши сили и светове. Неслучайно 
балетът е наричан академично изкуство. Интересно е да се разгледа и 3-а 
балетна позиция на ръцете в класическия танц (виж фиг. 5). Тя прилича 
на слънчев диск, описан с ръце, вдигнати пред главата39. Може да бъде 
разпозната в някои изображения от древни култове към слънцето (виж 
фиг. 6) или жестомимически поздрави. Като символ изгревът и слънцето 
безспорно будят асоциация със сила, енергия и живот, така необходими 
както за древния, така и за съвременния човек. Тази 3-а „слънчева“ позиция 
на ръцете присъства и в 16-о упражнение от танцово-музикалната практика 
Паневритмия (виж фиг. 7), наречено „Изгрява слънцето“. 

Паневритмията представлява цикъл от хармонизиращи ритмо-двигателни 
упражнения, музика и песни, предадени от духовния учител Беинсà Дунò, 
със светско име Петър Константинов Дънов40, към средата на миналия век 
в България. „Идеите, музиката и движенията в паневритмията проникват 
в целия човешки организъм и по този начин човек става възприемчив към 
животворните сили, които изпълват всемира“41. Тя има и своето теоретично 
потвърждение в научни публикации и съвременни проучвания (Червенкова42, 
Иванова43), а през 2001 г. в София е създаден и Институт за изследване 
и прилагане на паневритмията. Учителят П. Дънов завещава и огромно 
наследство от музикални, дихателни и двигателни упражнения, които 
спомагат за хармонизация и възстановяване на физическото и психическо 
здраве на хората. Важно е да се отбележи, че неговите упражнения и ритмо-
двигателни практики са извлечени „от висшите области на природата“44 и 
структурирани спрямо нуждите на новото време. 

Подобни взаимовръзки между телесни практики от миналото, 
проектирани в съвременността, могат да бъдат потърсени и в други 
съвременни танцово-терапевтични методики, съчетаващи древните учения 
39 Движението, описвано от изпълнителя, се явява телесено отражение на действие, 
извършeно от външен природен фактор. Аналогично може да бъде разглеждано в контекста 
на втория хореографски метод.
40  Петър Константинов Дънов (1864–1944) e български езотерик и основател на Бялото 
Братство. Available at: http://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-tran-
scripts-and-maps/deunov-peter-konstantinov-1864-1944 [accessed 06 May 2017].
41  Danov, Petar. Паневритмия. Сборник с автентични документи 1938–1942 г. [PANEVRIT-
MIYA. Repertory of authentic documents 1938–1942]. Sofia, 2013, 160.
42  Chervenkova, Ludmila, Nikolay N. Ishev. Introducing Paneurhythmy – Group exercises, music, 
poetry, geometry and nature combined in favor of health. – EJPES, 2015, No. 10, 172–180.
43  Ivanova, Daniela. Танцът, танцуването, Паневритмията [The Dance, the dancing, the 
Paneurhythmy]. In: Институт за изследване и прилагане на Паневритмията [Paneurhythmy 
Rеsearch and Applycation Institute] [online], 2003. Available at: http://panevritmiyabg.org/paneur
hythmy/?lang=bg&go=viewpoints&auth=02&paper=01 P [accessed 06 May 2017].
44  Danov. Паневритмия. Сборник с автентични документи, 139.
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за духа и тялото, например „Йога танц-терапия“45 и „Танцът на спиралата“46. 
Йога танц-терапия е вдъхновена от традиците на класическия индийски 

танц, балета и философията на аюрведа. Създателката ѝ Сорая Франко47 
съчетава различни танцови движения и структури, като изгражда метод за 
терапевтична хореография. На основата на една от най-древните телесни 
техники – йога и 10-годишни изследвания, Франко създава нова философия 
на кинестетичната трансформация на енергии и движения, адаптирана 
спрямо нуждите на съвременния човек. 

„Танцът на спиралата“ е методика за лечение, създадена от Дончо 
Кръстев48. Базира се на източната даоистка философия и практики, 
датиращи от VI–V век пр.н.е. Нейният автор осъзнава нуждата от енергийна 
трансформация49 спрямо съвременните глобални промени. Използвани 
са принципи и закони, наследени от древни източни системи – Ин и Ян, 
4-те принципа на Дао и др. Но в упражненията си Кръстев извежда като 
основна посока на движение спиралата. В своя труд разглежда връзките 
между човешкото ДНК и Танцът на спиралата. Кръстев препоръчва на 
своите клиенти и 5те даоистки упражнения. Те включват 5-те символични 
животни за Китай: мечка, орел, тигър, дракон, маймуна. Според източна-
та натурофилософия всяко животно представя основен природен елемент 
и е във връзка с определен орган, действие и психологическо състояние, 
специфични за съответния елемент. Например орелът е свързван с белите 
дробове, дихателните процеси, летенето и извисяването на съзнанието. 
Известно е, че в ритуалните практики предците ни са постигали връзка с 
духове на животни с цел закрила и лечение. Днес анималистичният образ се 
ползва като метод за творческа визуализация; за усещането, че се придобиват 
качества и сили на животни и природни елементи. 

Обща черта на двата танцово-терапевтични метода – 1. танцова импрови-
зация за освобождаване на емоция; 2. предварително подготвени хореограф-
ски построения, е, че използват лечебни техники, наследени от ритуални 
ритмо-двигателни практики. Оттук следва, че основният градивен източник 
на танц-терапията е танцът в неговите древни (ритуални) проявления, които 
обаче са проектирани в съвременността и съобразени с нуждите на днешния 
човек. Те могат да бъдат разглеждани като носители на биологичен и 
психотерапевтичен конструкт. Серлин смята, че: „Танцовите ритуали често 
са придружавали главните промени в живота и така са служели за насърча-
ване на личната интеграция, както и на основната интеграция на индивида в 
обществото [...] В контраст, сложността и стресът на съвременния живот са 

45 Available at: http://www.yogadancetherapy.com/about1.php [accessed 04 March 2017].
46  Krastev, Doncho. Танцът на Спиралата [The Dance of the Spiral]. Stara Zagora, 2011, 151.
47  Сорая Франко е преподавател, хореограф, йогаденс терапевт. Available at: http://www.
yogadancetherapy.com/about1.php [accessed 04 March 2017].
48  Krastev. The Dance of the Spiral, 151.
49  Преобразуване на енергиен поток чрез освобождаване на стара и усвояване на нова /чиста/ 
енергия.
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довели много хора до отчуждаване, загуба на връзката със себе си, с другите 
и с природата“50. 

Уолтър Сорел51 напомня, че „за примитивния човек танцът е начин 
на мислене и усещане“. Докато при съвременния човек се наблюдава 
следното разграничение: мисълта е насочена по-скоро към техническия и 
икономически прогрес, работните процеси и начини на оцеляване в социума, 
а танцът е ползван като средство за отпускане и забавление. Изисква се 
по-прецизен избор, когато се отнася до здравето на човека и постигане на 
терапевтичен ефект чрез танц. В тази връзка от основно значение се явява 
правилната адаптация на древните танцово-терапевтични методи към 
специфичната среда и нужди на съвременния човек. Този процес води до 
преоткриването на древни лечебни методи и създаването на нови, далеч 
извън измеренията на танцовото изкуство.  

Танц-терапията работи успешно в сътрудничество с различни научни 
направления като психология (Ловат52, Серлин53), квантова и приложна 
физика (Кумаравел54, Тилев55). Неслучайно българският физик инж. Тильо 
Тилев преподава в продължение на пет години „Основи на Паневритмията“ в 
НАСА, а Международната асоциация за танцова медицина и наука (IADMS)56 
насърчава научното сътрудничество между танца и медицината. В този 
контекст съвременната танц-терапия очертава благоприятни преспективи за 
развитието на танца в ново научно направление, ползвайки същевременно 
богатото сакрално наследство на древните „танцуващи лечители“.

50  Serlin. Rooth Images of Healing in Dance Therapy, 16.
51  Sorell. The Dance through the Ages, 10.
52  Lovatt, Peter. This is why we dance. – BBC Science Focus. Dec 2016, No. 302, 62–67. 
53  Serlin. Root Images of Healing in Dance Therapy, 67.
54  Kumaravel S. The sub atomic particle dance and its relationship to the study of charge
conduction while monitoring bone fracture-healing. – RJPBCS, India, 2014, No. 5(5), 125–130.
55  Tilev, Tilio. Enegry impacts of the Paneurhythmy. Available at: http://panevritmiyabg.org/paneur
hythmy/?lang=bg&go=viewpoints&auth=03&paper=tilyo-tilev [accessed 12 March 2017].
56  International Association for Dance Medicine & Science.
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1. Сан Бушмен Медицин Денс, 2014, Намибия
https://wn.com/san_bushmen_medicine_dance_namibia_2014

1. San Bushmen Medicine Dance, 2014, Namibia
https://wn.com/san_bushmen_medicine_dance_namibia_2014

2. 5Ритъмс, 1977, Мувинг Център Ню Йорк, Габриеле Рот

2. 5Rhythms, 1977, Moving Centre New York,  Gabrielle Roth
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3. Паневритмия, 1939, България 
3. Panevritmiya, 1939, Bulgaria

4. Байле а Йемайа, Куба, https://fr.pinterest.com/pin/508836457875611008/
4. Baile a YEMAYÁ, Cuba, https://fr.pinterest.com/pin/508836457875611008/
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7. Паневритмия. Упражнението „Изгрява слънцето“ 
http://www.beinsadouno.com/board/uploads/1266931791/gallery_2448_67_365981
7. Panevritmiya. The Exercise The Sun is Rising 
http://www.beinsadouno.com/board/uploads/1266931791/gallery_2448_67_365981

5. Пиерина Легнани, 1891, Лондон, 
Премиер дансеус асолюта 
5. Pierina Legnani, 1891, London, 
Première danseuse assoluta

6. Танцувайки под пляскането на група. Египетски, от 
гробницата на  Ур-ари-ен-Птах, 6-а династия, около 
3300 пр. н.е. (Британски музей)

6. Dancing to the clapping of bands. Egyptian, from the 
tomb of Ur-ari-en-Ptah, 6th Dynasty, about 3300 B.C. 
(British Museum)
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DANCE THERAPEUTIC METHODS AND 
ANCIENT RITUAL PRACTICES: RELATIONS AND 
PERSPECTIVES

Iliana Petrova Salasar
Abstract: The proposed study examines the intersections between dance therapy methods 
and ancient ritual practices. In this regard it brings out two basic methodological approaches 
in the choreographic art as a compositional method in dance therapy. Modern artists who 
have created new methods in dance therapy, in which can be distinguished links with ritual 
and spiritual practices from the Antiquity are also indicated. 
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IMITATIVE FANTASIAS IN WURSTISEN LUTE 
BOOK (CH-BU MS. F.IX.70)
Yavor Genov1

Abstract: Wurstisen lute book emerges as a very late source of German lute tablature. Written 
down n the last decade of the 16th century, it stands out for its remarkable size and repertory. 
The latter is organized in eight books. Fantasias are placed in the third book. Their variety 
is in respect of chronology, origin, technique, required instruments. The paper in presence is 
concentrated on the imitative fantasias. Observation leads to the notion that monothematic 
ones are generally a later part of the repertory, while on the contrary, the polythematic ones 
refer to a layer preceding with decades the time of copying the manuscript. 
Key words: lute, Renaissance, manuscript, fantasia, Basel, tablature

The nineteen-year- old Emanuel Wurstisen (c. 1575–1649) started copying his 
lute book in 1591 as a student in medicine at Basel University. It is assumed that 
he is a son of the famous encyclopedic person of the time – Christian Wurstisen 
(1544–1588) – chronicler, theologian, mathematician and rector of Basel Univer-
sity [Grijp, 2016: 26]. After his graduation, Emanuel became a medical doctor in 
the town of Biel, Switzerland and probably kept his keen passion for music. 

Scholars do not entirely agree about how many years has taken the manuscript 
to be finished. Whether it happened until 1594, when Emanuel left the university, 
or as Louis Peter Grijp suggests that more pieces were gradually added to the 
book later, when the scribe already practiced his profession, it is hard to prove. 
The book itself, however, emerges as an important and impressive source of lute 
music for several reasons. 

The New Grove Dictionary of Music claims that the prints of Matthaeus 
Waissel (1591–92) were “the last publications in German lute tablature” [Rad-
ke, Boetticher, Meyer, 2001]. This phrase probably means only printed books. 
Since Wurstisen lute book was compiled not earlier than 1594, it became not the 
last, but surely one of the very late sources of German lute tablature. This fact 
is interesting for the reason that the notational system originally was invented 
for five-course lute with little number of frets on the fingerboard. Wurstisen lute 
book includes pieces for instrument with range even bigger than the norm of that 
period. He has in mind nine courses at least for part of the repertory and surely 
elongated fingerboard with more frets (let me remind that Waissel’s music as a 
comparison requires only six course instrument, and at the same time famous Ital-
ian lute prints like Terzi’s and Molinaro’s require 7 or 8 c. lute). 

The size of the book and the diversity of the repertory are remarkable. It com-
prises 342 folios and over 300 pieces of music, distributed in eight parts (books) 
according to the genre. Coelho/Polk describes them as “much more international 

1  Yavor Genov is an Associate Professor at the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of 
Sciences; Musicologist and lutenist working in the fields of the Renaissance lute repertory and 
Latin chant.
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in scope” [Coelho/Polk, 2016: 160]. One can find German, Italian, French, Eng-
lish and even Polish pieces of music – abstract forms, intabulations of motets, 
chansons, madrigals and German sacred songs, dances and variations – which re-
flect the taste, musical interests and instrumental abilities of Emanuel Wurstisen 
but possibly of the educated student circles in Basel as well. It seems that a serious 
amount of lute sources was involved for copying the manuscript. Thus Wurstisen 
lute book emerges not only geographically but culturally as an important cross-
point between various cultural centres, schools, generations and sources2. 

The manuscript, like many lute books of the time, begins with short theoreti-
cal preface where basic topics are explained in an illustrative way, such as tuning 
the lute, rhythmical proportions, diagrams for German lute tablature, and addi-
tional signs for depicting the extra bass strings. 

Among the instructions at the beginning, Wurstisen gives a comparative table 
for rhythmical signs determined as “German” and “Gallican” manners of writ-
ing. I believe that this practice refers to the idea of Wurstisen about origin of the 
music or at least origin of the source, used for copying. Such a manner of writing 
is not specific for him only but it can be seen in a number of German lute books 
of the century.

Example 1. Mensura duplex testudinis... “The two manners of writing the 
rhythmical signs of the tablature” 

Before arriving on the main topic, I would like to discuss some basic formula-
tions about the lute fantasia. Fantasias are these pieces of music, which undoubt-
edly can be determined as purely instrumental compositions. As early as their 
appearance in the lute (and vihuela) volumes of 1530’s onward, they became a 
field for exposing the skills and mastership of the virtuoso improvisers, as well 
as a place for compositional experiments. Lutenists developed their keen inter-
est in counterpoint techniques and the polyphonic language in general, arriving 
from the vocal music, and explored how this language could be applied to the 
lute playing. Simultaneously authors of the time associate the fantasia (and the 

2 In this respect Coelho/Polk add: “Much of the repertory, however; was probably gathered from 
more local sources, or else composed, arranged, or notated from memory” [Coelho/Polk, 2016:  
161]. 
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synonymous term ricercare) with the musical invention and imagination, freed 
from limits of text or dance peculiarities. “The fantasia was the pinnacle of re-
naissance instrumental music. It was goal towards which 16th century instrumen-
talists directed their strongest creative energies, and it remains the genre in which 
they most deftly reveal their musical skills: their ability to craft elegant polypho-
ny and to exercise dominion over the architectural dimension of musical form” 
[Griffiths, 1987: 3]. 

Being an act of exposing ideas by a variety of approaches, fantasias reveal 
in fact the musician’s freedom to weave into the musical texture and to combine 
compositional possibilities of the time. That, along with lacking of any certain 
description from the period what exactly fantasias should be, makes any attempt 
of definition hardly possible or sufficient. Such an attempt, as Griffiths points out, 
is inevitably restricted to be “a description of a set of procedures found in a given 
set of fantasias”. The solution, as he suggests, is to change the perspective “if one 
considers fantasia to be process rather than a form” [Griffiths, 1990: 3]. Unity 
was not achieved for classifying the lute fantasias in the scholarship. Authors 
usually accept their own methodology, responding to the purpose of the study. 
Certain categories, however, circulate in the literature as predominant. To start 
with the root of the genre – the inspiration for improvisation on the lute: there 
are fantasias, built on alternations of instrumental techniques such like scales 
and passages, repetitions of elements in sequences, chordal series, usually called 
idiomatic fantasias. Polyphonic fantasias, built by imitative process of points-of-
imitation are probably the greatest amount, especially around and after the mid 
of 16th century. Depending on the number of involved subjects, polythematic and 
monothematic pieces are considered. Not a big group of fantasias are built on 
preexisting material, therefore called parodia fantasias. This, however, does not 
specify the technique in use. The ostinato fantasias are built on unaltered cantus 
firmus and their number is rather small in comparison with imitative pieces. John 
Griffits determines some other groups of pieces (researching the vihuela corpus) 
which concern polyphonic non-imitative fantasias or pieces, combining more 
than one technical device [Griffiths, 1983: 29]. 

 ***

I would like to discuss here the imitative fantasias of Wurstisen’s anthology. 
The entire number of fantasias (placed in the third book) comprise 22 in total. 
Fifteen of them are built by imitative treatment of one or more subjects. The 
polythematic ones are considerably less – these are numbers 4, 8, 13, 15, 16 and 
18. Pieces, developed by one thematic motive are numbers 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 19 
(which is in fact a version of n. 2). 

Thematic motives or subjects
The initial motives are simple and laconic one-voice gestures in most of the 

cases. They usually span two or three bars and form an arch-like shape, more 
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frequently in descending motion with its compensation backward. Normally, the 
interval capacity does not exceed fifth. Nearly 2/3 of the subjects start with long 
initial note which leads to a motion in twice shorter values. One could notice that 
one version of the motive starts with repetition of the initial long note – fantasias 
2, 4, 12, 16 and 18. Along with those pieces, two fantasias should be mentioned 
in the style of canzona alla francese exposing the peculiar rhythm and repeated 
note – these are numbers 7 and 15. There are several examples where the initial 
motive starts with direct descending motion without repetition of the first note – 
fantasias 9, 10, 13.

Example 2. The motive of canzona alla francese

Another specific example of initial motive is the one starting with dotted fig-
ure followed by stepwise motion (both ascending and descending motions are 
equally used). It can be seen as such in monothematic pieces like nos. 3, 8 and 10. 
It takes an active role as a second subject in polythematic fantasias as well. We 
can trace it out in nos. 4, 13, 16 and in number 15 as a third subject. Only the latter 
fantasia, as well as nos. 13 and 18 contains such a subject. It starts on second beat 
after rest with repeating first note. 

The third type of thematic motive begins on second beat after rest in ascend-
ing second and immediate returning backward. It is presented twice among 
Wurstisen’s fantasias – as a subject of monothematic fantasia n. 5 and as a second 
subject of n. 18. 

Treatment of the motives and developing the form
For the sake of clarity I shall comment mono- and polythematic fantasias 

separately. Concerning the latter, several approaches for weaving the motives 
into the texture are considered. The first subject is involved as a point-of-imita-
tion immediately after its exposing, which is followed by immediate coming of 
new motive. It is usually not drawn in imitative process but regularly appear in 
alternation with the first subject against free counterpoints. Occasionally some 
alterations of motives could be noticed, such like inversion, retrograde motion 
and diminution. Nevertheless, that reveals relatively simple development of the 
musical process (examples of fantasias 4 and 13). 

In another case each motive is involved as a point-of-imitation and goes 
through all the voices of the piece before coming the next motive. A new one ap-
pears only after exhausting the thematic function of the previous one. It is seen 
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in fantasias 16 and 18, and generally presents more homogeneous development 
of the process. 

Curious examples are observed in fantasia 8 and 15, both by Melchior Newsi-
dler. The former is the only case among Wurstisen’s fantasias, built (at least at its 
initial part) as a three-part canon in octave: 

Example 3. Beginning of Fantasia 8

Each segment is further considered as a motive for developing the form. The-
matic episodes are generally alternated with sequences until the final exhausting 
of the subjects. 

Fantasia 15 follows the style of canzona alla francese. The counterpoint to 
the first motive is preserved (with certain alterations) through all its appearances. 
Thus it obtains a role of a second subject, involved in the development of the 
piece. A third thematic unit comes firstly as a counterpoint, combined with the 
second subject against the first motive. Later, the third one develops its active 
thematic role until the end of the piece, including the triple part. 

Several approaches for treatment of the thematic motive can be noticed among 
the monothematic fantasias as well. The simplest example for monothematic de-
velopment is involving the motive in imitative process, thus passing through the 
voices of the piece, followed after that by a simple sequence (fantasia 3). 

Another example of canzona francese is fantasia 7, where a strict planning of 
the musical organization is observed. Three clearly separated segments build the 
form. The first one exposes the subject through the four voices mainly in stretto 
imitation, where each point-of-imitation comes with alteration. The middle seg-
ment is freed from elaboration the subject, instead of alternations between pas-
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sages and chordal episodes. Last little segment brings the motive back before the 
final cadence. This particular fantasia is a parody on Vestiva i colli by Palestrina 
[Robinson-I, 2012: xv].

In fact, losing the motive’s intensity much before ending the piece is a general 
tendency. It is also visible in fantasias 9 and 12 where. The immediate motive’s 
appearance as a point-of-imitation comes with various alterations. This is espe-
cially true for fantasia 9, where augmentation, diminution, inversion and shorten-
ing are used. 

Fantasia 2 (and respectively 19) could not be easily defined due to the fact 
that the “new” thematic unit on bar 13 could be confused with second subject. In 
my opinion this should be treated as a version of the main subject for the reason 
that the former keeps the intonational pattern of stepwise descending motion. The 
steady pulsation is generally kept except the first dotted figure. That version of 
the subject is a bit longer active but, as we saw also in many other examples, is 
abandoned around 2/3 part of the composition.   

Example 4. Beginning of Fantasia 2

Thematic motive could be exposed as a melody of chordal succession (fanta-
sia 5). That melody is immediately involved as a point-of-imitation against coun-
terpoint, which adopts the same intonational pattern of the subject itself. This is 
mainly the initial gesture of three notes. Chordal structure of the beginning is not 
permanently weaved into the texture. The subject is left only with its counterpoint 
during certain episodes.
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***

 Only three imitative fantasias are written for seven course instrument and 
surely they can be considered as relatively later music – these are fantasias 5, 12 
and 18 (only the latter is a polythematic one). All the rest need only six course 
instrument. Numbers 2 (19), 3, 4, 5, 18 are written in the manner called mensura 
gallica, while 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 follow mensura germanica. This corre-
sponds to what is known about authorship of some pieces. For example fantasia 
2 (19) appears as Milano’s music in number ness 84; fantasia 4 is also ascribed 
to Francesco3 under number ness 75. Fantasia 18, although copied in a number 
of German manuscripts is at the same time attributed to Emmanuel Adriaenssen, 
who printed it in 1584. Wurstisen himself does not solve the questioning situa-
tion, on the contrary, he makes it more complex adding the inscription Jud. Wor-
maciensis, which does not find any satisfactory explanation so far. The “gallican” 
manner of tabulation on the other hand might be any clue for what he had in mind 
for the eventual origin of the piece. As a confirmation of the exposed idea, the 
three pieces by Melchior Newsidler come here as well. 

Comparing the amount of both mono- and polythematic fantasias, it is visible 
that the former are predominant in number. Composing imitative forms based 
on one or more motives is sometimes related to the stage of development of the 
forms themselves. Thomas Morley reports that “the Italians and other strangers 
are greatly to be commended, who taking any point in hand, will not stand long 
upon it, but will take the best of it and so away to another; whereas by contrary, 
we are so tedious that of a one point we will make as much as may serve for a 
whole song” [Morley, 1597: 162]. Studying the repertoire of Antonio Terzi Susan 
Court concludes that monothematicism is not the norm for the late 16th century 
and determines the monothematic fantasias as conservative [Court, 2000: xii]. On 
the contrary, Victor Coelho observes (studying Francesco pieces in Cavalcanti 
lute book): “Of the few pieces that were still played, the monothematic fantasias 
were the most widely cultivated, and this parallels the current taste in contrapun-
tal composition of the late sixteenth century” and that “monothematic fantasia 
– the progressive genre of fantasia/ricercar that is the most direct precursor of 
the Baroque fugue – it became attractive to players of the late sixteenth century” 
[Coelho, 1996: 72, 67]. 

The Wurstisen imitative fantasias, according to what is known about the au-
thorship and the style of the pieces, shows that monothematic pieces are generally 
a later part of the repertory. Some of them were probably composed not much ear-
lier than the copying of the manuscript, thus reflecting the striving of Wurstisen 
to be up-to-date with the new of lute music of the time. Others, originating by 
a prominent master like Francesco (or imitating his style) were most likely per-

3  Victor Coelho argued that this piece is more likely a late composition in imitation of great master’s 
style, which appears only twice – in Cavalcanti lute book and Wurstisen lute book, both dated in 
1591. For details see: Coelho/Polk, 2016: 161.
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ceived as a “classical” model for the taste of the late 16th century. The polythe-
matic fantasias are either from or related stylistically to a period, preceding the 
writing time of the manuscript with several decades. They more likely reflect the 
respect and influence of tradition, following outstanding masters of the previous 
generations and their models, thus declaring education, awareness, good taste and 
knowledge of the scribe himself.
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ИМИТАЦИОННИ ФАНТАЗИИ В ЛЮТНЕВАТА 
КНИГА НА ЕМАНУЕЛ ВУРСТИСЕН (CH-BU MS. 
F.IX.70)

Явор Генов

Резюме: Емануел Вурстисен започва изписването на своя лютнев ръкопис през по-
следното десетилетие на XVI век като студент по медицина в Базелския университет. 
Неговата книга е сред най-късните извори на немска лютнева табулатура и се откро-
ява по своя размер и репертоар. Последният е разпределен в осем части (или книги). 
Фантазиите са изписани в третата, а тяхното разнообразие е по отношение на хроно-
логия, произход, техника и изискван инструмент. Преобладаващи са композициите, 
съставени върху имитационно третиране на един или повече мотиви. Настоящата 
публикация е съсредоточена върху имитационните фантазии от ръкописа на Вурсти-
сен и излага проучване върху структурата на тематичните мотиви и изграждането на 
музикалния текст въз основа на тези мотиви. Достига се до тезата, че монотематич-
ните фантазии са като цяло по-късна част от изследвания репертоар, докато обратно, 
политематичните спадат по-скоро към музикален „пласт“, предшестващ с няколко 
десетилетия времето на съставяне на ръкописа.  
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