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Икарантина

Култура
Има ситуации, в които всичко изглежда направо немислимо, когато просто
не стигат думи, за да се опише бедствието, което ни връхлита, преобръщайки досегашния наш живот.
Когато времето „сега“, ако използваме една интуиция на философа Джорджо Агамбен, за когото става дума в
този брой, се разломява, въвличайки
ни в собствените си контракции. И
по този начин това небивало по интензитета си време, както твърди
Агамбен, пряко препраща към мига-остатък , който пък запечатва
всичко станало, защото „времето
нататък е късо“ (1 Кор. 7:29). Тоест в
извънредното положение, в което се
озоваха нашите общества, „преди“ и
„след“ започват невероятно бързо да
сменят местата си; толкова бързо, че
просто не ни се вярва как нещо „сега“
е било възможно „преди“ – тъкмо преди времето на карантината. И уви, не
става дума за философски спекулации,
а за описания на реалността с днешна
дата.
Когато още в края на миналата година
замислихме да посветим този априлски брой на годишнината от кончината на Рафаело Санцио (1483–1520),
и през ум не ни минаваше що за бедствие ще сполети света, още по-малко Италия. Светът на културата се
готвеше на 6 април 2020 г. да отдаде
почит пред „ангелския художник“, знаменития автор на Мадоните, извел
живописта до формите и висините
на съвършенството. Кой би могъл да
допусне пет века по-късно какво ни

готви историята? В първата половина на XVI в. Италия също е подложена
на небивали изпитания: страната е на
ръба на пропастта, под напора на политически размирици и епидемии дори
губи независимостта си за цели три
столетия. Самият Рафаело си отива
на 37 години от този свят на Разпети
петък, най-вероятно в резултат на
вирусна инфекция. И пак тогава силно земетресение разлюлява Вечния
град, напукват се последните му стенописи в Апостолическия дворец. И
все пак независимо от епидемията и
земните трусове, въпреки реалните
опасности тълпа от почитатели на
„ангелския художник“ го изпровожда
до мястото му за сетен покой в Пантеона. Където, както ще прочетете
в статията на Владимир Градев, излагат неговото Преображение, над което Рафаело работи неуморно, докато
силите не го напускат съвсем. Излишно е да казвам, че в тази ситуация – и
след тези съвпадения – със сигурност
би трябвало да погледнем това Преображение с други очи. Това също е
част от европейската „история на
погледа“, описана в статията на Ханс
Белтинг, която предлагаме на вашето внимание.
Когато замисляхме този брой и нашият кореспондент в Италия Соня
Александрова се акредитира за пресконференцията, посветена на грандиозната изложба на Рафаело в „Скудерие дел Куиринале“ в Рим, изобщо не
подозирахме какъв риск поема самата тя. Журналистиката е работа на

„първа линия“, но съм длъжен изрично
да отбележа, че за да стане възможно това „общо дело“, Соня Александрова трябваше да пътува с влак от
Флоренция до Рим на 4 март, когато
в Северна Италия вече бе обявено извънредно положение. Стотици журналисти от цял свят без каквито и да е
предпазни средства посетиха изложбата и писаха за нея, преди тя да затвори врати на 8 март – когато цяла
Италия мина в режим на най-строга
карантина.
Проектът е наистина грандиозен:
240 творби на Рафаело, събрани от
цял свят за кратко време и застраховани за милиарди евро, поради което едва ли изложбата би могла да
просъществува след предварително
обявения срок – 2 юни 2020 г. Не пропускайте възможността да я посетите виртуално – на интернет адрес
#RaffaelloInMostra, където кураторите предлагат видео разходка сред
творбите на „божествения Рафаело“,
и то в детайли.
Начинанието си струва дори с оглед
на това, че днес културата е под карантина. Но нека не униваме – културният имунитет е в генома на
всяка нация, настоява в интервюто
си кинорежисьорът Георги Дюлгеров.
Макар и да не крие някои от съмненията си: не е ли този културен имунитет твърде крехък за нация като
българската с дългите ѝ исторически
прекъсвания и липсата на духовна йерархия? Има над какво да се замислим.
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тема на броя
Рафаело, Мадона дел Импаната,
ок. 1513–1514 г.

Рафаело: 500 години по-късно
Как в тези карантинни дни светът ще отбележи виртуално годината на
Рафаело, момчето чудо на живописта? Намираме ли днес упование в неговите
Мадони? Доловима ли е уникалността на художника, който не е държал да
бъде новатор? На 6 април 2020 г. се навършват 500 години от смъртта на
Рафаело.
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Рафаело
Владимир Градев

Свободата на

му е неясна. Сред съвременниците му
се носи слухът, че е умрял вследствие
на изтощение от любовни ексцеси.
Нещо напълно достоверно впрочем за
домодерната медицина, която е убедена, че прекомерното сексуално изразходване води до сигурна смърт. Вазари по-късно подема мълвата и пише,
че художникът след буйна нощ се почувствал зле, ала лекарят, вместо
да му предпише почивка, му пуснал
твърде много кръв, което съвсем го
отслабило и убило. По-късно някои
допускат, че е бил отровен, други, че
е получил инфаркт или, както изглежда по-вероятно днес, е бил повален от
маларийна треска или друга остра инфекциозна болест. Ала защо е нужно
да ровим и гадаем? Не е ли достатъчно красива легендата за пламенната нощ с жената, която е „обичал до
смърт“ и която е обезсмъртил като
La Fornarina? Биографите спорят дали
тя е била Маргерита Лути, дъщерята
на римски фурнаджия, или някоя друга.
Има ли значение? „Била е красива жена,
безполезно е да се знае повече“, отбелязва Флобер.

Никола-Андре Монсио, Смъртта на Рафаело, 1804 г.

Quella luce nella luce (Каква
светлина в светлината)
Марио Луци

наричат il pittore divino, божествения
художник, и благоговеят пред боговдъхновеното му дарование. Притежава дворец. Има не само голямо ателие, но и своя свита, цял двор. Живее
не като художник, а като принц.

През 1520 г. Рафаело е на върха на
своята слава: постигнал е богатство,
влияние, известност, на които не се
е радвал преди него, а и след него никой художник. Съвременниците му го

В разцвета на силите си, на 37 години
и вече свършил работа за три живота, Рафаело внезапно ляга болен на 28
март 1520 г. и след седмица си отива
от този свят. Причината за смъртта
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Рафаело умира на 6 април 1520 г., Велики петък, деня, в който се е родил
през 1483 г. Раждането и умирането
се вливат едно в друго, като това „забележително съвпадение“ е схванато
като ясно знамение, че последният
ден от земния му живот е първият от
небесния му. Датата припомня и за
друга прочута смърт – тази на Лаура,
която Петрарка среща на Велики петък, 6 април 1327 г., и която е покосена
от черната чума на 6 април 1348 г.
Пандолфо дела Мирандола бърза да
съобщи на херцогинята на Мантуа
за фаталното събитие: „Рафаело от
Урбино се спомина, Госпожо, миналата нощ, на Велики петък, и хвърли
Рим в най-крайната и всеобща скръб
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от загубата, която лиши света от
великите дела, които той очакваше
от него. И небето, изглежда, отново
пожела да яви един от знаците, които показа при смъртта на Христос,
когато „скалите се разпукаха“: трус
разтърси папския дворец и поради заплахата от рухване Негово Светейшество напусна своите апартаменти… За нищо друго не се говори тук
освен за смъртта на този превъзходен човек, който завърши първия си
живот на 33 години (!), но вторият му
живот – този на славата на името му
– е неподвластен на смъртта и времето и ще бъде вечен“.

В продължение на четири века Рафаело е творецът, който изразява и символизира изкуството на живописта
чрез думата съвършенство. И не само.
През вековете на гроба му се стичат
поклонниците на изкуството, тленните му останки, особено черепът му,
се възприемат като свети мощи, почитан е като светец, покровител на
изкуството, и от тези, които не вярват в светците, младите художници
се молят с името му за вдъхновение,
бременните жени отправят молитва
към него за красиви и даровити деца.
Мнозина оставят знаци на благодарност за получена благодат.

Има и други подобни свидетелства.
Смъртта на Рафаело е почувствана като свръхестествено събитие:
смърт „не просто на човек, а на смъртен бог“, по думите на Вазари. Има
земетресение, таваните на Ложите,
последното му голямо дело, се напукват – знак за съдбовен час, в който
божественото страшно и тайнствено нахлува в реалността. Измерението на чудото идва не просто от
това, че смъртта го взема още млад
като любимец на боговете, а от сравнението с умрелия в същия ден Иисус
Христос, с което художникът е въздигнат в самата божествена сфера.
За да е по-лесно уподобяването, Пандолфо променя възрастта от 37 на 33
години.

Така съвременниците на Рафаело и
следващите поколения признават,
че има пряк, особен път на общуване
между този човек и Господа.

На 7 април, за да е пълен апотеозът,
Рафаело е погребан тържествено в
Пантеона, „храма на всички богове“,
както подобава на „божествения“ му
статус. Той е първият художник, на
когото се оказва тази почит, която
слага началото на превръщането на
Пантеона в храм на бележитите личности. Рафаело, като всеки човек, е
подчинен на крайността и слабостта на плътта, но творческата му
божественост го издига над смъртността. „Преображение“ – последната картина, над която работи до
смъртта си – е сложена до ковчега, а
после поставена над гроба му: художникът умира, ала живее преобразен в
божественото си изкуство.

„Който има очи, да вижда!“
Нека не мислим обаче, че е просто
да разберем кой и какъв е бил действително Рафаело. Животът, творчеството, смъртта му са уникални
в историята на изкуството. Никога
не ще може да бъде докрай обяснено как толкова богато и съвършено
творчество върви заедно с толкова
кратък и интензивен живот. В тях е
скрита тайна. Трябва ясно да го осъзнаем, ако искаме да се опитаме да разберем пленителното въздействие,
което изкуството и личността му
съхраняват до наши дни. Който поне
малко е открил Рафаело и се опитва
да говори за него, почти неизбежно започва да заеква, обзет от силно вълнение, дори екстаз. Възхищението на
Ницше от неповторимото дарование
на художника граничи с изумлението:
„Само защото не знаете какво представлява такава гениална натура
като Рафаело, не се вълнувате, че той
е бил и повече няма да бъде“. Гьоте,
при цялата своя сдържаност и умереност, определя художника като „недостижимо чудо“, като творец, чиито
мисъл и дело са еднакво съвършени и
който с плодовитата сила на своя гений надхвърля човешката природа.
Естествено не са само те. Безчет

са през вековете онези – повече или
по-малко известни, – които, говорейки за Рафаело, неизменно стигат до
превъзходната степен: „единствен“,
„несравним“, „съвършен“. Разбираемо е. Та не е ли рисунъкът на Рафаело
изначалният и фундаментален рисунък на живописта? Може би затова ни
е толкова трудно, ако не невъзможно,
да определим по друг начин същността на художника. И навярно затова
прибягваме до излишни суперлативи,
когато се опитваме да го разберем.
Няма смисъл и аз тук да прибягвам до
тях, но бих искал да споделя и оставя
отворено питането, което несъмнено минава не само през моята глава:
ами ако Рафаело, nomen omen, „името е
знамение“, е бил наистина ангел? Очевидно е съзерцавал лика на божествените реалности и после ръката му ги
е изразявала с образ и цвят, за да ни
помогне, когато се изправим пред картините му, и ние да отворим очи и да
„видим“ красотата и грацията, които
се крият във видимото и изцеляват
душата (името му на иврит означава
„Бог изцели“). Достатъчно е да обърнем погледа си към неговите Мадони.
Има поне едно съществено основание
за ентусиазиран захлас: може да се
каже, че възхищението към Рафаело
е насочено всъщност към цялата живопис през следващите четири века.
Нейните най-добри постижения се
съдържат вече в зрелите му творби,
а пък в младежките му произведения
се открива всяка от стилистичните форми на златното, невероятно
плодотворно време на изкуството на
Ренесанса.
Да, който гледа картините на Рафаело, ще види в тях живописта на целия
Ренесанс. Художникът има способността във всеки миг от своя творчески
път да се отвори към постиженията и експериментите на съвременниците и предшествениците си, на
целия заобикалящ го художествен
свят. Геният му е хармонично съчетание на три дарования: вроден
талант за рисуване; огромна воля за
работа и постоянно усъвършенстване; способност не само за усвояване

април 2020

6
и надхвърляне на опита на другите,
но за себепреобразяване в срещата с
тях. Необходимо е да държим сметка
за всяка от тези страни, ако искаме да
се приближим към своеобразието на
Рафаело, към онова, което го характеризира и отличава от средата, на която принадлежи и над която се издига.
Роден е в Урбино, място, в което знанията и изкуствата процъфтяват.
Баща му Джовани Санти е от универсалните хора на Ренесанса: художник, придворен, хуманист, сценограф.
Наричат по-късно сина му „вечното
дете“ на живописта. В действителност Рафаело никога не е могъл да
бъде дете в собствения смисъл на
думата – още невръстен е в ателието на баща си, забърква боите, приготвя дъските, рисува първо с креда,
после с четка. Нещо повече, той рано
загубва майка си, скоро след това и
баща си. При все това характеристиката е вярна. Тя се дължи както на
краткостта на живота му, така и на
неговото чистосърдечие и любознателност, на излезлите напред винаги
по детски жадни да опознаят света
и живота черни очи, на тези толкова
свободни очи, които виждат до края,
за да нарисува художникът със същата тази свобода видяното.
Като юноша, още почти дете, Рафаело отива в Перуджа в ателието на
Перуджино, талантлив и успешен художник. С лекота усвоява уменията на
учителя и бързо надминава неговата
просто коректна красота със своята
bella maniera, постигаща удивително
равновесие между правило и грация.
20-годишен, работи с Пинтурикио в
Сиена, където открива лиризма на
големите Мадони на Дучо и Симоне
Мартини.
Година по-късно Рафаело вече е във
Флоренция, където попада във вълнуващ момент. Леонардо и Микеланджело се съревновават със своите
„Битки“ в голямата зала на „Палацо Векио“. Изкуството им разтърсва Рафаело, който без колебание се
освобождава от наученото досега.
Решаваща е срещата му с 30 години
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по-възрастния от него Леонардо, в
чиито творби младият художник открива анализа и съчетаването на основните елементи на живописта с истинско съвършенство и дълбочина. За
няколко месеца овладява най-доброто
и специфичното при големия майстор
от Винчи: индивидуализирането на
фигурите, динамиката и контрастите, ритмите и пропорциите, sfumato
и chiaroscuro.

„плачещия философ“ – образ през Ренесанса на меланхоличния темперамент. Същественото е другаде: след
Рафаело и Микеланджело изкуството
трябва да избира между ведростта
(serenità) и мекотата (soavità) на единия и страховитостта (terribilità) и
изстъплението (furore) на другия, избор, който определя европейското
изкуство през маниеризма, барока и
класицизма, чак до модерността.

Рафаело не подражава на Леонардо, а
развива собствения си усет за цвят,
светлина и форма и най-вече осъзнава неограничените възможности
на живописта, които сам разгъва
с безгранична увереност в своите
способности. Стреми се неговите
произведения да станат по-добри.
Създава свой собствен стил: реалистичен, експресивен, същевременно
грациозен, светъл, идеален; стил,
чиято мъдра хармония и изящно достойнство водят по думите на Вазари
живописта към intera perfezzione, към
„пълното съвършенство“. Във Флоренция Рафаело рисува голяма част
от своите Мадони с Младенеца: виртуозни вариации на темата за нежно
разцъфналото майчинство. Картини – истински поетични молитви, те
въплъщават със своята чиста грация
идеала за одухотворената красота.

Възможно е цялото творчество на
Рафаело да се анализира в светлината
на влиянието на Перуджино и Пинтурикио, на Леонардо и Микеланджело,
на толкова други известни или почти
забравени днес художници. Геният на
Рафаело се разгръща на етапи, всеки
път провокиран от срещата с художник и стил. В работите му откриваме
не само цитати и реминисценции от
най-различни места. И днес познавачите на неговото изкуство, дори и
най-големите, невинаги лесно различават в тях ръката на Рафаело от
тази на другите. И дори при произведения, които се смятат със сигурност
за негови, все изскача съмнението: наистина ли е той, невъзможно е да бъде
все той.

Отношенията с Микеланджело са
сложни. В Рим те работят за един
поръчител, на едно място, на няколко
метра разстояние: единият в Залата
на подписването, другият в Сикстинската капела. Микеланджело е с осем
години по-възрастен. Убеден, че Рафаело заимства всичко от него, бляскавият успех на младежа го изпълва с
гняв и ресентимент. И макар разказът на Вазари как младият художник
тайно влиза в Капелата и прерисува
фигурата на пророк Исай да е по-скоро съчинен, изкуството на Микеланджело действително дава на Рафаело
образеца на „величественост и възвишеност“ (grandezza e maestà), с който той дръзва да се съизмери, без да
влиза в конфликт, нито в пряко съревнование. Накрая в Атинската школа
рисува Микеланджело като Хераклит,

„Уникалността“ на Рафаело се състои навярно в това, че не се стреми
да бъде непременно новатор, революционер, а единствено иска и може
да бъде художник, давайки собствения си, неподправен маниер на живописта, тъй както оставя своя лик в
Атинската школа. Щастлив е да бъде
ученик – и като такъв – „несравним“
учител. Всеки чужд похват или елемент се превръща в очите му, в ума
и сърцето му, под ръката му в това,
което дотогава не е бил, а именно в
живописта на Рафаело. Той създава и
когато се вдъхновява от другите.
Художникът се движи спокойно и уверено в границите, които законите на
изкуството на неговото време определят. Не се бунтува срещу тях, не
ги прекрачва. Налага си ограничения,
защото те му носят радост. От значение за него е мярата. Не си улеснява никога нещата, но и никога не се
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забравя. Не прави нито твърде малко
нито твърде много, а постига винаги целта си, без при това никога да я
надхвърля. За Рафаело избягването
на всяка крайност, благоразумието
в съизмерването, съобразяването в
съчетаването на елементите е условие за откриване на истината в
живописта без принизявания, без изкривявания, без изхвърляния. Така той
намира с грация онази свобода в правилото, която предшествениците
му само усърдно са търсили и която е
водещият критерий в изкуството на
Ренесанса.
Свободата на Рафаело се изразява и в
друго отношение. Той, по собствените му думи, винаги изхожда от certa
idea, „известна мисъл“, която идва в
ума му и която той изразява с рисунък
и цвят. Познава добре не само анатомията и заобикалящия го човешки и
природен свят, но и философията, теологията, историята, митологията,
литературата, политиката на своето време. В неговото изкуство образът свободно влиза в отношение със
словото, вдъхновява се от него, играе
с него. Рафаело уважава, разбира, приема словото в своята живопис, ала тя,
без да губи връзката с него, има свой
живот, своя природа и затова е в състояние да съответства пълноценно
на съдържанието на свещените, философските, поетичните слова, да
бъде на тяхната висота.
Ренесансът е време, когато зрителите са високообразовани, способни са
да разбират и да играят със смислите
на образите, които предизвикват в
тях богати асоциации и сложни идеи.
През модерността, с налагането на
рационализма и позитивизма тези
способности изчезват, изгубва се интересът, а скоро и ключът към тълкуването на алегориите и символите
в творбите. Вече ни е недостъпен
езикът, чието усвояване да направи
напълно ясни всички значения, но можем да се опитаме поне в известна
степен да запълним празнотите, ако
искаме да влезем в досег с този отдавна вече чужд за нас смислов и художествен свят.

Рафаело, Сражаващи се воини, 1510–1511 г.

Изобразителното изкуство на Ренесанса изисква от нас воля за знание.
То не докосва чрез очите единствено
чувствата, заобикаляйки мисълта,
а говори както на сърцето, така и
на разума, вълнува както сетивата,

така и духа. Убедеността, че те не
се изключват взаимно, а могат именно чрез изкуството да влязат в хармонично общуване помежду си, за да
съгласуват човешкия, природния и
божествения свят, е централна за
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ренесансовия светоглед. Със своите
сложни, изпълнени с художествено
съвършенство и неизчерпаемо богатство на смисли композиции Рафаело
превъзходно осъществява идеала за
ottimo universalе, за сетивно, емоционално и интелектуално равновесие,
за ведрост и мъдрост, за хармония и
грация.
Същевременно неговото изкуство не
е закодирано послание, лична изповед.
„Всеки художник рисува самия себе си“,
заявява Козимо Медичи, ала Рафаело
не използва живописта, за да говори
за себе си, за своето положение, за
своето настроение. Субективният
елемент не е част от неговите теми.
При все това сентенцията важи и за
Рафаело: всяка негова творба е напоена с тайнственото присъствие на
личността му, тайнство, което се
нарича грация. Ръката му е безгрижна, лека, свободна. В картините му
всичко тежко се олекотява и погалено
от светлината, се издига във въздуха,
а лекото има безкрайна тежест. Има
ли друг художник, за когото може да се
каже същото?
ХХ век обърка лекотата с леснината.
Артистите, следвайки Пикасо, който отегчено казва пред фреските в
Стаите: „Добре, много добре, това
всеки лесно го може, не мислиш ли?“,
презрително обръщат гръб на изкуството му и го оставят като банално
и сладникаво на дилетантите и производителите на реклами, прегръщат
„свободата на избора“ по маниера на
Дюшан и немалко от тях изоставят
живописта. Каквото и да казва Пикасо, за „лесно“ със сигурност не може
да се говори, а живописта му е скучна
за онези, за които е скучна красотата. Отегчението, разбира се, е поза.
Съвременният художник е всъщност
„Рафаело без ръце“, както точно отбелязва Хенри Джеймс. Изкуството
на Ренесанса, чийто връх е Рафаело,
свидетелства, че съвършенството
съществува, ала нашето време, изглежда, е изгубило духа и дарованието за неговото постигане. Налични
са сякаш само пътищата на подражанието (за неделните художници) или
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отрицанието и пародията (за авангардистите). Ние, зрителите, все пак
сме в по-добра ситуация: за нас остава поне облекчението и утешението, че произведенията на старите
майстори съществуват и ни радват,
дори да не могат повече да бъдат създавани творби като техните.
При това в лекотата на Рафаело се
крие желязна дисциплина. Колко много работи през малкото време, което му е дадено на тази земя! С колко
учене, прилежание, труд постига своя
отличаващ се с толкова грация и естественост стил. И винаги изглежда,
че върши всичко без никакво усилие,
единствено с онова елегантно безгрижие или безгрижна елегантност,
която неговият приятел Кастильоне
нарича sprezzatura.
За краткия си живот Рафаело извървява дълъг творчески път, осеян с изпреварвания на следващите развития
и завръщания към предишните моменти. Интересът ни с еднаква сила
може да се насочи към флорентинския
му период или още по-рано дори – към
годините му в Перуджа, също както
към римското време на зрелостта му.
Достатъчно е да помислим какво вече
му е възможно в Троицата и светците в капелата „Сан Северо“ (Перуджа)
и какво още му е възможно във Видението на Йезекиил. И в първата, и в
последната фаза на творческото му
развитие се проявява характерната
за неговия гений свободна обективност, с която той неизменно служи
на живописта. Макар да е постоянно
влюбен, голямата любов на живота му
е всъщност живописта.
Геният познава себе си. Рафаело е наясно с пълните измерения на творческата си мощ. Уверено подписва
творбите си с „Рафаело нарисува“
(Raphael Pingebat). Задава като изискване към художника способността за
критическо усвояване и надхвърляне
на другите и най-вече за непрекъснато себенадмогване. С постоянната
си неудовлетвореност от веднъж постигнатото, със своята изобретателност и креативност той става

образец и критерий за творческото
звание, за това кой наистина е художник. И макар модернистите да
отхвърлят изкуството му, и те продължават да следват тъкмо неговия
модел за личността на твореца.
Когато през 1508 г. Рафаело отива в Рим, никой не е можел да предвиди, че само след няколко години
той ще бъде смятан за най-големия
художник, че ще бъде тачен като
divino и после за векове ще въплъщава гения на Ренесанса. Във Вечния
град той създава шедьоври с дивна красота и дълбочина: фреските в
Le Stanze (Стаите) и картоните за
тъканите пана в Сикстинската капела, La Velata и портрета на папа
Юлий II, Триумфа на Галатея и Падането под кръста , портрета на Кастильоне и La Fornarina, Мадоната
на стола и Сикстинската мадона ,
Преображението.
Животът на Рафаело в Рим е изпълнен
с големи опити и начинания, увенчали
се с успех, донесли му слава и богатство, на които не е лесно да се устои.
Uomo famosissimo1 , той не се възгордява, а винаги успешно съчетава „изкуството и доблестта“. С изящно
телосложение, той е облечен винаги с
рафиниран вкус. Погледът му е нежен,
обноските меки, държи се с всеки естествено, мило и приятно. Любезен
и скромен, той никога не иска повече
от онова, което му предложат, и го
приема винаги доволен с искрена благодарност. Точен в изпълнението на
поетите ангажименти, верен и щедър приятел, на него винаги може да
се разчита. Чаровен и човечен, лъчезарен и дружелюбен, Рафаело владее
съвършено и изкуството на успеха:
вписва се в сложния живот на папския
двор, печели симпатиите на прелати
и аристократи, поддържа близки отношения с величията на деня, всички
го харесват и обичат. Висшето общество на Рим, тогава най-трудния и
взискателен град на света, го следва
не само като даровит художник, но и
като арбитър на елегантността.
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Рафаело издига престижа на твореца,
показва „модерното“, печелившо отношение между художника и обществото. Поръчките валят: Мадони,
фрески, мозайки, олтари, портрети,
пана. Не е изненадващо, че увеличава броя на своите асистенти, които
достигат 50. Сред тях има и много
талантливи художници като Джулио
Романо, Лоренцо Лото, Андреа дел
Сарто и др. Ателието му за времето е
най-голямото. В него Рафаело не само
се ползва с изключителен авторитет,
но създава вдъхновяваща атмосфера
на приятелство и сътрудничество,
увлича всички със своята изключителна и пламенна отдаденост на работата. Младият Maestro прави композицията и под негово ръководство
помощниците я осъществяват. Така
той постига безпрецедентна ефикасност въпреки все по-големия обем
и сложност на поръчките.
Рафаело е любимият художник на папа
Лъв Х. И не само. Той става и негов
главен архитект, за да продължи след
смъртта на Браманте изграждането
на новата базилика „Свети Петър“.
Назначен и за комисар на древните
паметници, Рафаело предприема първото систематично проучаване и
описване на римските старини, пръв
полага грижи за тяхното спасяване и
съхраняване, организира и ръководи
разкопки, намира и излага много от
статуите от двора Белведере във
Ватиканските музеи. Вечният град
носи и днес с гордост и благодарност
в своите най-значими места отпечатъците на неговото присъствие и
изкуство.
Мнозина са славили Рафаело като син
на пролетта, като дете на Аполон,
като слънчево божествен. И това
не са просто красиви преувеличения.
Неговото изкуство вълнува и успокоява душата, защото идва от онази
височина (а там горе се знае всичко!),
от която е възможно да се съзерцава едновременно светлата и тъмната страна на битието, радостта и
болката, доброто и злото, живота и
смъртта. Художникът представя в

картините си живота такъв, какъвто е, но винаги на ведрия и ясен фон на
Божието творение, чиято светлина
окото на Рафаело улавя и ръката му
изобразява. В творбите му слънцето
блести, ала не изгаря и не заслепява.
Небесният свод се издига над земята,
ала не я потиска, не я задушава, не я
поглъща. Така земята остава земя,
без да ѝ е нужно да се утвърждава в
титаничен бунт срещу небето. Мракът, хаосът, бесът са видими, но няма
и един миг, в който надмощието да е
тяхно. Рафаело не е никога трагичен.
Той не се бои от отрицанието, но не
се и опива от него, среща го единствено, за да отиде към утвърждаването,
движението никога не е в обратната посока. При него няма пропадания,
нито бездънни дълбини, няма обаче и
светлина, която да не познава сянката, няма радост, която да не включва
тъгата, но и няма мъка, скръб, тревога, която да не получава отблизо
или отдалеч облекчение, утешение,
умиротворение.
Със своето око и ръка Рафаело търси
да опознае и представи всяко нещо,
изхождайки винаги от един съкровен
център: от живота sub specie amoris,
живота от гледна точка на любовта.
Неговата живопис е живопис на скритото обръщане на равновесието, по
силата на което светлината расте,
а сянката, без да изчезва, намалява,
утехата взема връх, без да премахва
болката, красотата става реалност,
спасява и бива спасена. Изкуството
на Рафаело е действително свещено
изкуство, защото възхитително извършва това преобразяващо сетивото, сърцето и разума обръщане. В
това е тайната на неговата свобода,
същността на неговото своеобразие.
Обръщането към източника на светлината прави картините му благотворни, лекуващи душата, даряващи с
небесна радост. Който при срещата
с тях не усеща вътрешно вибриране,
освобождаваща лекота, полъх на грация, все още не е започнал да ги вижда.
Всеки път, когато гледам творба
на Рафаело, се пренасям в свят на

Владимир
Градев

Проф. Владимир Градев преподава теория на религията
в специалност „Културология“
на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ и философия на религията в Нов български университет. Основните
му изследователски интереси
са в областта на философията
на религията, съвременната
философия, културологията
и политическите науки. От
2001 до 2006 г. е посланик на
България при Светия престол
и Малтийския орден. Автор е
на книгите: „Силите на субекта. Опит върху философията
на Мишел Фуко“ (1999), „Прекъсването на пътя“ (2000), „Политика и спасение“ (2005), „Между абсолютното тайнство и
нищото“ (2007), „Това не е религия“ (2013), „Излизания“ (2015),
„Разпознавания. По пътищата
на душата“ (2017), „Приближавания“ (2019).

светлина, хармония, красота, който
ми дава смисъл, мир, яснота. Съзерцавайки я, съм млад и ведро старея,
щастлив, че продължавам да копнея,
да обичам, да живея. Безспорно, животът изисква нещо различно и от
най-доброто изкуство. Има обаче изкуство, което помага истински да се
живее и което дава надеждата, че ангелът Рафаело ще се яви отново.

1

Прочут човек (ит.). Б.р.
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Художникът
Антонио Паолучи

във Флоренция и Рим

„Рафаело разгръща силата
си като момче чудо                      
във Флоренция, но изгражда
себе си като художник                 
във Вечния град.“ Текстовете
на известния италиански
изкуствовед, който оглавява
Международния комитет           
за честванията на Рафаело,
са публикувани през февруари
2020 г. в сп. Bell’Italia.

Рафаело в града
на изкуствата
(1504–l508 г.)
През 1504 г. 21-годишният Рафаело е
във Флоренция. Независимо че е млад,
вече е признат и ценен. В Урбино, Перуджа и Чита ди Кастело си е спечелил
солидна репутация, но идва моментът да се откъсне от покровителството на Перуджа и да си опита късмета в града на изкуствата. Идва във
Флоренция с препоръчително писмо
до управителя на града Пиеро Содерини. Някои оспорват автентичността
му, но сигурното е, че младият художник пристига в столицата на Тоскана
въз основа на натрупания си престиж.
Флоренция в периода на неговия престой (1504–1508) е наистина „световна школа“, както казва Бенвенуто Челини. Микеланджело току-що е
поставил на площада на Синьорията
своя Давид. Леонардо (Битката при
Ангиари) и Микеланджело (Битката
при Кашина) се съревновават в Залата на петстотинте в Палацо Векио,
където рисуват тези две военни битки на Флорентинската република.
Благодарение на изключителната си
способност да се прикрива, придобита от най-ранните му години, Рафаело наблюдава Микеланджело и Леонардо, Мазачо и Донатело, както и
предшествениците им от „Школата
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на Сан Марко“ Фра Беато Анджелико
и Фра Бартоломео. Както казва Вазари, във Флоренция Рафаело изучава
старите и новите майстори, взима
от всички най-доброто и обогатява
историята на изкуството.
Неговите най-добри клиенти са сред
богатите и културни семейства на
градския елит – Дони, Деи, Нази, Каниджани, които му поръчват портрети и картини за лично ползване. Това
е периодът на портретите на Аньоло Дони и на Мадалена Строци („Уфици“) – най-известната брачна двойка
на века, същите, за които Микеланджело прави Тондо Дони (Светото семейство, „Уфици“). Рафаело поставя
портретираните в светлина на фона
на пейзаж с високо небе и облаци, потопени в синева, в безкрайно далечни
перспективи, улавящи всяка тръпка
на необятното. Почитта към Мона
Лиза на Леонардо се вижда в позата на
Мадалена Строци.
Други известни картини от флорентинския период на Рафаело са Портрет на бременна жена (Палацо Пити),
Млада жена с еднорог (галерия „Боргезе“, Рим). Преобладават обаче картините с църковни сюжети и Мадоните, които изпълват този щастлив
период в творчеството му.
Мадоните му са образцови и пословични. И днес за някоя хубава жена се
казва „красива като мадона на Рафаело“. Ето шедьоврите от флорентинския му период: Мадоната с щиглеца
(„Уфици“), наречена така, защото
малкият Иисус гали щиглец, даден му
от малкия св. Йоан Кръстител, чиито червени пера предизвестяват
Христовите страсти и смърт. Светото семейство Каниджани (Старата пинакотека, Мюнхен) е изящна
почит към пирамидалните композиции на Леонардо. Светото семейство
(„Прадо“) и Малката Мадона (Палацо Пити), обречена да се превърне в
един от най-популярните символи на

благочестивост в света. Мадоната
с балдахина (Палацо Пити), създадена
за фамилията Деи и тяхната капела
в църквата „Санто Спирито“, е единствената творба, предназначена за
широката публика, която Рафаело
създава във Флоренция. В навечерието на заминаването си за Рим художникът я оставя на държавата, както
свидетелства Вазари, „в много добре
завършен проект“.
През 1508 г. Рафаело напуска Флоренция заради Рим, града, в който ще
живее 12 години и където ще изгради
съдбата си. Защото не би съществувал Рафаело без Рим. Във Вечния град
израства и се оформя голямото изкуство на неговата зрялост.

Апотеозът
на папските дворци
(1508–1520 г.)
Папа Юлий II дела Ровере, за когото се
е смятало, че обича повече политиката, дипломацията и войната от изкуството, извиква при себе си през
1508 г. двама художници. Единият е
млад мъж на 33 години – Микеланджело
Буонароти от Флоренция, на когото
поръчва да изрисува тавана на Сикстина, главната капела на Католическата църква; другият е едно 25-годишно момче, Рафаело от Урбино,
когото назначава да изпише стените
на частния му апартамент в Апостолическия дворец. През 1508 г. Юлий II
поставя основите на великата история на изкуството от следващите години и векове. Възможно е Рафаело да
е бил представен на папата от своя
съгражданин Донато Браманте, архитект проектант на новата базилика „Свети Петър“. Той няма нужда от
специални препоръки. Предшестван
е от славата на флорентинските си
успехи. Всички в Рим знаят, че това
момче е чудо и удивление за света.
Така започва начинанието на Рафаело в Стаите, продължило до края
на краткия му живот. Първият му
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стенопис, създаден между 1508 и 1511 г.,
е в Залата на подписването, където
е частната библиотека на папата.
Към тематиката на фреските (теология, философия, право, естетика)
би трябвало да си представим съответните тематични книги. Можем да
кажем, че в своята цялост фреските в
Залата на подписването са шедьовър
на културната католическа антропология. Върху стените се разгръща
гениална идея, която би могла да бъде
обобщена така: основното задължение на човека е познанието, показано
в Атинската школа. В широко архитектурно пространство, напомнящо
новия „Свети Петър“, проектиран по
същото време от Браманте, около
философите Платон и Аристотел са
се събрали представители на идеалистическата и експерименталната
философия, учени от древността:
Сократ, киникът Диоген, атеистът
Епикур, математикът Евклид, Питагор, астрономът Птоломей. На образа на „самотния мислител“ – гръцкия
философ Хераклит – Рафаело придава
чертите на Микеланджело. Фигурата
не съществува в предварителните
рисунки за фреската, съхранявани в
Амброзианската библиотека в Милано. През 1511 г. таванът на Сикстинската капела е частично видим,
затова хипотезата за образа на „съперника“ Микеланджело, нарисуван от
Рафаело, е твърде вероятна.
Декорацията на Залата на подписването се допълва с представяне по
стените на правните институции,
регулиращи обществото, и с честването на поезията – в Парнас Аполон,
заобиколен от музите, е събрал велики поети от Античността и съвременността. Така се затваря кръгът
на човешката съдба, разделена между
познанието и Откровението, между
спазването на законите и утехата на
поезията.
През следващите години (между 1512
и 1514 г.) Рафаело рисува Залата на
Хелиодор, предназначена за аудиенциите на папата. Стенописите представят намесата на Бога в защита

Рафаело, Полагане в гроба, детайл, 1507 г.

на Неговата църква. Всемогъщият
изгонва от храма в Йерусалим безславния крадец Хелиодор, освобождава свети Петър от затвора, спира
Атила пред вратите на Рим. Папата е
учредил празника Тяло Христово. Поради което присъства и чудото в Болсена1, случило се векове по-рано.
През този период Рафаело открива цвета, вероятно повлиян от Себастиано дел Пиомбо и Лоренцо Лото,

живеещи в онези години в Рим. Създадено още преди Караваджо, Избавлението на свети Петър (стенопис от
Залата на Хелиодор) е първата истинска нощна картина в историята
на модерната живопис.
През 1513 г. папа Юлий II умира и на
негово място идва Лъв Х, син на Лоренцо Великолепния. Това обяснява защо след епизода на срещата с
Атила лицето на нарисувания папа
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Антонио
Паолучи

Антонио Паолучи (род. 1939 г.)
e италиански историк на изкуството, специалист по Ренесанса. Бил е министър на културата, директор на музейния
комплекс във Флоренция, директор на Ватиканските музеи.
Понастоящем е президент на
Международния комитет за
честванията на 500-годишнината от смъртта на Рафаело.

Античността, Рафаело предлага на
Рим своята гениалност в продължение на 12 години. Той умира след „продължителна температура“ на Разпети петък – 6 април 1520 г., на 37-ия си
рожден ден. Градът е потресен. Художникът като че ли е предусещал, че
ще живее кратко, така преизпълнени
с труд и успехи са малкото години на
славната му младост. Подпомогнат
от свои ученици, той прави голямата
лоджия на Апостолическия дворец. По
тавана преминават последователно
52 религиозни сцени – така наречената Библия на Рафаело, въплъщение
в образи на най-известните и популярни църковни текстове. В същата
тази 1519 г. той прави серия от гоблени, предназначени за стените на Сикстинската капела.

на историческите сцени в Стаите е
това на Лъв Х.
Рафаело вече е затрупан от безброй
ангажименти, търсен е от именити личности на епохата. Той е все
по-малко независим художник и все повече – собственик на ателие, в което
работят учениците му. Те разпространяват в Рим и Италия изкуството му. Между тях са Джулио Романо и
Джанфранческо Пени.
Последната зала е тази на Константин Велики, където стенописи, подобни на гоблени, отбелязват историческия триумф на Католическата
църква. Константин, след като вижда в небето голям кръст, побеждава
своя враг Максенций и покръстен от
папа Силвестър, предава Рим на папата. Лъв Х поръчва проекта на Рафаело, който започва да работи над него
през пролетта на 1519 г. Следващата
година обаче умира и едва през 1525 г.,
вече при папа Климент VII, стенописите са завършени от учениците му.
В служба на двама папи, назначен за
архитект на базиликата „Свети Петър“ и отговорен за паметниците от
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Рафаело, Схватка на конник с пехотинци,
ок. 1505–1507 г.

Това са и години на трескава работа
за знатни клиенти – богатия банкер
Агостино Киджи (стенописите на
вила „Фарнезина“, капела „Киджи“ в
църквата „Санта Мария дела Паче“ в
Рим) и за кардинал Довици Бибиена.
От ателието на Рафаело излизат
известни църковни композиции –
Мадона Фолиньо (Пинакотеката на
Ватикана) и Сикстинската мадона (Дрезден), както и портрети на

изтъкнати личности на века – Портрет на папа Юлий II (Националната
галерия в Лондон), Портрет на Биндо
Алтовити (Националната галерия във
Вашингтон), Портрет на Балдасаре
Кастильоне (Лувъра). Многобройни
са картините, създадени в първите
десет години на XVI в. в ателието на
Рафаело от него и следовниците му:
Мадона дел Импаната (Палацо Пити,
Флоренция), Отиване към Голгота и
Светото семейство с агнеца („Прадо“), Светото семейство и Архангел
Михаил побеждава дявола (Лувъра).
Последният шедьовър на Рафаело,
връх на живописната му продукция, е
Преображение Христово (Пинакотеката на Ватикана). Вазари пише, че
художникът работи над нея по време
на болестта си и че последните мазки
били за лика на Христос.
Погребението на Рафаело е в Пантеона на Рим, като зад неговото тяло е
поставено Преображение Христово,
така че, гледайки, както пише Вазари,
„мъртвото тяло редом до живото“,
никой да не успее да сдържи сълзите си. Рафаело е поставен в античен
мраморен саркофаг, върху който неговият приятел поетът Пиетро Бембо
изписва на латински забележителните строфи: Ille hic est Raphael timuit
quo sospite vinci rerum magna parens et
morienti mori: „Тук лежи онзи Рафаело,
от когото, докато дишаше, Природата се боеше, че ще бъде победена,
и сякаш умря заедно с него“. Прекрасни стихове, които елегантно и великолепно обобщават съдбата на един
творец, за когото съвременниците
му са вярвали, а и ние продължаваме да
вярваме, че е най-големият художник
на всички времена.
Превод от италиански
Соня Александрова

1
Официално празникът е въведен през 1264 г.
от папа Урбан IV след чудото със св. Причастие
в Болсена. Когато свещеникът в тамошния храм
вдигнал хостията, от нея потекли капки кръв.
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Пътят на Рафаело
Италия отбелязва               
500 години от смъртта
на Рафаело Санцио                     
с изключителна изложба в
Рим, открита на 5 март, а
днес достъпна виртуално.
Там, където художникът
достига върха на славата
си и умира на 37-ия си
рожден ден – 6 април 1520 г.
В музея „Скудерие дел Куиринале“ за
първи път са събрани 240 творби, 120
от които на Рафаело – рисунки, скици,
гоблени, архитектурни проекти, картини. Неповторимата изложба представя гения от Урбино в пълното му
величие с творби, дошли от цял свят.
Основен принос има Флоренция („Уфици“ и „Палацо Пити“), която дава назаем 49 експоната.
Изложбата включва картини от национални (Рим, Ватиканските музеи,
Болоня, Торино, Неапол, Мантуа, Бреша) и международни музеи и колекции
в Париж, Лил, Страсбург, Лондон, Оксфорд, Мадрид, Вашингтон, Ню Йорк,
Виена, Мюнхен. Дори Нейно Величество Елизабет II предоставя експонати
от личната си колекция.
Експозицията проследява живота на
Рафаело по обратен път – от смъртта към раждането му. Тя започва от
6 април 1520 г., проследява цялото
му творчество – от Рим до Флоренция, от Флоренция до Умбрия и назад,
до корените му в Урбино. За пролог е
избрана картината на Пиер-Ноласк
Бержере Посмъртни почести на Рафаело (1806), на която Рафаело е на
легло между папа Лъв Х и последната
си творба Преображение Христово.
Наполеон я харесва и я взема за замъка
си „Малмезон“.
Първата зала стъписва с грандиозно възпроизведената в автентични
размери монументална гробница на
Рафаело, пожелана и проектирана от

Рим, специално за „Култура“
Рафаело, Форнарина, 1518–1519 г.

самия него, в Пантеона. Храмът на
боговете, който римляните винаги
са наричали Ротондата, съхранява
мраморния му саркофаг. От 2 януари в
продължение на една година на гроба
му всеки ден се полага една червена
роза.

То става теоретична основа за съвременната идея за опазване на културното наследство. Рафаело разбира необходимостта от съхранението
му, застрашено не толкова от времето, колкото от невежеството и
алчността.

Следващите зали от това преобърнато хронологично пътуване са посветени на прочутото писмо до Лъв X,
написано от Рафаело заедно с писателя и дипломат Балдасар Кастильоне.

Мултимедийна инсталация показва
плана на древния Рим – амбициозен
архитектурно-археологически проект, който Рафаело оставя незавършен след смъртта си. Той изследва
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В Италия и по света
Епидемията от COVID-19 затвори изброените изложби на Рафаело, всички
срокове ще търпят промяна във времето.
След изложбата „Рафаело и приятелите от Урбино“ от 2019 г., която откри
юбилейните чествания в родния град на художника, пак там – в Националната
галерия на областта Марке, е подредена изложбата „Цветовете на Ренесанса“
със 147 ренесансови майолики от най-голямата частна колекция по керамика.
През XVI в. херцогството на Урбино е родината на украсената керамика, позната
от векове като „керамиката на Рафаело“. В Лорето трябваше да се открие
изложба, посветена на перипетиите на ценно копие на Мадоната от Лорето.
„Домус Ауреа“ в Рим представя археолога Рафаело (до 10 януари 2021 г.). Благодарение на задълбочените си познания той открива антични стенни декорации,
които са представени виртуално в изложбата. Близка тематично е и изложбата в римската „Вила Капо ди Бове“ – „Да рисуваш и съхраняваш. Писмото на
Рафаело до папа Лъв Х“, която трябваше да се открие на 25 април. Текстът е в
основата на европейската практика за опазване на паметниците на културата.
Безспорният връх на честванията е с изложбата в „Скудерие дел Куиринале“,
която от 20 март може да се разглежда виртуално на #RaffaelloInMostra.
Лувърът планира изложба, посветена на Италианския ренесанс и Рафаело.
Замъкът Шантий, недалеч от Париж, където се пазят картините на Рафаело Трите грации, Орлеанската мадона и Мадоната от Лорето, наричана
още Мадоната с воала, също отбелязва юбилея. Кариерата на художника
ще бъде илюстрирана със скици, собственост на Шантий, заедно с такива,
взети от Двореца на изящните изкуства в Лил. От първите опити, повлияни
от Перуджино, през религиозните композиции от флорентинския период, до
шедьоври, свързани с римските декорации. Отделен раздел е посветен на
учениците на Рафаело.
Две са изложбите в Берлинската картинна галерия. „Рафаело в Берлин. Мадоните
на Картинната галерия“ събира петте изображения на Богородица, притежание
на галерията. За първи път предварителната рисунка на Рафаело за главата на
Мадона Теранова ще бъде изложена до картината. Втората изложба представя
12-те гравюри, които немският художник Йоханес Рипенхаузен посвещава
на маестрото от Урбино. Серията е публикувана през 1833 г. с текст на
италиански. Берлинският „Графичен кабинет“ показва своите шедьоври от
Рафаело – рядко излагани негови рисунки, заедно с рисунки на Перуджино и
други съвременници на Рафаело.
Националната галерия в Лондон подготвя изложба (3 октомври–24 януари 2021),
която ще включва както известни рисунки и картини, така и други произведения
от различни сфери на дейността на Рафаело – архитектура, археология, поезия,
скулптура. Картини от международни музеи ще бъдат представени заедно с
десетте творби, притежавани от лондонския музей.
В различни европейски градове до декември ще може да се види дигиталната
изложба „Рафаело, една невъзможна изложба“. Целта е да се възпроизведат
дигитално в естествени размери 45 шедьовъра от световни музеи. След дебюта
си на летището в Анкона изложбата ще продължи в Париж, Екатеринбург,
Москва, Германия, Белгия. В италианските киносалони ще бъде прожектиран
документалният филм „Рафаело, младото чудо“ на Масимо Ферари.
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пространството, пейзажа, архитектурните елементи, фигурите.
Първият етаж на изложбата е посветен на творбите, създадени по
времето на Лъв Х – картини с християнски сюжети, рисунки за залите
на Константин и Хелиодор във Ватикана, гоблените за Сикстинската
капела. Изключителният Портрет на
папа Лъв Х с кардиналите Джулио Медичи и Луиджи Роси свидетелства за
дълбоката връзка между двама толкова различни мъже – изискан папа с
несметно богатство и млад художник, чието богатство му позволява
да живее като принц, но предпочита
компанията на своите асистенти и на
любовниците си.
Горният етаж започва с раздел, посветен на женския идеал и на поезията,
вдъхновена от него. Там властват
Мадоните на Рафаело – от Мадона Алба през Мадоната с розата до
Мадона дел Импаната. Не липсват и
портрети на личности, обичани от
художника – Форнарина и Жена с воал.
В раздела, изцяло посветен на архитекта Рафаело, дървеният модел на
фасадата на Палацо Бранконио в Рим
(разрушен през 1660 г.) илюстрира
целта на художника да обедини всички
изкуства под идеята за единна и универсална красота. Там са и проектите за базиликата „Свети Петър“, за
вила „Мадама“, за Стаите на Юлий II,
за банкера Агостино Киджи (църквата
„Санта Мария дела Паче“ и „Фарнезина“). Рафаело проектира с нови технически инструменти релефа на Рим,
планира печатно издание на Витрувий, необходимо за опознаването на
класическата архитектура.
Произведенията от флорентинския
период (с известния Автопортрет),
както и от умбрийския, изложени в
последните зали, рядко показвани
заедно, придобиват ново значение в
обратното пътуване към Рафаело. И
правят още по-вълнуващо завръщането към началото на пътя, който
художникът изминава за сравнително
кратък период.

Рафаело, Триумфът на Галатея, фреска, 1513 г.

И
Е

Жан Делюмо
Ханс Белтинг
Жан-Филип
Жене

И

Д

идеи

16

Апокалипсисът,
хората, времената
В памет на Жан Делюмо
(1923–2020)

Звярът от
Апокалипсиса,
миниатюра към
„Коментар върху
книга Откровение“
на испанския монах
Беатус от Лиебана,
XI в., f. 108v.

В началото на 2020 г. си отиде Жан Делюмо, един от големите
съвременни историци и изследовател на религиозните
менталности. Заедно със своя съученик Жак льо Гоф той е сред
авторите, чиито книги направиха обрат в представите ни за
западната цивилизация чрез неизследвани теми като страха,
греховете, прошката и надеждата. Предлагаме със съкращения
разговор с него, който сп. Histoire препубликува от своя 228 брой.
„Апокалипсис“, „катастрофа“… В
основата на тези понятия, изразяващи тревогите ни и с днешна
дата, е залегнал един основополагащ текст – Откровението на св.
Йоан?
Да. Без значение дали става дума за
самия св. Йоан, или за малък кръг от
негови съмишленици: почти сигурно
е, че книгата за Апокалипсиса е писана
около 90 г. – във времето на гоненията на християните от император Домициан. Целта е да се даде упование
на вярващите, чиито живот и вяра
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са застрашени – всички екзегети са
съгласни, че „Звярът“ от Апокалипсиса символизира имперската власт на
Рим. Книгата разгръща пророчествата на Исая, Йезекиил и Даниил, поставящи началото на апокалиптичния
жанр с неговите грандиозни и тайнствени видения.

Става дума за „криптиран“
текст, предназначен най-вече за
посветени?
Но достъпен за хората от онази епоха. Той се състои от двадесет и две

глави, възвестяващи още от самото
начало – и то като пророчество – че
„времето е близо“! Една съвкупност
от невероятни видения с разтърсваща изразителност и мощна символика. Общата идея е, че времето на
катастрофите е дошло, но че праведните ще бъдат спасени, а Злото няма
да има последната дума. Откровението завършва с видението на новия Йерусалим, слизащ от небето след „хиляда години“ на мир.

Има ли в Откровението на Йоан
конкретни времеви указания?
Това е нещо характерно за вече споменатите книги от Стария завет:
те се губят в изчисления с невероятна сложност. Богослови, математици и астролози не престават да
се връщат към тези пророчества в
опит да ги уточнят или видоизменят.
Най-често срещаната схема е тази:
светът е живял 2000 години между
сътворението и Закона от Мойсей,
после още 2000 години между Мойсей
и идването на Месията. А времето на
християнството е също 2000 години.
Последното твърдение идва много
след книгата Откровение.
Именно Йоан е този, който прави
нещо ново, въвеждайки числото 1000.
Накъсването на историческите отрязъци на периоди от 1000 години е
чуждо за Стария завет: то по-скоро
води към традицията на Вавилон и
Иран. Първият еврейски текст, упоменаващ 1000 години, е книга „Юбилеи“, записана поне в 100 година пр. Хр.
Вътре се говори за Адам, споминал се
седемдесет години преди да навърши
хиляда години, защото хиляда години
са като ден на небето. Ала този образ
не получава разпространение.
Текстът на Йоан обаче е истински
„бестселър“: от него тръгва цялото това хронологично деление, както виждаме съвсем ясно в 20-а глава:

17
„Видях, че от небето слизаше Ангел,
който имаше ключа от бездната и
голяма верига в ръката си; той хвана
змея, древната змия, която е дявол и
сатана – и го свърза за хиляда години…
и ония, които се не поклониха на звяра,
нито на образа му, и не приеха белега
на челото си и на ръката си… те оживяха и царуваха с Христа през хилядата години“ (Откр. 20:1-4).

А какво ще стане след тези 1000
години щастие?
Сатаната, освободен, ще се опита
отново „да съблазни народите“. Ще
има решаваща битка между силите на
доброто и силите на злото. Първите
ще победят и ще настъпи вечността.

Тоест миленаризмът не казва кога
ще се случи нещо решаващо за бъдещето на света, нито кога точно
ще настъпи този период от 1000
години?
Нека уточня, че още от самото начало апокалиптичните мислители са се
разделили на две течения. Има „оптимистична версия“, за която споменах –
обетованото хилядолетно щастие на
земята. Но има и „песимистична версия“, наблягаща върху Страшния съд.
Библията споделя с религии от древния Изток (Месопотамия, Египет…)
идеята, че божествеността е съдник
на хората и че ще им се въздаде според стореното. В Стария завет пророк Даниил иска да разкрие тайните
на „свършека на времето“, описвайки
последния съд, който ще произнесе
присъдата над царствата, враждебни на Бога. В Евангелието на Матея
настъпването на Божието царство
става в свършека на времената чрез
съда, отделящ праведните и неправедните. Живи и мъртви, чиито тела
ще възкръснат, ще се явят пред Бога.
А във Второто послание на ап. Павел
до Солуняни се казва, че тогава ще се
открие беззаконникът, когото Господ ще убие с дъха на устата Си (2 Сол.
2:8).

Всички тези теми са понятни
само на „интелектуалци“ и богослови или получават широко
разпространение?

Нека първо припомня, че Апокалипсисът е признат като каноничен текст
от Западната църква чак през V в. За
да се върна на въпроса ви, ще уточня,
че тъкмо идеята за Страшния съд, пораждаща най-големи страхове, е била
най-широко разпространена. В глава
25-а от Евангелието на Матея ние
виждаме, че праведниците са отдясно на Отца, а грешниците ще отидат
във вечна мъка – текст, четен в църквите, който хората са чували всяка
година. В иконографията темата за
Страшния съд е широко застъпена – в
катедралите и във всякакви изображения. Откъдето прониква цялата
тази есхатология.
Народното безпокойство кристализира около няколко основни представи
и фигури – като тези за Антихриста,
Сатаната и неговите творения – идолопоклонници, вещици, еретици… Още
през XVI в. Сатаната е вездесъща
фигура: приема всевъзможни образи,
често е невъзможно да се разпознаят неговите измами; богословите го
наричат „княза на този свят“. Тъкмо
той е надделял над Адам в земния рай
и е отговорен за всички изкушения.
Лутер пише за него, че той „не се колебае да използва всяка сила на земята“. Ето защо демоните могат да
съсипят посевите, да предизвикат
нашествия на гъсеници и скакалци,
да изгорят къщи и провалят градове;
и обратното – носят успех и богатство на продалите им душите си, организират шабати, на които участват вещиците…
Фигурата на Антихриста изниква
още в посланията на Йоан, където
има бегли споменавания за него. Антихристът е въплъщение на силите на злото и ще се възправи срещу
Христос, когато настъпи свършекът
на времената. Но той не е „персонаж“
на Апокалипсиса, макар да има сливане
между неговия образ и този на Звяра:
„След това застанах на морския пясък
и видях да излиза от морето звяр със
седем глави и десет рога; на роговете
му имаше десет корони, а на главите
му – богохулни имена. Звярът, който
видях, приличаше на леопард; нозете
му бяха като на мечка, а устата му
– като уста на лъв; и даде му змеят

силата си, и престола си, и голяма
власт“.
Още след Х в. виждаме чести упоменавания на фигурата на Антихриста.
Текстът на монаха Адсон за „времето
на Антихриста“, писан през 954 г., е
преписван през цялото Средновековие: Антихристът в него е тиран, пародиращ Иисус.
Ала тази „миленаристка интерпретация“ избликва най-вече в съчиненията на Йоахим Флорски, цистерциански монах и „дисидент“ от XII век: без
да описва много точно небесния период от „хиляда години“, той непрекъснато говори за щастието, което ще
настъпи на земята, преди да премине
на небето. През последните му земни
години (той умира през 1202 г.) с него
се съветват най-могъщите хора на
Запада – Ричард Лъвското сърце, папите. За него историята се разделя
на три етапа: след епохата на Отца
(Старият завет) започва тази на Сина
(с раждането на Иисус), за да се установи векът на Духа, белязан от появата на съзерцателна, чиста и бедна
Църква…
Искам да кажа, че в този апокалиптичен климат възниква Реформацията
през XVI в. Според английския богослов Джон Уиклиф, предшественик на
Реформацията, папата и антипапата са двете половини на Антихриста. За Лутер, особено след схизмата,
именно папата е Антихристът, а
Рим – съвременният Вавилон, градът, обречен в Апокалипсиса на унищожение. Вярването в близкия край
на света предполага цяла система от
референции, обща за хората от онова
време. Когато Лутер казва, че папата
е Антихристът, това не е реторична игра, дори да изглежда като пропаганден „трик“. Хората, чули тези
негови думи, го вярват, той също.
Нещо, което донякъде обяснява прибързаните действия на дейците на
Реформацията.
Разривът, настъпил след 1520 г. между католици и протестанти, не е
просто маньовър. Залогът е спасението на човечеството. Лутер наистина
вярва, че краят на света е неминуем.
Ето защо възможно най-бързо – и то
преди Страшния съд – трябва да се
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Жан
Делюмо

Жан Делюмо (1923–2020) е френски историк, изследовател на
християнството. Бил е професор по история в Политехниката, в Училището за висши социални науки и Колеж дьо Франс.
Практикуващ католик, той
предизвиква сериозна дискусия
с книгата си „Християнството
ще умре ли?“, която му носи и
Голямата католическа награда
за литература за 1976 г. Сред
по-известните му творби са:
„Цивилизацията на Ренесанса“
(1967), „Грехът и страхът. XIII–
XVIII в.“ (1983), „В какво вярвам“
(1985), „Признанието и прошката“ (1990). На български език
са преведени две от най-важните му съчинения: „Страхът
в Западния свят. XIV–XVIII в.“,
(„Рива“, 2002, превод Нина Венова) и „Една история на Рая.
Градината на насладите“,
том 1–2, („Изток–Запад“, 2012–
2013, превод Мая Миланова).

отделят праведните от грешниците.
Протестантизмът пряко произтича
от есхатологичната логика. И неговото „изобретяване“ наново разделя
християнството отвътре! В определен период християните от единия
или другия лагер се чувстват обсадени от Сатаната и неговите агенти…
И сред тях са и евреите. Лутер е доста груб и вулгарен в това отношение.
Затова Хитлер преиздава в милионни
тиражи някои от антиеврейските му
писания.

А как си обяснявате, че миленаристките пориви на протестантството прерастват и в политически революции от този тип?
Ясно е, че християните в своята
съвкупност намират отдушник в
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завоюването на Новия свят. След XVI
в. мнозина си въобразяват, че тъкмо
в Америка се намира новият земен рай
– в Южна Америка за католиците, а в
Северна Америка за протестантите.
Миленаризмът е важна съставка на
колективната идентичност на Съединените щати. По време на революцията и борбата за независимост
тъкмо това убеждение ръководи въстаниците: новите Щати ще разпространят справедливостта и свободата в останалия свят. За да проумеем
този възглед, бих се позовал на един
текст на миленаристкия пуритан
Джонатан Едуардс, който е в основата на т.нар. първо духовно „пробуждане“ през 1740–1744 г. и чието заключение е просто невероятно: „Всичко
ме кара да мисля, че някога слънцето
ще изгрява от запад“.

Така стигаме до Френската революция, в резултат от която
религиозният дух залязва, както
и влиянието на Църквата върху
обществото. Ала миленаристките надежди в съвременността
оцеляват, макар секуларизирани и
политизирани…
Налице е бавен, но прогресивен преход на миленаризма към социализма и
марксизма. Първо, по линията на писателите и утопичните мислители,
най-известният сред които е Томас
Мор, авторът на „Утопия“, публикувана през 1516 г., последвана през 1602 г.
от „Градът на слънцето“ на Кампанела. Последната творба е особено
интересна, тъй като Кампанела е
пряк миленарист. Той чисто и просто
цитира Йоахим Флорски. „Светците,
пише той, ще царуват в продължение
на хилядолетие на духовно и материално щастие, практикувайки естествения закон в съвършената общност
на благата. Това ще бъде златният
век, който ще трае дълго на земята
като прелюдия към бъдещия век на
небето, който ще настъпи с второто
възкресение, както заявява св. Йоан в
своето Откровение. Тогава всички ще
излязат от гробовете си и ще дойде
краят на света“. Кампанела още казва: „И тогава ще има ново небе и нова
земя. Слънчевата светлина ще се
преумножи по седем, а луната ще бъде

като слънце: и така в продължение на
хиляда години“.
XVII в. е златният век на утопията,
където описанието на „най-добрия
от световете“ се разполага в друго
място, най-често на някой въображаем и твърде отдалечен остров. XIX в.
измисля „ухронията“, описанието на
„най-добрия от световете“, разположен в бъдещето, нещо, което още
по-пряко препраща към миленаристката надежда. Откъдето тръгва и
литературно творчество, сред което особено се откроява Луи Себастиан Мерсие с „Годината 2440“, публикувана през 1771 г. А пък Ретиф дьо ла
Бретон пише своята „2000 година“
през 1790… Там е описано едно щастливо общество, над което властва
„многообичният Луи-Франсоа XXII“,
крал на Франция, но също и „мъдър наставник на двайсетина съюзнически
нации, на които той е върховен глава“.

Накратко, хората имат потребност да вярват в щастието и в
идеята за прогреса – демократичен, научен и технически прогрес.
И така утопията на XVIII и XIX в.           
замества онези хиляда години на
блажените времена…
Убеден съм, че човекът има потребност да вярва в щастието. В колективното щастие, но и в индивидуалното щастие. Всички ние днес
изпитваме потребност да намерим
заместител на социалистическата
надежда. Освен това и в днешните
общества имаме привърженици на
най-стриктния миленаризъм – сред
мормоните, „Свидетелите на Йехова“
и адвентистите, позоваващи се на
20-а глава от Откровение.
Ето как след неудържимата вяра в
прогреса през XIX в., рожба на миленаризма, се разгърна и едно радикално критично течение – това на „контраутопията“, започващо с Хъксли,
който публикува „Прекрасният нов
свят“ през 1932 г., последван от Оруел… За съжаление и двамата видяха
да се сбъдват най-мрачните им пророчества. И може би след всички политически трагедии на ХХ в. хората
отново ще заложат на оптимизма.
Превод от френски Тони Николов

19
Ханс Белтинг

Флоренция и Багдад
След споровете около ислямско-християнските
културни влияния и провалилата се изложба на
български икони в Лувъра не би било зле да се обърнем
към книгата на германския професор Ханс Белтинг
„Флоренция и Багдад. Една западно-източна история
на погледа“, която все още не е позната у нас.
Изследвайки генезиса на перспективата, Белтинг
говори за „размяна на погледи“ между двете култури.
Четири века преди Филипо Брунелески Ал Хасан
ибн ал Хайтам създава теорията на зрителните
лъчи, позната в ренесансова Флоренция. Защо обаче
Микеланджело и Рафаело се появяват тъкмо във
Флоренция, а не в Багдад?

Арабската
математика
и западното изкуство
Мит е, че Ренесансът пръв е „изобретил“ геометричната перспектива.
По-скоро тя навлиза от Средновековието насам чрез онази арабска теория, за която латинските интерпретатори употребяват понятието
perspectiva. Основното произведение
на математика Алхазен (965–1039)
носи до печатното си издание от
1572 г. заглавието Perspectiva и едва
след това излиза с гръцкото понятие
Optik, с което и до днес се представя
науката за зрителното възприятие.
С „перспектива“ в тази фаза от историята на понятието се обозначава една визуална теория, която не
разказва за образи. Културната памет – извън дисциплината „История
на науката“ – е изгубила връзката.
Арабският произход на оптичната
наука не се вписва в представата ни,
нито в самосъзнанието на Ренесанса,
който се чувства единствен наследник на класическата Античност. Преминаването от научната теория към
художествената практика , от арабската визуална теория към западната

теория на образа обаче може да се
сравни с квантов скок. Той поставя
въпроса как се е стигнало до историческата среща на две култури, които
са имали и продължават да имат напълно противоположно отношение
към образа и погледа.
Новото време предприема драматичен поврат, като опредметява
гледането в картините, подложени
на невидимите координати на зрителните лъчи. Противно на своето
научно значение, понятието „перспектива“ се превръща в ключова дума
за една нова практика на образа. Тъй
като тази взаимовръзка най-често
се пренебрегва, тук отваряме нова
културно-историческа тема. Културите се изразяват във водещи образи,
които те фаворизират в теорията и
практиката. Ако искаме да сме точни, можем да кажем, че законите на
светлината са предмет на арабската
визуална теория, докато визуалният
образ, в който се измерва погледът, е
представен едва в западната теория.
Затова с понятието за измерване на
светлината разграничаваме, както
следва, науката на арабите от изкуството на Новото време на Запад,
което можем да сведем до понятието
измерване на погледа.

Пренасянето на математическата
визуална теория на Запад разкрива и
сложността в отношението наука –
светоглед. От арабска страна една
а-иконична култура улеснява науката
в опита ѝ да се отрече от образите и
телата на античните визуални теории и да се концентрира върху геометрията на без-образната светлина. Ренесансът, напротив, развива
наука в наситена с образи среда. Перспективата го въоръжава с познание
за една нова практика на образа, чиято цел е да направим видими за всеки
нашите условия като наблюдатели
и да ги демонстрираме нагледно. Затова Ренесансът гледа на изкуството като на приложна наука и създава
съюз между оптиката и изкуството,
разтрогнат едва по времето на Кеплер. На Запад откриваме един специфичен за културата начин на мислене,
който се изразява в образи, докато
арабската визуална теория се отказва от образите. Ако се отнесем
сериозно към табуто върху образа в
единия свят и влечението към образа в другия, разбираме колко деликатен е въпросът. Можем да говорим за
две визуални култури, различаващи
се тъкмо по проблема за образа. Днес
това различие е изтласкано на заден
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план от глобализираните медии, но
продължава да съществува в начина
на мислене.
Обикновено поместваме природните
науки в отделен разказ, ала науката
и културата не могат да се разделят
така категорично, както твърди тезата за двете култури, имаща предвид хуманитарните и природните
науки. Никоя природна наука не е имунизирана срещу културата, в която
се развива, и срещу нейните възгледи.
Следователно имаме работа с двойно
понятие за култура, от една страна,
спрямо начините на мислене, по които се различават отделни науки, а от
друга, с културите в смисъла на исторически общества. Нашето разбиране за западната култура придобива
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друга проницателност, щом я напуснем за кратко и разгледаме епохалната среща с близкоизточната култура. Няма да сме справедливи към
тази среща, ако я редуцираме просто
до „влияние“ на „чуждата“ култура
върху „нашата“. Само „размяната на
погледи“ на нивото на очите може да
разкрие как двете култури в своята
различност се оглеждат една в друга точно там, където се ползват от
едно и също ниво на знания.
При всички случаи стъпваме върху
несигурна почва, когато осъществяваме размяна на погледи с арабската
култура, чиято оптична теория стои
зад перспективата на Ренесанса. Тази
визуална теория занимава философите два века преди ренесансовото

изкуство да тръгне да създава от
нея теория на образа. И изведнъж
prospettiva се превръща за италианските художници в начин за измерване. Резултатът от този съюз между
науката и изкуството се изразява в
„аналогов“ образ, както бихме казали
днес, аналогов в смисъла на естествен
„визуален образ“, от който искаме да
създадем факсимиле. Това е конструираната в перспектива картина, един
артефакт и същевременно репродукция на зрителния образ. Ала арабската теория е чужда на представата за
образа. Тя разглежда окото като измамен орган и едва вътрешните сетива
завършват процеса на възприятие.
Противоречието между арабската
визуална теория и западната теория
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на образа се корени не в науката, а в
културата. В близкоизточната култура създаването на образи в западния смисъл дълго време е табу, докато
на Запад то е почитано като царския
път на познанието. В арабската визуална теория не се говори за образи, а
за зрителни лъчи, които изпращат в
окото мозайка от най-малките визуални белези. Толкова по-голяма е крачката, която Западът прави, когато
пренасочва вниманието от измамното пасивно око към един активен
поглед, който не се оставя да бъде излъган, а контролира своето възприятие чрез измерване. Така възниква
нова представа за пространството,
едно измеримо пространство, което
е свързано с наблюдателя и неговото
местоположение. Светът – в координатите на едно такова пространство – е видим за един наблюдател,
който може да се ориентира в него и
символично го приравнява с пространството на възприятието. Тук виждаме по колко различен начин двете култури разбират визуалността.
По-лесно е да възприемем една култура в нейното единство, когато я наблюдаваме от дистанцията на друга
култура, отколкото ако се изказваме
за културата, в която живеем. Ако погледнем хипотетично от позицията
на арабската култура към западната,
както предполага моята тема, тогава трябва да се запитаме защо тук
образите имат толкова централно
значение и са се задържали през всички
исторически епохи. Модерността не е
единственият отговор, защото той е
даден много по-рано. Дейвид Съмърс1
обръща внимание в своята история
на сетивата на античните модели
на мислене, наложили се на Запад. При
тях е победил „приматът на зрението“. Фиксирането върху окото, върху неговите радости и кошмари през
Античността стига дотам, че хората се стремят да се защитят от погледи, неволно признавайки тяхната
мощ. Въпреки своите еврейски корени
християнството усвоява гръко-римската култура на образа и отдава
предимство на образите, макар и често оспорвано. От тук нататък можем

да говорим както за „култ към образите“, така и за образи за култа. Само
това обяснява упоритостта, с която
Новото време изтръгва образите от
контрола на религията и продължава
да ги привилегирова в извънцърковни
сфери като изкуството и науката. И
тук те запазват предимството, което никой текст не може да им оспори.
Ситуацията става конфликтна, когато образите се съюзяват с погледа,
защото така признават легитимността на индивидуалния поглед срещу властта на официалния поглед на
държавата и Църквата. Картините,
използващи перспектива, изобразяват погледа и с това учат наблюдателя да разбира света като картина или да го превръща в собствена
картина.
Арабските учени конструират на математическа основа и чрез свои експерименти геометрична система от
светлинни и зрителни лъчи, която
напълно отговаря на абстрактната
духовност на тяхната култура. Тяхната теория приема гледането за
процес с винаги отворен и неясен изход, в който участват атмосферата
и много други условия. Затова трябва да са подозрителни към образите,
които опредметяват гледането. Не
могат и не искат да гребнат единичен образ от потока на всички други
образи. Образите според Алхазен възникват не в окото, а във въображението, а то произхожда от областта на вътрешните сетива и затова
не може да се представи чрез образи,
които са предназначени за външните
сетива. Едва отвъд бариерата между
въображението и окото в мозъка възникват образи, ала те са недостижими за каквато и да е визуална теория.
„Заблужденията“ на окото, на които
Алхазен посвещава третата книга
от своя голям труд (показателно е,
че тук той причислява и илюзиите в
изкуството), биват преодолени чрез
синтеза на вътрешните сетива, изследван от него в книга втора. Казано
накратко, визуалният образ в близкоизточния начин на мислене означава
ментален образ , с който се гледа, а не
такъв, който може да се сложи пред
очите. Той не може да се види, защото

не се среща във външния свят. Докато аналоговият образ на Запад се
превръща в модел за всички образи,
при Алхазен той не се мисли дори като
възможност.

Въображението в двете култури също се оценява различно. На Запад то
винаги e свързано с окото, а в другата
култура се превръща по-решително и безкомпромисно в своеобразен
свят. В западната култура погледът
и образът са немислими един без друг.
Тук самият поглед се активизира във
визуалното възприятие. Образите
могат да бъдат нагледно представени, затова защото и наблюдателят
вижда света в образи. Една теория на
образа винаги се нуждае от субект,
който се включва в процеса на гледане
едва когато действа с поглед. В другата култура светлината властва в
света, а окото е един светлочувствителен орган.
Въображението, като продуцент на
вътрешните образи, играе съвсем
различна роля в двете култури. Западната култура отграничава въображението от възприятието, изхождайки
от това, че то се задейства в съня,
когато външните сетива са суспендирани и блокирани. В арабската теория, напротив, визуално възприятие
и през деня не може да се отдели от
вътрешните сетива. Тъкмо поради
това гледането не може да се изрази
в образите, които възпроизвеждат
света. Светогледът на двете култури се изразява и в различната взаимовръзка между погледа и окото. Само
на Запад погледът и окото образуват
единство. Тук погледът взаимодейства с окото, с което влиза в света. Той
е любопитен, дързък и готов да бъде
съблазнен, поради което избягва контрола. И търси образи, в които да
намери сам себе си. Въпросът е дали
изобщо в арабската култура може да
се говори за поглед в положителния
смисъл. Многото социални и религиозни прегради пред погледа по-скоро
доказват обратното.
В моята постановка проблемът за
образа придобива значението, което
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Ханс
Белтинг

Проф. Ханс Белтинг (род. 1935 г.)
преподава история на изкуството в Хайделберг, Мюнхен,
Карлсруе, чете лекции в Колумбийския университет, в университетите във Виена, Харвард,
Балтимор. През 2002–2003 г. е
титуляр на Европейската катедра в Колеж дьо Франс. От
2004 до 2007 г. е директор на
Международния изследователски център по културология
(IFK) във Виена. Сред многобройните му книги са: „Невидимият
шедьовър. Модерните митове
на изкуството“ (1998), „Образ и
култ“ (2000), „Антропология на
образа“ (2001), „Сценарии на Модерността: изкуството и неговите отворени граници“ (2005),
„Флоренция и Багдад. Една западно-източна история на
погледа“ (2008), „Погледът зад
вратата на Дюшан. Изкуство и
перспектива при Дюшан“ (2009),
„История на лицето“ (2013) и др.

историята на науката все още не му
е признала. Арабската култура се отдръпва от оптичните дразнения на
външния свят, когато иска да защити силата на въображението от сетивата. Един ръчно изработен дубликат на вътрешните образи е можело
да бъде само идол, понеже не е нищо
друго освен фалшификат. Окото не е
можело да възприеме никакви интегрални образи, вместо това доставяло в оптичното дразнение на точните „визуални форми“ само суровина за
образи. Затова в арабска среда нарисуваните в съответствие с перспективата картини се възприемали като
идоли, когато бивали разпознати. Те
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не можели да се мерят нито със сътворения от Бога свят, в който ние живеем, нито с вътрешната продукция
от образи, която си остава тайна на
човешката природа.
Говори се за централна перспектива, защото нейният център винаги
е наблюдателят. Неговият поглед
образува „върха на пирамидата“ при
гледане. Затова един такъв поглед
трябва да бъде представен в схемата на перспективата. Както видяхме,
погледът в проекта на перспективата е същевременно една геометрична точка, която окото заема, без да
е тази точка: в противен случай не
може да се построи геометрията на
визуалното поле, което оперира с
убежните линии и с убежната точка
на нашето възприятие. Линии и ъгли
не могат да се построят с физиологичното око като цялост, а само с
една точка. Така светът се изчислява като видян свят. Геометрията, с
която перспективата се въвежда в
картината, маркира разделителната
линия спрямо арабската геометрия,
която притежава друга история и
друг смисъл. Тя изпълнява ролята на
филтър на хода на светлината и на
ключ към сложния равнинен ред с математически задачи. Следователно
тя не се отнася към човешкия поглед,
а притежава автономна структура,
която един западен наблюдател приема за абстрактна, защото не може
да я отнесе към самия себе си.
Затова двете култури се различават
и по това каква роля отреждат на
математиката и на изкуството. За
западните очи, които – поне до Модерността, не познават превода на
математиката в естетика, е учудващо колко силно математиката доминира над сетивния свят. Като изчисления тя стои зад линейните образи,
които без прекъсване покриват повърхностите на сградите и предметите. Това, което ние с тренираното
си око на някогашни колонизатори все
още пренебрегваме като приложно изкуство и като занаятчийско произведение разграничаваме от изкуството,
в арабската култура заема мястото,
което картините имат в западната
култура. Следователно не става дума

за орнамент, свободен от значения
или дори без значение, чието понятие
е с латински произход – ornare (украсявам), а за съвсем друго умение да
се изрази значение. Геометрията се
изчислява чрез уравнения, за да се нанесе безотказно върху повърхности.
Математическите уравнения не са
между абстрактно и образно, а между
абстрактно и абстрактно.
Геометрията в арабската култура се
е превърнала в символна форма, каквато картината с перспектива има в
началото на Новото време. Тя репрезентира света не чрез изобразяване и
символната ѝ форма се състои в това,
че издига математиката до космически закон. Популярността на математиката в двора в Багдад, която оказва влияние дори върху реформата на
писмеността, е достатъчен повод,
за да се замислим за нейната роля в
културната практика. На Запад, обратно, математиката е пренебрегната пред образите, за да изглеждат
те още по-телесни, отколкото са и
без това. Тук математиката е субтекст на образите, ала не и техен
смисъл. Този дуализъм от субтeкст
(математика) и текст (образ) ще доведе в хода на Новото време до разкол
в образния свят. Тогава се ражда техническата рисунка. В началото тя е
само страничен продукт на новата
визуална култура, ала с нарастването
на мобилността в науката подкопава
монопола на художествения образ и
произведението на изкуството. От
XVII в. нататък диаграмите и схемите представляват конкуренция на
изкуството включително и поради
това, че видимостта на природата
отстъпва на все по-широк фронт и са
нужни нови методи на изображение,
които не се свеждат до репродуциране. От „фронтовата линия“ на нещо,
което се приема за реалност и трябва
да бъде документирано, изкуството
и науката след Ренесанса тръгват по
различни пътища.
Превод от немски Людмила Димова

1
David Summers, The judgment of sense: Renaissance naturalism and the rise of aesthetics,
Cambridge University Press, 1987.
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Епидемиятa

Жан-Филип Жене

и страхът
Черна чума, испански грип,
холера… И така – до поредния
страшен вирус в наши дни.
Природна катастрофа ли е
първата голяма пандемия?
Анализ на Жан-Филип Жене,                                                    
почетен професор                       
в Сорбоната, публикуван          
в списание Histoire
Население, отслабено от икономическата криза, което не разполага с
имунна защита срещу болест, изчезнала преди повече от шест века; обширни и бързи климатични промени,
които отключват епизоотията сред
гризачите от полупустинните степи
от тибетското плато, носители на
бацила „Йерсин“, наречен на името на
своя откривател. Става дума за бацил, който мигрира чрез бълхите от
плъховете към хората: щом генуезките кораби, тръгнали от факториите
в Черно море, акостират в Месина,
Сицилия, през септември 1347 г., пандемията избухва и бубонната чума
преминава в белодробна чума, смъртоносна 80%. Резултатът: между
1347 г. и 1352 г. между една четвърт
и половината от населението на Европа измира само за няколко месеца.
Катастрофа, да, но природата ли е в
основата?
Европейското население по онова време е доста понамаляло. То е в спад от
края на XIII в., цари глад. В „прекрасното Средновековие“ – един максимално слънчев период в Европа между X и
XIII в. – меките и влажни зими водят
до неустойчивост, която сериозно
поразява реколтите. Голяма част от
населението е сериозно недохранена, особено най-бедните. Ала чумата
еднакво удря богатите и бедните,
дебелите и кльощавите; тя съсипва градовете (върлува шестнайсет
месеца в Париж), промъква се и до
най-отдалечените колиби. Спасяват

Шествие заради черната смърт, Нидерландия, ок. 1350 г.

се само онези, които по случайност са
встрани от заразата. Икономическите причини за нея са съвсем реални, но
вторични…
Трябва ли тогава да инкриминираме
естествените бактериологични или
климатични причини? За да ги анализираме, нека се върнем на Тибетското плато: влажността на въздуха
там нараства през XIII в., което рязко
увеличава популацията от гризачи.
Ала ужасяващите суши (през 1258 г. и
особено през 1257 г.) ги намаляват десетократно. И паразитите напускат
малките гризачи, препредавайки бацила „Йерсин“ (мутирал в средата на
XIII в.) на нови гостоприемници, каквито са плъховете. Ето как чумата
мигрира към степите на Казахстан,
както и към Монголия или Юнан. Следвайки пътя на коприната, болестта
е забелязана през 1337 г. в Киргизия,
откъдето се пренася към бреговете
на Каспийско море, а оттам – към Черно море, където армията на хана на
Златната орда Янибег обсажда крепостта на генуезците в Кафа (близо
до Керч) през 1346 г.
Бацилът „Йерсин“ напредва без много шум, прекосявайки степите със
скорост от 1–2 километра в ден. И с

пристигането на генуезките кораби,
тръгнали от Кафа, чумата избухва:
тогава се разразява така наречената катастрофа. Ако болестта има
естествени причини, същото валидно ли е и за катастрофата? Чумата
пристига в Марсилия през ноември:
последвалите епидемии ще покажат,
че бацилът не обича студа. Той върлува от началото на май и неговият пик
е през септември. Градовете в Европа са станали все по-многобройни и
струпването на толкова хора без
имунна защита е предоставило на бацила възможности за разпространение, несравними с тези в азиатските
степи. Интензивната търговия в големите центрове или по панаирите му
е позволила да се разгърне със смайваща бързина. Индустриална катастрофа? Твърдението би било прекомерно.
Непредвидената среща между бацила, дошъл от степите на Централна
Азия, и градовете с тяхната търговска динамика, е довела до катастрофата. Среща между природата и
обществото, която единствено историческата екология е в състояние
да изясни.
Превод от френски Тони Николов
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Руси Чанев в „Мера според мера“, реж. Георги Дюлгеров
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Георги Дюлгеров

Класика и модерност
С режисьора, сценарист
и преподавател                 
проф. Георги Дюлгеров
разговаря Виолета
Цветкова
Ако не беше COVID-19, сега щяхме да
говорим в минало време за едно от
най-важните събития в програмата
на 24-тото издание на София Филм
Фест. На 14 март специален акцент
в нея трябваше да бъде Георги Дюлгеров – режисьорът емблема в две
епохи на българското кино, който и
на 76 години, въпреки здравословните си проблеми, е в крак с новото време. През март започна да води онлайн
майсторския си клас в НБУ, а ако не
бяха мерките срещу разпространяването на коронавируса, щяхме да го
аплодираме за дигитално възстановената трета серия от „Мера според
мера“. Щяхме да го поздравим и за книгата му „Биография на моите филми“,
придружена от QR код, чрез който на
всеки смартфон могат да се видят и
откъси от превърналите се в класика „Авантаж“, „Трампа“, „АкаТаМус“,
„Мера според мера“, „Лагерът“ и т.н.

Защо решихте да дигитализирате
„Мера според мера“, г-н Дюлгеров?
И защо започнахте от третата
част на сериала?
Истината е, че старите ни филми,
заснети на лента, вече никъде не могат да се покажат с хубаво качество.
Просто никъде вече няма киномашини. Има по една в „Одеон“ и в Дома на
киното, но те са разбити, особено що
се отнася до звука. И това ми е мъка!
През есента на 2018 г., по случай моята 75-годишнина, завъртяхме „Мерата“ в кино „Одеон“, картинката беше
горе-долу хубава, но звукът – ужасен!
При старите киномашини звукът се
четеше от много капризни четци,
които навремето биваха настройвани
всяка седмица от специалисти, а днес
тях вече ги няма и четците са раздрънкани. Не е възможно да се видят

старите филми на лента в добро качество. В същото време се срамувам
да показвам откъси от мои филми,
изтеглени от видеозаписи с много
лоша резолюция в интернет. Но тъй
като ме питате защо съм решил да
направя дигитална версия на „Мера
според мера 3“, истината е, че не реших – аз отидох при Добромир Чочов
в Doli Media Studio с молба да възстановим тази серия, защото я нямаше в
оригинал.

Как така я нямаше в оригинал?
Ето така – нямаше я. Завършихме я
през пролетта на 1981 г., мина на художествен съвет. Показваше на две
ленти – на едната, издраскана от
много монтаж, беше картината, а на
другата, магнитна – мишунгът. Винаги за художествения съвет правехме примерен мишунг, знаейки, че след
това ще има корекции по звука. Художественият съвет мина и аз се приготвих да съкращавам и да поправям
там, където съвпадаха мненията и
съветите на мъдри хора като Коцето
Павлов, Валери Петров, Боян Папазов,
Гошо Стоянов, Еди Захариев, Бинка
Желязкова, Свобода Бъчварова… Тогава обаче при мен дойде директорът на
киностудията и каза: „Моля ти се, дай
да извадим едно копие от тия две ленти, които показахме на художествения съвет, за да отчетем плана, иначе
хората няма да вземат заплати“. Нямах избор, съгласих се, но ми се заклеха, че това копие е само формално, за
отчета, и няма да бъде използвано за
официални прожекции.

И не изпълниха обещаното?
Точно така. В началото на прехода
съвсем случайно на една прожекция на
третата серия във филмотечното
кино гледах и не можех да повярвам
– това не беше моят филм! Епизоди,
които ги няма в оригинала! Минали
бяха десетина години и те показваха
онова, фиктивното копие. Започнах
да търся оригинала, но вече беше настъпил хаосът на прехода, „България

филм“ беше пред разтурване, бяха
съкратили жената, която отговаряше за тези неща, никакъв ред. Рових
в едни бумаги и успях да видя, че петото, т.нар. премиерно копие, е изпратено в Лос Анджелис, но оттам
не са го върнали, а шестото го взели
от УБО (Управление за безопасност
и охрана – уточнявам за по-младите,
за всеки случай, защото наскоро им
разказвах как Тарковски се оплакал на
президиума на конгреса на КПСС и установих, че не ме разбират).
Казах във филмотеката, че забранявам да се показва фалшивото копие, и
тогава извадиха едно DVD, от масовия
печат, въртяно дълги години, издраскано. И сега, като разбрах, че Чочов
вкарва модерна техника, отидох и му
се примолих да извадим третата серия, за да знам, че имам филма в оригинал. Чест му прави, че се съгласи!

Какво се постига с тази нова
техника?
С нея може да се прави и дигитализация, и реставрация. При дигитализацията филмът само се прехвърля от
негатива, след това се сканира, после
се разчита и се получава качество 4К,
което е два пъти по-добро от лентата. По този повод ще разкажа нещо
интересно.
Снимахме „Мерата“ в Мелник и художникът Георги Тодоров – Жози направи
едно минаре, тъй като през 1908 г.,
когато се развива действието, това
е турски град. Питах го къде да го
сложа това минаре и той избра да е
до Кордопуловата къща. Снимахме, в
една от сцените Стефан Мавродиев
танцуваше заедно с четниците, но
трябваше да се качи на маса, за да се
види минарето. На екрана обаче не
се виждаше, защото експозицията
е върху актьорите на преден план, а
отзад лентата „изгаря“. Фонът беше
станал бял, не се виждаше ни минаре,
ни Кордопулова къща зад актьорите.
Сега обаче, като започнахме да разчитаме картината, попитах техника:
„Там имаше едно минаре, можем ли да

април 2020

26
Руси Чанев и Георги Дюлгеров по време на снимките на „Буферна зона“

го извадим от негатива?“. Излязоха
и минарето, и Кордопуловата къща –
ей такива чудеса могат да се правят
днес с новата техника.

тотално се промени. Чуваш абсолютно съвременен звук.

Тоест сега ще видим неща, които
навремето е нямало как да видим,
въпреки че са заснети?

С цветовете, разбира се, можеш да
правиш каквото си поискаш. Моят
принцип обаче е да се придържаме
към оригинала. Почти на 77 години, с
друг акъл, да правя фокуси и да преправям филм, който съм направил на
37 – не. Не си позволих да прекомпозирам неща, макар че никой няма да
забележи. За мен е важно да се запази
оригиналът.

Абсолютно! А що се отнася до звука,
там нещата са още по-невероятни.
Всеизвестно е, че ахилесовата пета
на българските филми беше звукът.
Правехме сравнително добър звук, но
при прехвърлянето му от широка магнитна лента на оптична фотограма
се губеха почти 40 % от него. В новата, дигитализираната версия това
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А цветовете променяхте ли?

Направихме обаче нещо друго. В края
на трета серия Дилбер Танас (Руси Чанев) върви след душите на умрелите

си другари. Снимахме сцената край
една тепавица в Банско и в записа влезе шуртенето на водата. Винаги съм
се дразнел от това, защото точно в
тази сцена не може да има реален звук.
Той идва малко по-късно, когато Танас
вижда наяве умрелите си другари и
нахлуват звуците от реалността.
Затова сега, като направихме мишунга, споделих със звукорежисьорката
Цвети Цветкова: „Ако знаеш как ме
дразни тази вода!“. И тя я махна! Изряза водата и запази гласовете! Чудо!
Стана си истински сън на Дилбер
Танас. Ей такива неща могат да се
правят с модерната техника и моята кауза сега е да открия едни пари
в Европейския съюз, за които ми каза
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Кшищоф Зануси. Оказа се, че с пари от
ЕС поляците са реставрирали всички
филми на студия TOR, на Кавалерович,
Кешловски, на самия Зануси… С пари
от ресора на Мария Габриел.

Свързахте ли се вече с нея?
Да, писах ѝ още миналата година и
тъкмо бяхме установили контакт,
мен ме блъсна кола. Не ми се говори за
инцидента, но той ме извади задълго от строя. Толкова безпомощен не
съм се чувствал никога! Но на въпроса
– отново сме във връзка с Мария Габриел. Проучвам каква е процедурата
и ако успеем да стигнем до тази субсидия от ЕС, смятам да се занимавам
с това, докогато мога. Все пак техниката я има. Да, тези пари вероятно
няма да стигнат за реставрацията
на всички български филми, но за класическите, за тези, които са устояли във времето – можем да направим
това, което заслужават.

Повечето хора на вашата възраст
не знаят как се включва компютър,
а вие, напротив – на „ти“ сте с новите технологии…
Аз се научих да работя на компютър,
слава Богу, и сам си монтирам филмите. Как да преподавам, ако не познавам новата технология?! В момента,
в който застана пред тези млади хора
и те ми разказват за съвременните
фокуси, аз поне трябва да съм в час.

А занимавате ли се още с българската секция на IMDB?
Г. Дюлгеров, докато снима „Изпит“, 1971 г.

С „архиварство“ се занимавате и
в книгата си „Биография на моите
филми“. Може би сте си казали:
„Aми като няма филми, нека има
книга за филми“?

неминуем момент на самолюбуване.
Това ме плашеше. И продължава да ме
плаши, защото не знам доколко съм
го избегнал. Ненапразно избрах един
филтър, през който да разказвам.
Това е посвещението „На моите внуци“, тоест на поколението на моите
внуци, на тия, които нищо не знаят за
времето преди 10 ноември 1989 г. А в
това, че нищо не знаят, се убеждавам
всеки ден. Наскоро Светослав Овчаров
беше задал въпрос на първокурсниците в НАТФИЗ какво се е случило на
9 септември 1944 г. и никой не е знаел. Никой! Аз пък попитах какво значи „пролетариат“. Не знаят! Затова
реших простичко, с конкретни примери да разкажа как се стигаше до един
филм, да разкажа за хората, с които
заедно правехме кино, как живеехме
и как всичко прекарвахме през иглени
уши, докато се появи този филм на екран. Опитах да разказвам конкретно,
без обобщения, особено социологически и политологически – ако имаше момент за обобщение, цитирах Кешловски или Зануси, те го правят по-добре
от мен.

Хм. Сигурно е важно да се намирам
на работа, но опасността да пишеш
книга за своите филми е да се изкараш
велик герой. Има един, меко казано,

Книгата беше публикувана първо
онлайн, но вече има и официално
хартиено издание – по-различно ли
е то?

Това, което последно направих, е всички български филми до 1990 г. и даже
малко след това да са визуализирани в
IMDB, тоест да се показват с плакати
или снимки. Свързах се с художниците,
взех разрешение, пратиха ми плакати
и те вече са в интернет базата. Беше
дълга работа. Но сега, като се отвори IMDB, като се отиде на български
език, не на България (там излизат и
копродукции), се показва подменю и
се търси по години. Като почнеш от
„Българан е галант“, чак до началото
на 90-те можеш да проследиш всички
български филми. И само като им гледаш плакатчетата, ще разбереш за
както става дума. Качил съм и максимално информация за тях. Колкото до
по-новите филми – ако някой от частните продуценти ме помоли за помощ,
качвам, разбира се. Основното е свършено. Това е памет. А аз съм архивар.
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Хубавото на това издание е, че в книгата има QR код. Всеки може да инсталира на своя смартфон безплатното
приложение QR Reader и да гледа откъси от филмите, за които разказвам.

Разказвате за тези до 1990 г. Ще
има и продължение, нали?
Да. Първата част обхваща филмите
ми до „Лагерът“ (1988/1990) включително, т.е. заснетите през соцпериода. За мен „Лагерът“ беше в един
общ поток български филми, които
стреляха в системата – и „Вчера“ на
Иван Андонов, и „Маргарит и Маргарита“ на Николай Волев, и „Карнавалът“ на Иванка Гръбчева, „1952: Иван и
Александра“ на Иван Ничев и още много други, плюс тези от новата вълна.
Вдъхновени от перестройката, ние се
осмелихме да бъдем по-откровени, а
не да прибягваме до езоповски език. А
сега, събрани в книга, филмите ми от
соцпериода са обединени от темата
за човека срещу системата. Дори и в
„Изпит“ от 1971 г. човекът пак е срещу системата.

Сега ли си дадохте сметка за тази
връзка?
Естествено, че това ми е било тема,
за да се занимавам с кино и да мога да
оцелея в моменти, в които си казваш:
„Mай не го приеха този филм, дали да
продължа“. Тогава обаче съм си имал
своето оправдание: занимавайки се
с кино, да оставям свидетелства за
времето. И почти във всичките ми
филми, включително в „Мерата“, става дума за човек срещу обществото,
срещу някаква система. Някои като
„Авантаж“, „Трампа“, „АкаТаМус“, „Лагерът“ са по-директни, но всеки мой
филм по свой начин е за тоталитарната система. Това ги обединява. А
преходът към втората книга е един
гениален цитат на Кешловски за това
коя цензура е по-страшна – идеологическата или тази на парите.

Това е финалът на първата, а как
започва втората част?
Започва с това как се сблъсках за пръв
път с цензурата на парите. Там пак
присъства „Лагерът“, но като повод
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за задочните ми срещи с Марин Кармиц, когото нашите доморасли търговци излъгаха. На един фестивал в
Кан, в който участваха „Маргарит
и Маргарита“ и „Лагерът“, Марин
Кармиц, за когото едва по-късно
разбрахме, че е един от трите кита
във френската киноиндустрия, купи
всички филми от програмата, в която
участвахме и ние. Отива и на нашия
щанд, казва сумата, за която взема
двата български филма, подписват
предварително споразумение, което
за французите означава и договор.
След това обаче се появява един, според мен пишман продуцент, и казва, че
иска да купи „Маргарит и Маргарита“
за същата сума. Нашите казват „да“ и
му го продават.
Месеци по-късно заминахме за Франция с Рангел Вълчанов и Петър Попзлатев в някаква делегация по линия
на Министерството на външните
работи и имахме среща с един голям
началник. Петър заговори на френски,
ние с Рангел кимахме, но по едно време долових, че въпросът е дали имаме
продуцент и проект. На английски
казах, че нямаме продуцент, но да,
имаме проект. А търсите ли френски
продуцент, попита нашият домакин.
Да, как да не търсим, нали затова сме
тук, отвърнах. Имате ли предложение, попита той и аз веднага казах:
Марин Кармиц. Той искаше да купи моя
филм „Лагерът“. Французинът вдигна телефона и се обади на Кармиц.
Разказа му за нас и изведнъж лицето
му се опъна. Затвори слушалката:
„Какво сте направили?! Марин Кармиц
ми заяви, че с вас, българите, ще говори само от балкона – сключили сте
договор и не сте го спазили!“. Тогава
разбрах какво ни чака заради самонадеяната ни българска самодейност…
Това е – във втората част на книгата
разказвам за опита ми и като продуцент. Вече съм написал за „Черната
лястовица“, за „Козелът“, остава ми
„Буферна зона“. И по един естествен
начин книгата ще свърши.

А какво се случва с новите ви
проекти?
Имам два проекта. С единия, „Юдит“,
кандидатствам може би за пети път

за субсидия. Историята е истинска –
за жена, внедрена при горяните, която ги предава. Предава ги красиво,
артистично, защото те са влюбени
в нея. Прави го, за да си спаси децата, но когато осъзнава действията
си и иска да спре, вече не може… Ако
и сега не го одобрят в комисията, ще
се откажа. Другият ми проект беше
за дядо Въльо, който предава Бенковски. Исках да го направя точно както
е по Захарий Стоянов, но този сценарий въобще не го класираха. Впрочем
знаете ли, че млади хора не знаят кой
е Бенковски?!

Не е възможно…
Не знаят! Учител по география в
предаването „Стани богат“ не знаеше кой е Бенковски и как е загинал...
Всъщност и двата проекта са за
прошката. А днес имаме нужда от
прошка. Продължаваме да се насъскваме и увълчваме един срещу друг –
докога, не е ясно.

В гилдията винаги се говори за
„учениците на Дюлгеров“, успяхте
да създадете школа…
Не бих казал. Какво общо има между
Светослав Овчаров и Иван Черкелов
или Иглика Трифонова? Толкова са различни. Но да, мои ученици са. На какво
се учехме? На това да сме почтени в
киното и да правим филмите, които
искаме. Това повтарям: иска ти се да
правиш социално кино като Кристина Грозева и Петър Вълчанов – прави
го, ако ти идва отвътре; или притчи
като Николай Тодоров – прави, но да
знам, че си ти. Надя Косева, Светла
Цоцоркова, Иван Владимиров… всички
са различни.

Надя Косева беше казала някъде,
че вие, преподавателят, сте като
добър родител – разказвате за живота и давате пример как се прави.
Преднамерено ли го правите?
Вижте, ние с тях сме приятели. Не се
усещам като техен баща, макар да им
се бъркам понякога не много деликатно. Но че милея за тях – не го крия. И
че ми е драго, когато успяват – също.
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Напоследък говорим за подем в новото ни кино – това измамно ли е?
Ни най-малко! Знаете ли, разликата
между европейското и американското кино е, че докато американецът,
от Форд и Чаплин до наши дни, разказва приказки, европеецът се опитва да налучка истината за света, за
човека, за случващото се в душата
му. Да, тези филми не са от най-гледаемите, но като се обърнеш назад,
те са документ за времето, а другите, приказките – не са. Вземете само
сагата на Трюфо за Антоан Доанел –
цяла Франция от 60-те до средата
на 70-те е там: като почнеш от това
как се променят колите и дрехите на
хората и стигнеш до това какво се
случва с тях. Човекът занимава и младите ни режисьори – „Ирина“, „Баща“,
„Сестра“, „Жажда“, „Кецове“ и т.н.
Ами филмите на Иглика Трифонова?
Да не говорим за Иван Черкелов – там
са само човек и Бог. Ами Светльо Овчаров с размислите му кои сме ние,
българите…

А как да си обясним нарастващия
интерес към по-далечното ни
минало?
Слава Богу, бих казал. Защото вървим
неспасяемо към глобализация и културите ще влизат една в друга. Казвам
на студентите ми: „Бъдете верни на
културата, в която сте израсли“, ама
те сега порастват в друга култура, в
американската. Моят призив към тях
е: „Постарайте се да разберете нещо
и за културата, където сте засукали
майчиното си мляко, постарайте се да
знаете за нея, защото иначе ще бъдете вторични“.

Предишен наш разговор завърши
така: „Понеже сме малка страна,
със слаба културна традиция, се
поддаваме на мощната глобализация и нямаме културен имунитет“. Знаете ли вече как да си го
изградим?
Културният имунитет е в генома на
една нация. В това, което се нарича
неосъзнатото подсъзнателно. Откъде да дойде този културен имунитет на тази толкова млада българска

нация?! Фукаме се с 1300 години България, но ние съществуваме от 142
години. Кажете ми кой е преди Левски,
кой е преди Ботев; къде са дългите
родословни дървета на западната
интелигенция; къде е духовната ни
йерархия – няма я. Молитвата на поп
Грую и на отец Кирил е била: „Верую во
единного хъша балканского…“. Хубаво
е, че вярваш в „единного хъша балканского“, но дека го Бог? Дека ги Отец
и Свети Дух? А къде е светската ни
аристокрация? Избихме я на 9 септември 1944 г. Четох в едно изследване на проф. Драгомир Драганов, лека
му пръст, че 7 % от партийната маса,
която тогава управлява България, е
имала висше образование, още малко
проценти – средно, и огромната маса
– основно или никакво образование!
Оттам сме тръгнали преди 60–70
години?! Как да дойде този културен
имунитет…

Може би вие знаете как…
Никак. Надеждата ми е, че лека-полека започва да се случва. Без революции повече, защото никоя революция
не е за добро, включително нежната.
Имаме нужда само от еволюция – постепенно да се напластява, да се напластява, да се напластява… От тук
нататък е „но“ – кои ще са тук, какво
ще се случи на Запад. Моите внуци не
са тук, но аз им посвещавам книгата
си. Те са моите француЗАйчета. Както
казват, ние сме французи, но знаем и
български… Спасение няма.

Нека да завършим все пак с нещо
оптимистично…
Разбира се! От десет години водя
майсторски клас в НБУ, през който
вече минаха минимум 200 момичета
и момчета. Огромният процент от
тях са хора, които ми вдъхват невероятна надежда. Не всички могат да
правят кино, но това няма значение.
Те ще правят други неща, защото
искат. Често чувам: „Остави ги тия,
младите, те нищо не знаят“ – да, те
не знаят какво е „пролетариат“, но
знаят други неща, които аз не знам.
Въпросът сега е моето и тяхното
знание да се съберат в едно. Тогава би
било просто идеално.

Георги
Дюлгеров

Георги Дюлгеров е роден на 30
септември 1943 г. в Бургас. Завършва Института по кинематография „Герасимов“ (ВГИК) в
Москва. Повече от 20 г. работи
в СИФ – Бояна, а след 1991 г.
е бил началник на Армейския
аудио-визуален център, преподавател по кинорежисура и
ръководител на клас в НАТФИЗ.
Професор е от 1999 г. Филмите му „Лагерът“, „Мера според
мера“, „Авантаж“, „Трампа“ и др.
са сред най-добрите постижения в историята на българското кино. След промените снима
„Черната лястовица“, „Лейди
Зи“, „Козелът“, „Буферна зона“.
Носител е на Сребърна мечка
от Берлинале ’78 (за „Авантаж“),
на приза Златен рицар от Палермо ’86 (за „Нешка Робева и
нейните момичета“), Голямата награда от Международния
кинофестивал в Сараево (за
„Лейди Зи“, 2005) и др. Член е на
Европейската филмова академия. Почетен професор на НБУ.

					
***

Разговорът ни можеше да продължи
дълго. На излизане от кафенето Дюлгеров леко раздвижва болния си крак
и ме поглежда шеговито: „Както се
казва в „Мера според мера“, мъже сме
били, Господи, чиновници не сме били“.
А на улицата се сеща пак за студентите и допълва: „Изпитвам отговорност към тях – това е истината.
Майсторският клас ми носи огромна
радост“. Ако не беше така, едва ли
щеше да преподава и онлайн, принуден
като всички да си бъде у дома заради
COVID-19.
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Величието
на малките
С френския писател
Никола Матийо разговаря
Тони Николов

„Писането е начин                        
на отмъщение заради онова,
което светът ни причинява.
Заради отлитащото време,
социалното унижение                 
и любовните разочарования.“
Носителят на Гонкур (2018 г.)                                           
и на Гонкур за България
(2019 г.) гостува в София
за представянето                          
на наградената си книга                                 
„А след тях и децата им“                       
(изд. „Парадокс“, 2020,
превод от френски                                
Владимир Сунгарски)

Описва този свят, но и един друг свят.
В книгата ми отчетливо присъства и
провинциалната буржоазия. В първия
си роман говорех предимно за работниците, а този път се опитах да разширя картината с хора и от други социални прослойки. Самият аз израснах
в Лотарингия, в семейство от средната класа. Баща ми е електромеханик, а
майка ми – счетоводителка.

Ще се съгласите ли, че вашият роман „А след тях и децата им“, за
който получихте Гонкур, е всъщност роман за „околовръстна
Франция“, за която знаем малко –
Франция на „жълтите жилетки“?
И да, и не. Наистина действието на
романа се разгръща отвъд периферията на големите и богати градове,
където са концентрирани големите
капитали и ресурси, отвъд техните
предградия и проблемните квартали.
Това е „междинна Франция“, силно пострадала от деиндустриализацията.
Понятието „околовръстна Франция“
е много дискутирано от географи и
социолози, но вече се колебая да го използвам, терминът обединява твърде
разнородни реалности. Става дума за
региони, където хората са силно потърпевши от деиндустриализацията
и глобализацията. Там най-доброто е
останало в миналото, което причинява твърде силен гняв.

Романът ви описва един работнически свят. Среда, която очевидно
добре познавате?
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Поне три неща. Първо, вписва цялата
тази идея в социалното възпроизводство и в едно незабравимо минало. Не
просто като потапяне в социологията на настоящето, а в онова, което
остава отвъд него. Второ, в библейския цитат се говори за хора, които сякаш не са били и на които им липсва история. Ала внушението е, че те няма
да изчезнат завинаги. В това беше и
моята амбиция – да покажа почти митичното величие на малките хора. И
на трето място, подобно на пътеводна звезда ме съпровождаше примера
на „Да възхвалим сега славните мъже“
– книга на писателя Джеймс Ейджи
и фотографа Уокър Еванс, издадена
през 1941 г. в САЩ. Става дума за репортажна книга от времето на голямата депресия през 30-те години на
миналия век, когато хората изнемогват и измират от глад. Заглавието
отново е цитат от същата глава на
Книга Премъдрост на Иисуса, син Сирахов, но от първия стих: „Да възхвалим сега славните мъже и отците на
нашия род“ (Сир. 44:1). Така че тръгнах
по стъпките на Ейджи и Еванс с едно
не по-малко парливо свидетелство от
наши дни – реалистично, документално, надявам се, дори поетично. Опитах
се да гледам в тази посока.

Някаква част от младостта ви
присъства ли във вашата книга?

Прави впечатление, че заглавието
на романа „А след тях и децата им“
препраща към Библията и Книга
Премъдрост на Иисуса, син Сирахов: „има и такива, за които не е
останал спомен, които са изчезнали, като да не са съществували, и
станали като да не са били, а след
тях и децата им“ (Сир. 44:9). Какво
ви дава този библейски цитат?

Да. Израснах в Епинал, един съвсем
малък град, което неизбежно белязва
човека – от първите му лудории, та
до първото влюбване. Искам да кажа,
че бях потопен в тази провинциална
среда, лятото скучаех много, което
пък ме подтикна към четене.

Критиката твърди, че дебютната ви книга е под силното влияние
на „черния роман“, което се долавя
и в „А след тях и децата им“. Така
ли е наистина?
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От самото начало бях убеден, че пиша
в традицията на „черния роман“, прекрачвайки каноните му. Защото какво
представлява „черният роман“? Това
е роман, който приема криминалната
интрига като претекст, за да говори
за нещо друго. Да опише някой регион,
даден квартал, една жена, конкретно
семейство... „Черният роман“ пресъздава някои твърде брутални факти
от всекидневието, ето защо в писането си аз се опитвам да изляза от
неговите „кодове“. Ала в книгата ми
има насилие и преследване, всички
тези елементи, заимствани от „черния роман“.

Кои са любимите ви автори на криминални романи?
Най-голямото влияние, признавам, е
на Жан-Патрик Маншет, известен с
киноекранизациите си. Поне три от
трилърите на Ален Делон се базират
върху негови книги. От американските автори – Пит Декстър. И разбира
се – Жорж Сименон.

Учили ли сте литература?
Не, следвах история в Нанси, после
кино и история на изкуството в Мец.
Киното има огромно въздействие
върху начина ми на писане. Архитектурата на романите ми силно наподобява тази на сериалите: преливащи
се разкази, повествование от сезон в
сезон. Аз съм изключителен киноман.
Един от любимите ми режисьори е
Морис Пиала с неговия разтърсващ
реализъм. Имам не само настолни
книги, но и настолни филми – „Абсолвентът“ на Майк Никълс или „Мъжът,
който обичаше жените“ на Франсоа
Трюфо. Силно влияние върху творчеството ми оказва и голямата американска литература от Юга – Лари
Браун, Фокнър, Стайнбек.

А от френските писатели?
Селин и неговото „Пътешествие до
края на нощта“. Като употреба на
езика по един не толкова академичен начин – Ани Ерно. Другите двама
са Жорж Перек и Гюстав Флобер. На
Флобер дължа много заради портретирането на един студен социален

свят с нужната доза ирония. А Перек
препрочитам често, дори в момента. Намирам, че „Животът. Начин на
употреба“ е изключителна книга.

Често споменавате в интервютата си, че „всичко е политика“.
Какво имате предвид?
Основният човешки проблем е какво
да сторим, за да живеем заедно. Това
е трудно, но и необходимо. Винаги има
логика на властта и господството,
но има и логика на съпротивата. Винаги в живота има конфликт и всичко
това е политика. Политиката не се
изчерпва само с гласуването, с избора
между лявото и дясното. Щом има две
личности, вече става дума за политика. Възприел съм някои от идеите на
социолога Пиер Бурдийо, но не те са
отправна точка в романите ми. В тях
тръгвам от въображението си, но то
пък, на свой ред, е повлияно от социалните науки.

Какво е писането за вас?
Писането е начин на отмъщение заради онова, което светът ни причинява. Заради отлитащото време,
социалното унижение и любовните
разочарования. Фиксирайки се върху
тези неща, ние ги описваме, намираме
думите, с които можем да го сторим.
Ставаме „по-малко жертви“. Докато
пиша, аз отразявам ударите на съдбата. В момента баща ми е сериозно
болен, той страда от алцхаймер. Много е тежко. Давам си сметка, че преодолявам болката само когато намеря
думи, за да го изразя. Но не става дума
за терапия!

Писането ви освобождава?
Не знам дали това е освобождение,
по-скоро ми дава възможност да измеря живота. Пак повтарям, за мен литературата не е терапия, тя е среща
с реалността.

Мислехте ли си, че някой ден ще
вземете наградата Гонкур?
Не, често казано, не… Мислех, че съм
написал втория си „черен роман“, после дойде сезонът на наградите. Казаха ми: „Изключено е да получиш Гонкур,

Никола
Матийо

Никола Матийо е роден през
1978 г. в Епинал, Франция. Получава образованието си в частно католическо училище. Там се
сблъсква със сериозните социални различия между учениците, но среща и подкрепата от
преподавателите в дебютните си опити в литературата.
Завършва сценично изкуство в
университета в Мец, работи
като журналист, деловодител
и като служител в Асоциацията
за контрол върху качеството
на въздуха. Дебютният му роман „На животните войната“
е отличен с три награди за литература през 2014 г., по него
е заснет телевизионен сериал. Този успех го окуражава да
напише „А след тях и децата
им“, който печели най-престижната френска награда за
литература Гонкур през 2018 г.
и Гонкур за България през 2019 г.

твоето издателство спечели наградата миналата година, такава е практиката“… И когато ми се обадиха по
телефона, за да ми съобщят решението на журито, имах чувството, че ме
е ударил гръм от ясно небе. Не беше
случайност, но до голяма степен имах
късмет. Нещата са прости: трябва
да си написал сносна книга. След което тя да заинтригува издател, после
журналистите да заговорят за нея и
публиката да я приеме. И накрая идва
решението на журито. Заслугата на
автора е около 10 % от цялото това
начинание.
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Университетът UTEC в Лима, Перу, 2015 г., „Графтън Архитектс“, © Iwan Baan
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Станислав
Константинов
Наградите
„Прицкер“
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Проблемите
на столичния център
Разговор с арх. Станислав Константинов

„Никой не гледа графиката
на пешеходните
пространства. Смисълът
на тези пространства
е да създават дейности,            
да събират хора, които
да ги усвояват. Да се
генерират идеи и да има
култура.“

Редица обновления в центъра на
София събраха много критики –
най-вече случващото се с улица
„Граф Игнатиев“, където отново
започна „ремонт на ремонта“. Каква е причината според вас?
Ще ви отговоря съвсем конкретно,
още повече че първият проект за
реконструкцията на „Граф Игнатиев“ през 1998 г. е правен от мен и моя
колектив. Тогава именно направихме
фонтана на площад „Славейков“, за
който също се водиха много спорове,
но аз доказах, че още през 30-те години той си е бил там. Намерихме го в
базата на СБХ в „Илиянци“, реставрирахме го и го върнахме на мястото му.
Моя беше и идеята за паметника на
Петко и Пенчо Славейкови, дело на Георги Чапкънов, замислен да покаже как
те въпреки видимото разминаване
във възрастта гледат към собствената си къща, която е била в близост.
В новия проект на моите млади колеги
не се предвиждаше запазването нито
на паметника на Славейкови, нито на
фонтана. Казвам го без притеснение,
заявявал съм го публично. Едва след
намесата на Столичната община паметникът на Славейкови и фонтанът
останаха. Беше много голяма битка.
По въпроса за настилките. Защо не се
случи този проект? Според мен имаше

калпаво планово задание. Трябва да е
ясно какво иска възложителят и той
да даде параметрите. Тук плановото задание беше толкова калпаво, че
дори не мога да виня архитектите.
Изпусна се една възможност, която
малко градове притежават. Най-ценното на площад „Славейков“ дори не
е самият площад, а са пасажите. Тези
пасажи обаче не бяха в заданието. А
имаше огромни възможности – да се
преминава от квартал в квартал. Когато тези възможности се осъществят, получава се друга София. Всички
тези пасажи – включително и надолу
по „Граф Игнатиев“ – са великолепни,
това е цяла кръвоносна система, която съдържа живот.
Що се отнася до плочките, това е избор на архитектите и на онези, които журират. Абсолютно ясно е, че
като заложиш плочки 10х10, ще имаш
огромни проблеми. От Средновековието насам няма пешеходна зона, която
да не е с едромащабни плочи и с ясен
наклон. Това пести време и пести нерви. Дали е имало увлечение по графиката? Никой не гледа графиката на пешеходните пространства. Смисълът
на тези пространства е да създават
дейности, да събират хора, които да
ги усвояват. Да се генерират идеи и
да има култура.
Какво означава площадно пространство? Това е площад, предоставен на
хората. Какво трябваше да е площад
„Славейков“? Един културен център.
Наоколо са театрите, там е и Френският културен институт. Всеки ден
на това място трябва да се случва
нещо. Събереш ли хората, има ли културна програма, ръководи ли се този
процес, става нещо. А сега вече никой
не минава оттам.

Площад „Славейков“ наистина се
изпразни. Няма ги и книгите.

фотография Николай Трейман

Аз съм абсолютно против връщането
на книгите там! И ще ви обясня защо.
През 1998 г. имаше глад за книжарници, сега ситуацията е различна. Навсякъде има книжарници. А книгата
е скъпо нещо, нейното място е в книжарниците. Този площад има огромен
потенциал, но сега потенциалът е
прекъснат и изгубен.

Има ли шанс чрез минимални въздействия нещо да се промени?
Нищо не може да се промени. Цял живот се занимавам с пешеходни пространства. За съжаление нещата,
които можеха да привлекат хората
на площад „Славейков“, вече ги няма.
Махнаха и зеленината, която бяхме
направили. Площадът се оголи. И
още нещо, което липсваше в плановото задание: не направиха достъп
за хора в неравностойно положение
до Столичната библиотека! Нещо
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Самуиловите войници на проф. Любомир Далчев и да ги прехвърли на друго място. А те са великолепни. Идеята беше да се създаде площ, в която
хората да могат да сядат на пикник.
Идея, за мен абсолютно неприемлива.
Още повече че тази градинка се родее
с другата, която е встрани от „Св. София“. И би трябвало да бъдат в една
естетика. Разгоря се дискусия и фигурите на Далчев останаха.

Адаптацията на Софийската минерална баня в Музей на София (1999 г.) и на площад
„Бански“ (2003 г.) са проекти на арх. Станислав Константинов

жизненонеобходимо, което нямаше да
e скъпо.

от големия архитект Димитър Цолов.
Имаме и ул. „Съборна“, която до Градската градина ще стане пешеходна. И
И накрая – плочките: некадърни из- често казано, не виждам защо за това
пълнители. Добре че зимата беше градско пространство трябваше да
мека. Иначе щяхте да видите как во- има конкурс. Площадът има чудесдата замръзва и повдига плочките.
на настилка, храмът е вдигнат, тъй
Как ви се вижда новият проект за като е построен върху основите на
площад „Св. Неделя“, дело на арх. по-стария храм. И освен това тези
Масимилиано Фуксас? Вписва ли се „гъби“, които щели да събират слънтой достатъчно добре в историчес-                                                                              чева светлина, за да могат минувачите да си зареждат там телефоните,
кото сърце на столицата?
затварят погледа към „Св. Неделя“ и
Според мен с този конкурс се прави по- към всичко останало. И пак влизат в
редната огромна грешка. Защото Ма- противоречие със смисъла на проссимилиано Фуксас е голям архитект, транството. Смисълът е да събираш
но според мен проектът е правен от хора, а не да пречиш това да става.
неговото ателие, където работят
А очакваният ремонт на площада
поне стотина души. Той просто не е
пред катедралния храм „Св. Алекусетил сакралността на мястото. Не
сандър Невски“? Имате ли преде усетил онова, което се случва там,
става там какво ще се случва?
не познава православната традиция
и шествията около храма. Не си дава Друга болна тема. През 2015 г. напрасметка, че отдолу е античният фо- вих проект за това пространство
рум. Че храмът е свързан с атентата – изработен, одобрен от всички инот 1925 г. и много травматични за нас станции. И в един момент обявиха
спомени. Че отсреща е Богословският отново конкурс за него.
факултет, че Патриаршията е в съседство. Че от другата страна е хо- Ала какво направиха хората, спечетел „Балкан“, който, за разлика от ос- лили конкурса? Архитект Иво Пантаналите партийни сгради, е правен талеев реши да махне фигурите на
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Бяха предвидени и някакви огромни
пилони от двете страни пред „Св.
Александър Невски“. Махнаха ги. Сега
не знам какво точно ще се случва. Паважът на площада остава. Но по някакъв начин на това място трябва
да се вдъхне живот. Вечер пространството около „Св. Александър Невски“
е абсолютно пусто. Пред деня също е
пусто – наоколо няма заведения, няма
нищо.

Спират единствено туристически
автобуси…
Да, но това място не бива да е паркинг. Имаше една стара идея, която
също не успя да се осъществи – „Св.
София“ да се свърже като пешеходна
зона с кметството, за да се подчертае значението на тази църква за
столицата. Според мен цялото това
пространство трябва в определени
дни от седмицата също да се използва по някакъв начин, за да генерира
култура. Както операта на площада,
която направи акад. Карталов.

Вие сте автор и на преустройството на бившата Централна баня в
музей на София. Някои обаче настояват банята да си остане баня?
Възможно ли е съвместяването на
двете и ако не – защо?
От 1986 г. Централната баня беше
занемарена – на покрива ѝ започнаха
да растат дървета. И в края на 90те Столичната община направи конкурс с ясно задание. Слава богу, иначе
сградата можеше да се превърне във
всичко – даже в казино. Реши се да
бъде Музей за история на София чрез
„адаптация“. Това е 1998 г. В конкурса участваха петнайсет колектива и
моят колектив спечели. Шестнайсет
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години от живота си посветих на
този проект, защото чак през 2014 г.
открихме музея. Нямаше обаче пари,
затова реконструирахме само половината от сградата.
Оказа се, че няма по-подходяща сграда в центъра на София, с по-добра архитектура за тази цел. Просто съм
влюбен в тази сграда. Петко Момчилов и Фридрих Грюнангер са гениални
архитекти! Построена е през 1906 г.
– какви пространства са създали тези
хора! Металната част пристига от
заводите „Вагнер“, настилките са от
Австро-Унгария. Всичко в сградата е
направено безупречно.
Идеята, с която спечелихме конкурса, беше това да е цялостен „градски
дом“. Музей, но и зали за дискусии, концерти и театри, както е навсякъде по
света. Виждаше се, че нереставрираната част е пред срутване – толкова
зле е, че може всеки момент да рухне.
Тогава се яви идеята за Музей на ХХ в.,
която тепърва трябва да се реализира, а двата т.нар. „басейна“ да се
превърнат в зали – за театър, музика
и т.н.
Тогава избухнаха споровете в Столичния общински съвет. Изведнъж се
появиха разгорещени противници на
музея, които отново искаха да се възстанови банята. Аз съм пристрастен,
разбира се, към идеята тъкмо на това
място да е Музеят на София. Нима е
възможно там да се създаде СПА център? За близо десетилетие идваха инвеститори от Австрия и Италия, но
всички изчисления показваха, че проектът за СПА център е икономически
нерентабилен. Билетите ще трябва
да са по 30 евро. Модерният балнеологичен център предполага външен
и вътрешен басейн, хотелска част,
ресторант, парк, както е в Будапеща.
В София нямате нищо от това. Вода
има – спекулира се, че минералните
извори са пресъхнали. Но не виждам
как може да се съвмести музеят със
СПА център. Още повече, че Музеят
на София разполага със 100 000 музейни единици. Картините, посветени
на София, са струпани долу в депата и
няма къде да се изложат.

Нереставрираната част от сградата
на банята започна да пропада в частта към ул. „Екзарх Йосиф“. И не я ли направим скоро, тя ще си отиде.

Станислав
Константинов

Колко още живот има нереставрираната част на бившата баня?
Трябва да се знае, че едно земетресение би усложнило много ситуацията.
Как реставрирахме днешната музейна част? Всяка съществуваща колона
се правеше отново с бетон и метален
скелет, изграждаше се нова основа.
Създаде се нов скелет, който никъде не личи. Освен че колоните, които,
примерно, са били 30х30, сега са 50х50.
Същото трябва да се случи и с нереставрираната част, независимо каква
функция ще има.

А втората част тепърва трябва да
се укрепва?
По същия начин. Всичко е изгнило. И още
нещо – сградата е пресъхнала. Ако сега
се вкара минерална вода – ние направихме опит навремето и напълнихме единия басейн – мухъл плъзва навсякъде. Тя
се превръща в сюнгер!

Арх. Станислав Константинов
е роден през 1944 г. Завършва
архитектура във ВИАС през
1968 г. Работил е в „Главпроект“ и „Софпроект“. Негови са
проектите за клуб „Яйцето“
в СУ „Св. Климент Охридски“,
реконструкцията на площад
„Славейков“ (1998), адаптацията на Софийската минерална
баня в Музей на София (1999 г.) и
на площад „Бански“ (2003 г.). Определен за Архитект на годината от СБА (1998 г.). Носител
на наградите: Сграда на годината за 2014 (Музей за история на
София), Сграда на годината за
2016 (Институт „Конфуций“) и
Златно перо за принос в българската култура – 1997 и 2019 г.

Ще може ли сградата изобщо да
функционира?
Ако здравият разум надделее и добавим
тази част с 6000 кв. м, ще имаме великолепен музей от 12 000 кв. м с всички
условия той да съществува пълноценно
с необходимите депа и реставрационни ателиета. Така ще има възможност
залите с басейните да се трансформират и да станат част от общата
композиция, защото от архитектурна
гледна точка те са най-красивата част
от сградата и заслужават да станат
неделима част от музея. Превръщането им в театрални и концертни пространства ще създаде възможност да
се съберат всички общински културни
институции и така сградата наистина ще се превърне в Градски дом.

Мислите ли, че рационалните доводи ще надделеят?
След като в момента се правят конкурси и предстои пълната реставрация на минералните бани в Овча

купел, Горна баня и Банкя, които вече
са общинска собственост, мисля, че
това ще задоволи напълно нуждите на
столичани за истински СПА комплекси
и напълно популистките идеи за съвместяване на музей с баня, което е
абсурдно, ще отпаднат. Разбира се,
много по-важно за столичани и гостите на София е да проследят историята на този древен град, а за водата,
римското присъствие и останките,
свързани с култа към нея, се предвижда отделна експозиционна зала. Ще
завърша с цитат на Платон: „В една
държава се развива това, което е на
почит в нея“. Много ми се иска да вярвам, че за нас това е културата.
Разговаряха Тони Николов и Людмила
Димова
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Людмила Димова

Свободни

пространства
Ивон Фарел и Шели
Макнамара с наградата
Прицкер за 2020 г.

Публичните сгради, създадени от
„Графтън Архитектс“, разчитат на
отворени пространства за движение
и общуване, на преходи между частното и публичното. Изградени от бетон
и камък, те наистина си тежат на
мястото, но както напомня критиката, тежестта се дължи не само на
материалите, а най-вече на свързаността с конкретното място. Някои
от сградите им са сравнявани с геометрични скулптури, които покорно
служат на своите обитатели.

И понеже архитектурата днес все
по-трудно може да се прави от един
отделен човек, двете развиват идеите си в пълно равноправие. Сред
влиянията, от които не се отказват
през годините, са възгледите на Льо
Корбюзие за индивида и колектива,
от които черпят при проектирането на учебни сгради. А такива „Графтън Архитектс“ вече имат доста.
Някои изключително атрактивни
– като университета „Луиджи Бокони“ в Милано (Най-добра сграда в
света на Световния архитектурен
фестивал в Барселона, 2008 г.) или
Инженерно-технологичния университет в Лима, Перу (наградата на Royal
Institute of British Architects (RIBA), 2016).
Когато проектът им печели конкурса
в Лима, журито го нарича „вдъхновяващ“, „смело допълнение към градския
пейзаж“. Днес многоликата футуристична сграда се издига вертикално,
захваната за скалите над океана, и
чрез каскади от градини и открити
пространства се вписва в градската
среда. По същия начин и университетският кампус в Милано съчетава
две линии: едната е неговата цялост
на миниград, а другата – широките
гледки към Милано.

Интелигентният подход на Фарел и
Макнамара изследва пътя на светлината, поведението на хората в дадено пространство, материала, пропорциите. „Не е достатъчно да създадеш
нещо функционално, архитектурата
има способността да подобри пространството“, убедена е Шели Макнамара. Пред „Зюддойче Цайтунг“
тя допълва, че двете са „вечни оптимистки“. Тъй като обикновено
работят във вече изградено публично пространство, понякога в доста
ограничени рамки, налага се да бъдат
изобретателни. Получава се, когато

И още: Медицинският факултет на
университета в Лимерик, Ирландия,
Висшето училище по икономика в
Тулуза, Лондонското училище по икономика (все още в строеж)… Наричат
проектите им нагледни лекции по
оформяне на пространството. Между структурите за обучение в многоетажните пространства са разгърнати зони за придвижване, за срещи и
усамотение. Комфортните условия за
студентите се допълват от естествено осветление и вентилация. Дори
и в по-малките проекти на „Графтън
Архитектс“, например Solstice Arts

на разположение – дневната и лунната светлина, силата на земното привличане, материалите, създадени от
човека или налични в природата. Във
Венеция двете напомнят с един свой
жест, че целта на архитектурата не
е само да създава нещо ново, понякога
е достатъчно да привлече вниманието към вече съществуващото. Откриват един забравен, зазидан прозорец, дело на архитекта Карло Скарпа,
и го показват в целия му блясък: два
свързани кръга, които отварят чудна гледка към канала и небето над
Джардини.
фотография © Alice Clancy

Ивон Фарел и Шели Макнамара основават своето студио „Графтън Архитектс“ през 1978 г. в Дъблин. Наричат
го на името на улицата, на която се
намира офисът им. Знак, че мястото
е дори по-важно от собствените им
личности. След близо 40 години ирландското дуо се радва на заслужена
популярност. Знае се, че за творческата им енергия няма спирачки, двете
са известни като интелигентни преподаватели и събеседници.
Университетски сгради от двете
страни на Атлантика, жилищни постройки, културни центрове и училища в родния им град Дъблин и по света – с архитектурното си дело Ивон
Фарел и Шели Макнамара на практика
показват какво се крие зад мотото
„Свободно пространство“. Обявиха
го в специален манифест, когато станаха куратори на Архитектурното
биенале във Венеция през 2018 г. Свободното пространство трябва да
улавя това, което природата ни дава
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открият връзки между вече наличното и хората, обитаващи мястото.
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Centre в Наван, Ирландия, са налице
многофункционални пространства не
само за общуване между артистите и
публиката. На различни нива са създадени сектори за по-голяма близост, но
се усещат също широта и светлина,
нахлуващи от мащабните прозорци.
Стилът на Фарел и Макнамара е „лаконична, сурова, но винаги изразителна архитектура, използваща в
пълнота възможностите на един или
друг материал“, се казва в мотивите
на журито на наградата Прицкер. То
акцентира върху цялостния им подход в изграждането на сградите и
в практикуването на професията,
изтъква щедростта, която двете
проявяват към колегите си, отговорното отношение към средата и
космополитния подход, съчетан с
признание на неповторимостта на
всяко място.
„Архитектурата предлага рамка за
живота на хората, тя ни закотвя в
света“, казва Шели Макнамара. Според
Ивон Фарел тя „би могла да се опише
като една от най-сложните и важни
културни дейности на планетата“.
Двете са професори в Юнивърсити
Колидж в Дъблин, където преподават
Институт по урбанистика, Юнивърсити
колидж, Дъблин, 2002 г. © Ros Kavanagh

Университетът „Луиджи Бокони“, Милано, 2008 г., © Federico Brunetti

от младите си години. След първите
си успехи получават покани от Висшето училище по дизайн в Харвард,
Йейлския университет и Политехническото училище в Лозана, а от 2013 г.
преподават в създадената от Марио Бота Архитектурна академия в
Мендризио.
Въпреки всичко едва ли някой ще ги нарече звездни архитекти. Те по-скоро
са представители на архитектурата,
която скромно служи на обществото
и хората. А това, че получават наградата, приемана за еквивалент на
Нобеловата, е по-скоро знак за нови
тенденции. Ако през 1979 г. първият
носител на Прицкер – Филип Джонсън,
е на 72 години, то днес двете архитектки от Дъблин, родени през 1951 и
1952 г., могат да се впишат в групата
на доста по-младите. Те са първите
ирландски архитекти, получили наградата, ако изключим американеца с
ирландски корени Кевин Рош (1982 г.)
На жени Прицкер се присъжда от не
толкова отдавна. Всъщност могло е
да се случи и по-рано, още през 1991 г.,

ако американецът Робърт Вентури
я беше получил в тандем със съпругата си Денис Скот Браун. Но това
не става, а впоследствие са организирани кампании, които настояват
за награждаването ѝ. Комитетът
на Прицкер отказва с аргумента, че
наградите са еднолични. Едва през
2004 г. Заха Хадид става първата
жена архитект, удостоена с отличието. Преди това, през 2001 г., правилото е променено и швейцарците
Жак Херцог и Пиер дьо Мьорон са наградени като тандем. Комитетът
все пак забелязва жените – японецът
Кадзуо Седжима е награден заедно с
Рюе Нишидзава (2010 г.). Жена има и в
испанското трио лауреати от 2017 г.
– Рафаел Аранда, Карме Пижем и Рамон
Вилалта.
Наградата Прицкер, чиято парична
равностойност е 100 000 долара, се
връчва от 1979 г. по инициатива на
чикагското семейство Прицкер и тяхната фондация „Хаят“. Присъжда се
на архитекти с принос за развитието
на човечеството.
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Агамбен
и неназовимото
Димитрина Чернева

„Идеята за проза“,
Джорджо Агамбен,
превод от италиански                    
Валентин Калинов,                  
ИК „Критика и хуманизъм“,
2020 г.
Може ли човек да се вмъкне някак неусетно в словото, тъй че, вместо да
отстоява безспир сиротното си владичество над думите, да се остави те
да го обгърнат в тяхната скритост?
Вместо да конструира нескончаемо
изреченията, да се научи още да ги
следва, да се настанява почти недоловимо в пролуките им, както би
се изразил Мишел Фуко. Сиреч да ги
изрича, докато самите те го намерят и изрекат, докато го отведат
накрай до преддверието на неговата човешка история. Защото, както
твърди знаменитият Валтер Бенямин, езикът е не просто съобщаване
на съобщимото, той същевременно
е символ на несъобщимото. Всеки повисш език е превод на по-нисшия, докато в последната яснота – или може
би скритост – се разгръща Божието
слово, единството на това езиково
движение.
Ала що е, нека се запитаме по-напред,
езикът, или каква е идеята за него?
Според италианския философ Джорджо Агамбен, за когото несъмнено
можем да кажем, че е последовател на
Бенямин, през вътрешността на езика преминава разграничението между
изречимо и неизречимо, разделяйки го
като изтънен хребет. Размишлявайки върху неизречимото, човек си дава
сметка, че езикът все пак добре може

да именува онова, за което не може да
се говори. Сиреч, следвайки античната философия, трябва да признаем,
че за първичните прости същности
не може да съществува logos, а единствено – име. Съгласно това схващане неизречимо е не онова, което не е
засвидетелствано в езика, а онова,
което в езика може да бъде единствено именувано. Обратно, изречимо е
всичко, за което може да се говори дефинитивно със свързана реч.
Темата за езика е, така да се каже,
метатема на една от най-поетичните творби на Агамбен, фокусирана
– сякаш парадоксално – върху идеята

за проза. В един от фрагментите си,
писани паралелно със съчинението
„Върху понятието за история“, Валтер Бенямин подчертава, че „идеята
за проза съвпада с месианската идея
за вселенска история“, отбелязвайки в края на изречението в скоби и с
удивителен знак името на руския писател Николай Лесков, за когото вече
е сътворил свое есе (през 1936 г.), наречено „Разказвачът“. В него философът размишлява за литературните
жанрове и техните взаимоотношения с историята, като по думите му
тъкмо приказката или живият опит,
предаван от уста на уста, „разомагьосват смъртта“. От своя страна в
„Идеята за проза“ Агамбен споменава
онези люде, които са били върнати
към живота, след като привидно са го
напуснали. Те – смята той – не са били
напълно мъртви в действителност
(иначе как биха били върнати), нито
пък са освободени от необходимостта един ден да трябва да умрат. Бидейки обаче свободни от представата за смъртта, когато ги запитаме
какво им се е случило, те нямат какво
да ни кажат за смъртта, ала намират
материал за безброй разкази и безброй красиви приказки за своя живот.
Но каква все пак е идеята за проза
според Агамбен? Опитвайки се да обговори този въпрос в есето, посветено на прозата, философът се разпростира сякаш по-скоро върху темата
за поезията, тръгвайки от факта,
че „никоя дефиниция на поезията не
е напълно удовлетворителна, освен
ако не утвърждава идентичността ѝ спрямо прозата, позовавайки се
на възможността за анжамбман“. С
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други думи, неравността на речта,
която прекрачва от единия стих в
следващия, доближавайки стиховата
реч до разговорната, изважда на бял
свят изначалната походка на стихотворението, която според Агамбен
не е нито поетична, нито прозаична,
а е смесена. Тук авторът се завръща
отново към идеята за езика, към онова сюблимно колебание между смисъл
и звук, което не е нито поезия, нито
проза, а средината между тях.
Всъщност цялата книга е своеобразна средина между поезията и прозата,
между философията и литературата, между съдържанието и формата,
между текста и илюстрацията. Тази
най-лична творба на Агамбен, която
за пръв път излиза на български в превод на Валентин Калинов, е по-скоро
сбор от кратки философски текстове, близки до есето, в които авторът
разсъждава върху фундаменталните
топоси на човешкото – истината,
любовта, призванието, политиката, справедливостта, мълчанието,
смъртта... Но нека проследим някои
от многото посоки на мисълта му,
която не просто демонстрира безусловната ерудиция на автора, но
приканва читателя да последва присъщото за нейния развой кръстосване – понякога тъй странно на пръв
поглед – на теми, жанрове и дискурси,
разкриващо пред взора ни невидими и
немислими до тоя момент пластове.
Да вземем например идеята за комунизма. Опитвайки се да обясни какво
е комунизъм, Агамбен тръгва от...
порнографията. Порнографията, която винаги се изправя пред очите ни,
решим ли да потърсим нейното истинско съдържание, с наивната си
и блудкава претенция за щастие.
Най-съществена характеристика на
това щастие е в изискването то да е
възможно във всеки момент и във всеки случай. Вечното политическо основание на порнографията е в това да
демонстрира, че във всяка най-дребна ситуация на всекидневния живот
и навсякъде, където има човешка
социалност, е наличен потенциал за
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щастие. Или пък идеята за власт, която авторът обяснява посредством
опозицията между удоволствието и
потенциалността. Ако потенциалността е онова, което никога не е в
актуалност и на което завършването винаги липсва, то значи тя е болка. Навсякъде около нас обаче, и дори
вътре в нас, съществуват сили, които упражняват натиск върху потенциалността да възпре сама себе си.
Върху тези сили се основава властта.
Или идеята за мир, според която не

„Гневът Божи в
действителност
е от същото
естество, както  
и Неговата
милост: ако
нашето зло
обаче престъпи
мярата,
тогава дори  
Божият гняв                       
ни изоставя.“
Джорджо Агамбен
съществува и не може да съществува
знак на мира, защото истинският мир
е възможен само там, където всички
знаци са били изпълнени и изличени.
Защото всяка борба между хората е
по съществото си борба за признаване, а мирът, който идва след такава
борба, е само договореност, установяваща знаците и условията на това
взаимно и временно признаване. Но не
повтарящото се призоваване на гарантирани знаци и образи, а това да
не можем да разпознаем себе си в никакъв знак и в никакъв образ – ето това
е мирът според Агамбен.

И тъй тези малки трактати, колкото
философски, толкоз и поетични, са същевременно твърде загадъчни. Подкопавайки разликата между поезия и
философия, авторът не се опитва да
гради някаква теория, а се стреми да
подтикне читателя към съпреживяване и пробуждане. Той разработва
своите идеи съвсем умишлено някак
индиректно и косвено. Щом посегнем
към темата за справедливостта, се
натъкваме на есе за... Забравеното;
захванем ли се с идеята за политика,
попадаме на разсъждение за най-голямото наказание, което може да
сполети творенията и за което наистина не съществува лек, понеже
то е по-страшно дори от Божия гняв
– става дума за забравата и изоставянето от страна на Бога; отворим
ли есето за музиката, виждаме, че в
него се говори не тъкмо за нея, а за
настроенията, за изгубения усет към
душевните преживявания, за нашата
чувствителност и нашите чувства,
които вече не ни обещават нищо, а
съществуват встрани от нас, луксозни и безполезни като домашни
любимци.
Изправяйки ни пред толкоз много пресечни линии, Агамбен всъщност не
иска нищо повече от това да ни подтикне да тръгнем по пътеките на
мисълта, пред която се отваря максимално широк кръг от проблеми, чиято неразрешимост е безспорна. Но
тъкмо тази неразрешимост съпътства човека винаги като негов дълг и
призвание. И тук идва разказът за оня
философ, който след дълги размишления се убедил, че единствената легитимна форма на писане е онази, която
всеки път имунизира читателите
си срещу илюзията за истина. Затова той взима решение да се придържа към онези прости и традиционни
форми като апологията, баснята и легендата, които даже на смъртния си
одър Сократ не презрял. В решението му прозира и неговото смирение
пред скритостта на битието, понеже мъдрецът знае, че мисълта е близо
до своя предмет само ако се изгуби в
тази скритост.
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ОБРАТНО
На
Катя Атанасова

„Хлебарката“,                     
Иън Макюън, превод от
английски Иглика Василева,
издателство „Колибри“,
2020  г.
Тази кратка политическа сатира на
един от големите британски писатели, номиниран многократно, но и
носител на Букър, писател със световна известност, може би няма да
бъде спомената сред най-добрите му
произведения, но със сигурност ще
привлече вниманието на читателите
по няколко причини. На първо място –
каквото и да пише, Макюън е автор,
който много добре владее езика. Дори
и в най-дребните детайли той успява
да изгради образ, да създаде ситуация,
да обобщава, да изважда есенцията,
да не оставя читателя „измамен“. На
второ място – сюжетът. „Хлебарката“ е сатирична притча за Брекзит.
Едно от големите събития на века,
колкото приемано от някои британци,
толкова и разочароващо за други от
тях и за света. И трето, много, много
важно – това е остра критика към медийните манипулации, възможността
за „пренаписване“ на истории чрез социалните мрежи, към популисткото
поведение на политици, към заблудите, които хората, вярващи без разумно осмисляне на това поведение,
приемат и така стават част от един
общ фалшив механизъм.
Текстът на Макюън показва недвусмислено не просто неодобрение, той
издава яростно недоволство, твърда
позиция, насочена срещу решението
за излизане от ЕС.
„Хлебарката“ има посвещение – „На
Тимъти Гартън Аш“. А ето един цитат от него, който ми се струва важен за разбирането на новелата на
Макюън, а и обяснява посвещението.

Историята, която се опитвам да разкажа през последните шест месеца,
е, че Брекзит е най-голямото самонараняване, което Великобритания си
е нанасяла в историята. Имаше манипулации, но те едва ли предрешиха
нещата, защото разликата в гласовете беше над 1 милион. Английският

просто какъв да е, а министър-председател. Кабинетът също е от себеподобни нему, с едно изключение
– външния министър – „Човек. Фалшификат“. Началото твърде дефинитивно препраща към „Метаморфозата“, но със сигурност писателят
е искал да внуши онова, което не
само тази творба на Кафка, а и много други в световната литература
правят – потискането на човека от
държавата.
„Завъртете парите на обратно“ –
това е в основата на реверсализма ,
измислената теория, в която правителството на хлебарките човеци не
просто вярва, а и успява да наложи.

национализъм е също част от проблема. Англичаните са като руснаците:
повече от 400 години те не могат да
разграничат нацията от империята.
Още от времето на Хенри VIII, когато
става известна фразата: „Тази Англия е вече империя“. Ние винаги сме
били империя и никога не сме правили
разлика между англичани и британци. Точно като руснаците. Това е „английският свят“. Именно англичани,
и то извън Лондон, ни докараха Брекзит. Именно англичаните имат това
имперско самочувствие. Никоя друга
европейска нация не би и помислила,
че ще е добре извън Европейския съюз,
даже французите не са толкова арогантни. Ето защо битката не беше да
проведем разговора за Великобритания в рамките на Европейския съюз, а
да поставим въпроса: какво е Англия?
Англия на Джон Лок, на Чарлз Дикенс,
на Джон Стюарт Мил, на Джордж
Оруел – това е моята Англия. И ние
трябва да разкажем тази история. Да
я противопоставим на наратива на
националистите.
В книгата на Макюън Джим Самс –
хлебарка, се събужда като човек. Не

Съществена част от политическата
сатира на Макюън е критиката срещу
манипулациите на медиите и създаването на фалшиви новини. Английски
риболовен кораб с екипаж от шест
души, незаконно действащ във френски води, катастрофира с френска регата. Загиналите стават „английски
герои“, а случката се хиперболизира
неимоверно. Как можем да дискредитираме някого – ами чрез измислена
статия, която се мултиплицира многократно в медийното пространство.
Книгата на Макюън е и сатира срещу
чиновничеството, срещу апарата
в Брюксел, срещу популизма в световен мащаб, срещу неразумната
доверчивост.
Между другото, в новелата има роля и
американският президент – Арчи Тъпър. Значещо име. Той подкрепя нашия
човек, Самс.
Книгата е смешна на места, иронична, но най-вече остро сатирична. Напомня ни за нашето комунистическо
минало. Като език и поведение – ще
кажа само, че правителството има
партиен отговорник. Какво да кажем за границата между популизма и
тоталитаризма?
„Хлебарката“ е честна и ясна в позицията си книга. И това е важно, защото писаното в медиите е временно,
нека го признаем, а литературата остава. Ако не завинаги, то за по-дълго.
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Мартин Касабов

Любовта към

свободата
персонажи, на които читателят да
съчувства.

„Приключенията на Уесли
Джаксън“, Уилям Сароян,
превод от английски       
Лидия Шведова,
издателство „Лабиринт“,
2020 г.
Макар и непозволен ход, сравняването на биографията на един автор с
думите, които е написал, понякога е
неизбежно. А един бърз паралел между
ранното творчество на Уилям Сароян
и последвалия житейски път е достатъчен, за да се усети меланхолията
от щетите, които животът понякога причинява на големите романтици.
Оптимизмът, с който героите в книгите му държат енергични монолози
за това как трябва човек да живее и
да люби с цяло сърце, да се бори срещу
страхливците и мерзавците и винаги
да се стреми към светлина и правда,
контрастират с късните години на
безпаричие, алкохолизъм, комарджийство и домашно насилие, за които
по-късно съпругата му Карол Грейс (с
която авторът се запознава по време
на военната си служба) пише в своята
биография.
Според някои критици „Приключенията на Уесли Джаксън“ е сред найдобрите произведения на автора от
американско-арменски произход, награден с Пулицър за драматургия през
1940 г. (не приема наградата). Трогателният и весел роман проследява
събития от живота на героя Уесли
Джаксън – грозноват и идилично наивен добряк, който се сблъсква с мобилизацията, бюрокрацията в казармата и последвалото прехвърляне
в Европа през 1944 г. Действието се
развива по американските полигони,
по лондонските улици (точно по време на бомбардировките) и за кратко
(в последните страници) – из френските полета, където симпатично
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Когато пристига в Лондон, героят
на Джаксън е забелязан от успешен
писател, с когото споделят общо помещение. Писателят окуражава младото момче, че притежава талант,
по-голям дори от неговия, и трябва
да пише на всяка цена, като впоследствие някои от текстовете, които
самият той публикува, са всъщност
написани от Джаксън. Образът напомня за Ъруин Шоу, с когото Сароян
наистина се запознава в Лондон; двамата стават приятели, сплотени от
споделената ненавист към войната и
армията, което личи и от последвалите им книги.

намигване е отправено дори и към
врага. Книга за тихото чакане преди
военните действия, които така и не
настъпват – за всички онези американски войници, включили се в края на
събитието, променило историята
завинаги.
Като пораснал герой от разказите в
„Лятото на красивия бял кон“ (отново изд. „Лабиринт“) е Уесли Джаксън.
Гласът му е по сароянски човеколюбив
и зареден с наивност, а повечето ситуации, в които войникът се забърква, са изтъкани от хумор и абсурди,
които понякога граничат с тъжни
краски на носталгия към дома или
гняв, породен от дълбокото несъгласие с безумието на войната. Подобно
на „Параграф 22“, романът е изграден
фрагментарно от войнишки каламбури и смешки, оглеждайки се в крайна
сметка за драматично въздействие,
което така и не настъпва, тъй
като отсъстват добре изградени

Любовта е единственият изход от
дяволската клопка, в която животът
е притиснал героите на Сароян. Любовта към някое хубаво момиче, но и
любовта към свободата. Пленени от
германски войски в края на романа,
те скоро са освободени. Сароян пише
– те не искаха да бъдат пленени от
германците, нито от собствените
си братя американците. Не искаха да
са в плен на никого. В самото начало на
романа един от приятелите на Джаксън споделя, че всички усилия на човечеството са в борбата му срещу един
прастар дявол:

Всичко, което имаме на този свят,
идва от тази борба на човека със
смъртта... всичките ни песни, цялата
ни поезия, науката ни, всичките ни истини, всичките ни религии, всичките
ни танци, цялата държавна власт...
всичко – търговията, изобретенията, машините, корабите, влаковете, самолетите, оръжията, стаите,
прозорците, вратите, дръжките на
вратите, дрехите, готвенето, вентилацията, хладилната техника...
обувките. Следиш ли ми мисълта,
Джаксън?

43
Оля Стоянова

Хартиени самолети

от Румъния
румънска драматургия“, както я представят преводачите, но и разследваща журналистка, и това обяснява и
нейната чувствителност към социалните проблеми на обществото.

Вилк пише за различни публики – тук
има пиеси в този непопулярен и труден жанр „пиеса за юноши“, но също и
текстове, които изследват проблемите на жените, говорят за насилието – за всичките му форми и лица,
от злото като поредица от случайни
грешки до желанието съзнателно да
причиниш болка на другия – от омраза,
от гняв или дори от скука.

„Самолети от хартия.
Съвременна румънска
драматургия“, Елизе Вилк,
превод Лора Ненковска        
и Иван Радев, Издателска
къща „Гутенберг“, 2019 г.
За Елизе Вилк не чуваме за първи път
– антологията със седемнайсет пиеси
на съвременни румънски драматурзи
„Зелената котка“, която преводачите Лора Ненковска и Иван Радев подредиха преди няколко години, носи
името на пиеса на Елизе Вилк. Тогава
Лора Ненковска обясни, че заглавието
„Зелената котка“ е избрано за име на
целия сборник, защото тази зелена
котка е хубава метафора, която назовава копнежа ни за търсене на нещо
хубаво и необикновено.
Пет години по-късно вече имаме на
български език самостоятелен сборник с драматургия на Елизе Вилк – десет пиеси, отново подбрани и преведени от Лора Ненковска и Иван Радев.
Тук вече могат да се проследят процесите, да се види израстването ѝ като
автор. Може да се наблюдава и как
се разширяват темите, които вълнуват Елизе Вилк. Тя не е само „сред
най-силните гласове на съвременната

В пиесите „По женски“, „Случи се в
четвъртък“ и „Отчаяни сигнали към
планетата Плутон“ имаме повече от
десетина персонажи, но всеки от тези
гласове звучи самотно и монологично – затворен в своя собствен свят
и своите проблеми. Това са гласове и
герои, които се пресичат сякаш само
по погрешка – като преплетени телефонни линии, които в един момент
звучат заедно, но без монолозите някога да се превърнат в диалог.
„Именно в липсата на диалог, на истински емоционален контакт и свързване с другите, е драмата на обществото, което оживява в пиесите на
Елизе Вилк. Тя се интересува от онова, което се случва тук и сега, от болезнените ни слабости и изгражда от
тях пиеси, разказващи историята на
съвремието ни“, пишат преводачите.
За трудни теми избира да пише Елизе Вилк, но това са проблемите на
съвременния ни свят – и отчуждението, и агресията, и безработицата, и
липсата на хоризонт напред. Свят, в
който зрелите хора вярват само в лотарията, а бащата в едно семейство
изрязва статии от вестници, събира
етикетите от безалкохолни напитки,
автобусните билети и опаковките от
шоколад. Свят, в който възрастните
установяват, че им е трудно да се

справят с отговорността, а на децата им се налага да пораснат бързо.

Специален интерес има Вилк към писането за младежи – пиесите „Зелената котка“, „Самолети от хартия“
и „Крокодил“ образуват своеобразна
трилогия, която изследва света на
младите хора от малкия провинциален град – с цялата му безнадеждност
и обреченост. Това са деца между 15 и
19 години – едновременно жестоки и
невинни, които не просто разбират,
че мечтите им са илюзия, но които
вече нямат илюзии.

на спортното игрище зад училището
сме
седнали сме на бордюра и гледаме
клипчета на телефона на симо
онова момче с червената топка не го
познавам но то все ме замеря с
камъчета
симо взема от земята парче от
счупена бутилка кола и се изправя
отива до него и му разкъсва топката
после надига стъклото към момчето
и казва
ако пак се заяждаш с него
ще те убия
връща се и сяда на бордюра
и двамата разрязваме дланите си със
същото стъкло
въобще не боли
залепяме дланите си точно на
срязаното място стоим така
и броим до 1000
за да сме приятели през
предстоящите 1000 години
и докато броим завалява дъжд
но ние не отделяме дланите си една
от друга
(от пиесата „Крокодил“)
В тези десет пиеси Елизе Вилк успява
не само да улови хаоса на съвременния
свят, но го прави талантливо, понякога дори поетично, и не забравя да остави отворена врата за надеждата и
за хумора.
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За английската

романтическа драма
„Драмата и английският
романтизъм. Уърдзуърд,
Колридж, Байрон, Шели“,
Асен Терзиев, издателство
„Проф. Петко Венедиков“,
2019 г.
Наскоро излезе от печат книгата на
Асен Терзиев „Драмата и английският романтизъм. Уърдзуърд, Колридж,
Байрон, Шели“. Тя веднага привлече
вниманието, тъй като досега в българското театрознание и литературознание драмата на Романтизма
и специално драмата на Английския
романтизъм не са разглеждани самостоятелно, макар и да са коментирани в отделни теоретични и исторически изследвания.
Написана увлекателно, с много добро
познаване на обекта на изследването,
книгата приковава интереса на читателя още с първите си страници.
В тях Асен Терзиев не само обяснява
избора си на английската романтическа драма и на нейните четирима
емблематични представители – Уърдзуърд, Колридж, Байрон и Шели, като
предмет на своето проучване, но и
представя едно базисно понятие за
Английския романтизъм – negative
capability (отрицателна способност),
което ще бъде ключът му както към
специфичните духовни и естетически
нагласи на тези автори, така и към
разбирането на техните произведения. Споменато случайно в едно писмо
на Джон Кийтс през 1817 г., то става
важен инструмент за разпознаване и
тълкуване на светоусещането и поетическия статут на английските
романтици, а и въобще на представителите на Романтизма като цяло.
Причината за това е, че то много
точно обхваща както определящото
за романтическия поет (драматург,
художник) негативно пребиваване в
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заобикалящата го среда, така и способността му да превърне това свое
негативно пребиваване във възможност за интензивно живеене в един
вътрешен свят на несигурното, колебливото, мистичното, неподдаващото
се на рационални подредби и обяснения.
Авторът представя общите характеристики на английския романтизъм
и посочва установените му граници –
от появата на „Лирически балади“ на
Уърдзуърд и Колридж през 1798 г. до
смъртта на Уолтър Скот през 1832 г.,
за да очертае историческия период, в
който ще проследи драматическите
опити на неговите основни представители. Преди да се фокусира върху
анализа на всеки от тях, Асен Терзиев откроява определящата характеристика на английския театрален
романтизъм – симптоматичното
разминаване между драмата и представлението, между новонаписаните
романтически пиеси на Уърдзуърд,
Колридж, Байрон и Шели и театралните сцени в Лондон и въобще в Англия
по това време, които ги отхвърлят
или просто не проявяват интерес
към тях. Разсъждавайки върху факта,
че английската романтическа драма
(и романтическата драма като цяло,
с изключение на пиесите на Виктор
Юго) се превръща преди всичко в драма за четене, авторът изчерпателно
посочва причините за това. Тук Асен
Терзиев убедително спори с често
срещаното мнение, че несценичността на романтическата драма е
продиктувана от нейната умозрителност, и предлага друго, по-точно
обяснение – става дума по-скоро за
нов вид сценичност, различна от познатата дотогава, за драма, която
предлага нова театралност, несъответстваща на остарелите стандарти на сценичното изкуство в края
на ХVIII в. и първите десетилетия на
ХIХ в.

Центърът на книгата е третата
глава – „Портрети на романтиците като драматурзи“, в която Асен
Терзиев подробно разглежда появата, същността и развитието на английската романтическа драма чрез
отделни портрети на Уърдзуърд,
Колридж, Байрон и Шели. Освен че проследява подробно работата на изброените поети в областта на драмата,
той се стреми да потърси връзките и
пресичанията с опитите на останалите драматурзи романтици, както
и с цялостния контекст на Романтизма в Англия и в другите две основни централи на движението – Германия и Франция.
Ценна и навременна книга, която не
само запознава българските читатели с малко известни или неизвестни
досега у нас театрални факти и текстове от английската романтическа
драма, както и разширява знанието
за емблематичните ѝ автори и произведения, но и предлага един привлекателно съвременен и актуален поглед
към тях.
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Между Изтока и Запада
„Латински смутители
в Константинопол:
Анселм Хавелбергски
и Уго Етериано“,                  
Георги Каприев,
Издателство на БАН
„Проф. Марин Дринов“,
2020 г.
Трябва да призная, че това е една от
малкото книги, която бих искал да е
написана от мен. Но както би казала
баба ми: „Бая сол ще трябва да изядеш, за да пропишеш така“. Всъщност дори и да изям поморийските
солници (барабар с бургаските), пак
няма да имам този късмет. Защото
с привидно скромните 252 страници
текст книгата „Латински смутители в Константинопол“ смущава с
ерудиция, близка да невъзможната.
Затова опи-тът за преразказ би бил
безподобна глупост. Горе-долу толкова нелепо би било и желанието да бъде
квалифицирана. Но все пак, ако трябва да положа „Латински смутители в
Константинопол“ в някакви жанрови
граници, бих я нарекъл „учебник за
професори“. При все че със същото основание би могла да бъде и учебник за
дипломати. Или учебник за епископи.
Защото, ако този труд не съществуваше, нямаше да знаем (почти) нищо
за цивилизационната граница между
Изтока и Запада. Дали минава между
София и Пловдив (както се е случило
след Сердикийския събор през 343 г.),
дали между Сърбия и Хърватия, или
някъде по вълните на Адриатическо
море, дали това е границата на езиците, или на Империята… Безспорно
това е една от важните теми в книгата, но по-важното е, че човек не би
имал основание да нарече себе си културен, ако няма рефлексия върху ейдоса на тази граница. И ако си я представим като синор между две ниви, то

самопонятно е, че онзи, който иска да
го/ги притежава, трябва да впрегне
каручката си и да го/ги опитоми. Само
че тази каручка не е съвсем обикновена. Тя идва от времето на сър
Ланселот (чийто автор Кретиен дьо
Троа е съвременник, дори връстник
на дебатите, които проф. Каприев
описва) и четирите ѝ колела са четирите хуманитарни стихии – филология, история, философия и богословие.
Съвършено симетрични и идеално
балансирани. Вероятно едното от
тези колела е дошло от каручката на
Парменид1, другото – от Илиевата колесница, третото – от „За Божиите
имена“ на Дионисий Ареопагит. А четвъртото – от пазарите на Леванта.
От Атина, Цариград, Дамаск или Александрия. Възможно е да идва от циганска талига, която обикаля панаирите.
Векове, дори хилядолетия колелото
(кой знае, може би това е идеята на
един от олимпийските кръгове) се
търкаля и просмуква историите на
думи, хора и култури.

Друг е въпросът, че и в най-божествената каручка колелата не се движат от само себе си. Трябват магарета и кираджийски коне. Затова и проф.
Каприев се е постарал да намери впрегатни хайванчета от всички породи.
За някои от тях (като Никита Никомидийски) дори нямаше да подозираме,
че нищо не знаем. Почти митологични
(като въображаемите същества на
Борхес) са и останалите. Стефан Никомидийски (фонът, на който се открояват поезията и мистиката на св.
Симеон Нови Богослов), Йоановците
– Мавроп и Ксифилин, а заедно с тях
Василий от Охрид, Хумберт от Силва
Кандида, Руперт от Дойц, Герхох от
Райхерсберг, Анселм от Хавелберг…
Тайнствени като библейските онгари, героите, теглещи каруцата на
проф. Каприев, са истински и фантастични едновременно. Фантастични,
защото водят разговори, трасиращи
европейското разделение за хилядолетие напред. И точно поради това
са истински. Подобно на Гуиневир,
Прекрасната дама на Ланселот, която според друг разказ е блудницата на
крал Артур. Вероятно този образ на
Кретиен дьо Троа в „Ланселот, Рицаря
на каруцата“ може да се отнесе и към
Църквата. Не само може, той се отнася. Затова, когато политически, духовно или културно мислим Другостта през категориите на девицата или
блудницата, трябва да сме особено
внимателни. Защото вероятността
да се изкажем неподготвени и непрочели книгата на проф. Каприев не е за
пренебрегване. Ето защо бих искал да
препоръчам „Латински смутители
в Константинопол“ като учебник по
умно общуване. Защото, струва ми се,
това е най-важното!

1
Вежливо е да припомним, че лирическият герой
в поемата на Парменид пътува към Алетейя (Истината), теглен в една поетическа колесница.
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Разширено
Диана Попова

„Изкуство без/със
времето?“, куратори
Даниела Радева и Лъчезар
Бояджиев, СГХГ,                
27 февруари–5 април 2020 г.
Още при съобщението за „Изкуство
без/със времето?“ си помислих, че
такава изложба отдавна – сякаш винаги – съм искала да видя. Дори без да
знам какво ще има в нея, само на ниво
кратка концепция. Разбира се, разчитах на кураторите, защото познавам
работата им, теоретичната им подготовка и реализираните им проекти
през годините. Нямах никакви съмнения, че подхващат тази важна и необхватна тема с ясното съзнание за
риска, който поемат, включително и с
избора на произведенията, чрез които
ще я изведат в изложба. А темата е с
много измерения – и не само времеви.
„Всяко изкуство е било съвременно“
е самоочевидна фраза, но нейната
самоочевидност се проявява сякаш
едва когато я прочетем. Дали мислим
за това в музеите например, когато
гледаме произведения, създадени преди векове. Или тъкмо това изминало
време респектира и създава допълнителен ореол на тези творби, превърнали се там в ценности от художественото наследство. Да, научаваме от
етикетите името на автора и произведението, евентуално годината на
създаването му, но представяме ли си
как е въздействало то тогава. И каква част от смисъла, достъпен за съвременниците му тогава, достига до
публиката днес. Отделно, че музейният контекст ги изважда от реалния,
в който са действали, изтъквайки
техните вечно значими качества за
културата и цивилизацията. Но представата за тях също се променя – понякога изненадващо – във времето.
Да припомня например, че наскоро по
повод отменената изложба в Лувъра
неочаквано у нас възникна въпросът
дали иконите запазват сакралната
си роля в музея. В дебатите някак
се пропускаше, че този въпрос неизбежно би следвало да се разшири и за

време
експонати, свързани с други вярвания. Тематично и съдържателно те
са свързани с определена религия, но
доколкото пребивават в светска среда, предназначението им е различно
от това в храма. И това е само малък
пример как променливата съвременност влияе върху възприятията...

Сашо Стоицов, Източни миниатюри
(Право на труд), 1996 г., СГХГ

От друга страна, изложбата засяга и
въпроса за изкуството, което определяме като „съвременно“. Проблемно е и като обхват, и като изразни
средства, и като актуалност спрямо дадената днешна ситуация. У нас
това изкуство има вече 40-годишна
история със свои етапи на развитие,
в които хронологически се „полагат“
произведенията, значими в контекста на тогавашната съвременност.
Но тя не е днешната, разбира се.
По-късият исторически период сякаш
оправдава използването на термина

„съвременно изкуство“, ако се допълни, да кажем, с „актуално“ изкуство
за създаваното в днешния ден. А от
гледна точка на музея, както винаги,
стои въпросът кое от него да запази
за идните поколения и... вечността.
Правя това предисловие, за да отбележа предизвикателствата, които кураторите много внимателно
отправят в тази изложба. Заявили
са своя „интуитивен“ подход – някак
отвъд приетата историческа хронология, и разширявайки времето на
съвременността и към миналото, и
към бъдещето. С избора на произведенията, които са сякаш не по-малко
важни с връзките между тях в самата
изложба – в специално за нея преустроеното пространство на залата.
С текстовете на етикетите, които
мотивират избора на кураторите,
дават информация за произведението
и автора, а същевременно загатват и
възможни насоки за интерпретация.
Виждала съм много от представените творби в контекста на първото
им показване и беше наистина шанс за
мен да ги осмисля по друг начин. Да кажем картината „По-бързо ли?“ (1986)
на Любомир Минковски, представяща
финиширащи бегачи, изпреварени от
стилизирания образ на древногръцки атлет, увенчан с лавров венец. В
общата художествена изложба, възпяваща олимпизма и социалистическия спорт, в която бе представена,
картината се вписваше тематично,
но и умело избягваше патетиката. И
запазва актуалността си сега заради
съпоставката на образи от различни
епохи, без да е предпоставено еднозначното им тълкуване. Тоест можем
да насложим знанието и вълненията си за спорта днес и да мислим, че
древните гърци са ни изпреварили...
най-малкото като време.
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мултиплицира мотив от басмена
рокля, а жената, която я носи, стои
като случаен повод за това в извънвремието на дигиталната реалност
и в 18 линейни метра от физическото
пространство в изложбата.

Любомир Минковски,
По-бързо ли?, 1986 г.,
СГХГ

Подобна е актуалността на „Очакване“ (1979) на Мария Зафиркова. В контекста на обща изложба, посветена
на детето и образа на майчинството, тя вероятно формално се е вписвала или поне е минавала незабелязано сред множество умилителни или
героизиращи произведения. Днес в
необичайната композиция, представяща женска фигура от лактите надолу, седнала на градински стол, можем
дори да пропуснем да забележим, че
жената е бременна. Непосредствената поза, кръстосаните крака, обути в
чорапи на червени и бели хоризонтални райета, през названието на картината се четат по-скоро като общо
състояние на очакване – спокойно,
търпеливо и с упование в бъдещето.
Човешко състояние, извънвременно и
затова винаги съвременно.
„Вечност“ (1987) на Недко Солаков
формално би трябвало да е пейзаж. С
огромно, неопределено, но дълбинно
петно в центъра на картината – което е и вселена, и бездна, и нищо едновременно, а около него са „накацали“
къщички, храмове, дървета... С нея
в изложбата си кореспондира „Началото“ (1987) на Георги Тодоров – ясно
очертана геометрична форма в пейзажа като отчетлив белег за човешка
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намеса в природата – и в дълбока
древност, и сега. „Трак“ (1991) на Божидар Бояджиев продължава линията за
човешките творения – абстрактни,
геометрични, функционални, независимо как тълкуваме образа през названието: може да е сегмент от танкова верига, може да е път, може да е
следа...
Няколко произведения в изложбата
извеждат темата за ръкотворното
и неръкотворното като божествено
и човешко, включително и художествено, но също попадащо в системата
на вечното-като-съвременно. „Завръщането на Вероника“ (1995–1997)
на Лъчезар Бояджиев – през появата
на лицето на Христос в типово безлична съвременна кухня, като свързва
неговия отпечатък върху кърпата на
Вероника с концептуалното изкуство. „Ресантименти“ (2027) на Милко
Павлов извежда абстрактни образи
като продължение на сюрреалистичните експерименти със случайността и автоматизма на действието
чрез техниката на фротажа, препращайки хипотетично резултата от
тях в бъдещето. И обратното сякаш
– в „Дигитален натюрморт (незабравки)“ (1999–2004) чрез съвременна технология Надежда Олег Ляхова

Съчетанието на образи от различни
епохи и места е също начин произведението да бъде колкото извънвременно, толкова и съвременно. Както е
в рисунките „Имало едно време“ (1995–
1996) на Недко Солаков или в причудливите хибридни образи в картините
„Съвременна трансплантация“ (2015)
и „Съвременна Диана“ (2011) на Любен
Петров. Или използването на неочаквана стилистика в привидно социална тема, както е в серията „Източни
миниатюри (Право на труд)“ (1996) на
Сашо Стоицов. Прости сечива – кирки
и лопати – се явяват „портретирани“
в ислямски миниатюри, а в друга серия
от същото време са в духа на православната икона. Впрочем тези творби
на Сашо Стоицов винаги са ме подсещали, че от дълбока древност хората
украсяват оръжията си, а оръдията
на труда пренебрегват сякаш... Самият Сашо Стоицов пък е портретиран
от Стефан Янев през 1985 г. Представен е като бунтар в онова конкретно
време, но и във вечната драма на художника пред бялото платно, което
трябва да преобрази в изкуство.
Преобразяването като автопортрет с бъдеща (почти) еднаквост и
(възможна) уникалност представя
„Клонинг“ (1977) на Боряна Росса. Многото възможни свои бъдеща представя и Иван Мудов в „Already Made 5
(Една седмица автопортрети с кафе)“
(2007) – очертани от професионална гледачка на кафе, която не знае,
че чашите са на един и същи човек.
Интимната връзка на Севда Семер
има фиксирано като време бъдеще в
„Петгодишен дневник на любовта и
близостта” (2018–2023). Тоест като
художествено произведение в развитие то има своите зададени ясни
параметри, в които животът с отношенията в него внася непредвидимите обрати. А времето ще покаже
резултата. И обратното.
Както винаги всъщност...
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Дръзкият флирт на кабарето с изкуството
От 14 февруари                   
до 1 юни 2020 г. музеят
„Белведере“ във Виена         
в сътрудничество с музея
„Барбикан“ в Лондон
представя експозицията
„В нощта – кабарето                                   
и нощният клуб                           
в модерното изкуство“.
Изложбата проследява
любовната връзка между
изкуството на града              
и неговия нощен живот
от 1880 г. до 60-те
години на ХХ в. Куратор                     
на събитието е                 
Флорънс Остенде.

But I do what I can
inch by inch
step by step
mile by mile
man by man...1
Тези слова излизат от аленочервените устни под прихлупената черна
шапка на Сали Боулз – героинята от
безсмъртния мюзикъл „Кабаре“. Те
обаче биха могли да опишат и бурния
път на кабарето в живота и изкуството от края на XIX до средата на
ХХ в. – период, в който обществото
многократно си дава сметка, че старите му дрехи и представи за света са
отеснели, и трескаво се опитва да ги
прекрои. Нощният клуб и вариетето
се превръщат в нещо като дом за душата – място, където тя ще открие,

Теофил-Александър Стейнлейн, Ша Ноар, 1896 г.
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ако не сурова истина, поне прелъстителна красота. В приглушената
светлина на сепаретата и в лилавата
мъгла на еуфорията желано и реално
се смесват в нещо противоречиво и
неопределимо – едновременно пагубно
и авангардно.
Изложбата във Виена представя десетина от най-бляскавите кабарета от
този период – от Ню Йорк до Техеран,
Париж, Мексико Сити, Берлин, Виена,
Лондон и Ибадан. Под техните неонови светлини идеи обменят художници, архитекти, поети, музиканти и
танцьори. Експозицията разказва за

тези алтернативни пространства
за изява на артисти, които не се вписват в утвърдените културни норми.
Това е територия, в която експериментът се превръща в правило, а екстравагантността – в нещо привично.
И разбира се, всичко започва от
Париж.

„Ша Ноар“ и „Фоли Берже“
През 1881 г. „Черната котка“ се появява в сърцето на Париж и веднага
става любимо място на градската бохема. Мрачните салони на кабарето
безстрашно съчетават неоготика

Рудолф Шлихтер, Женски клуб, 1925 г., частна колекция © Viola Roehr v. Alvensleben,
München, Foto akg-image

с японски миниатюри и рисунки на
съвременни автори. Поради внушителния брой и разнообразието
от картини посетителите наричат клуба „Лувъра на Монмартър“.
Тук се четат стихове, разказват се
фантасмагории, пеят се сатирични
песни, водят се политически дебати.
Но черешката на тази интелектуална торта е театърът на сенките в
акомпанимент на жива музика. Представленията на третия етаж се превръщат в нещо като аперитив към
появилото се малко по-късно всеобщо
страстно забавление – нямото кино.
По същото време недалеч от Chat Noir
американката Лои Фулър побърква
мъжките умове (и не само тях) на сцената на Folies Berger. Тя изпълнява своя
„Танц на серпентината“, обгърната с
пластове коприна, които движи около
себе си с помощта на пръчки. Ефектът се засилва от сложна система
от люкове, които пускат топъл въздух, както и множество разноцветни
светлини. Сред почитателите на Лои
са Анатол Франс, Огюст Роден, Александър Дюма-син и дори Мария Кюри.
Тулуз Лотрек прави серия от литографии на нейни изпълнения, а Маларме ги описва като „едновременно артистично опиянение и индустриално
постижение“.
Ефектът е поразителен и заразителен. Няколко години по-късно, през
1907 г., отваря врати и най-известното виенско кабаре „Фледермаус“.
Клубът се намира в непретенциозно
и мрачно подземие на жилищна сграда на „Кертнерщрасе“, но е една от
най-елегантните и любими рожби на
виенския сецесион. Редица значими
имена от това артистично движение вграждат сенките си в неговия
дизайн. Главният архитект Йозеф
Хофман изпипва всичко с ювелирна прецизност – като се започне от
7000-те керамични плочки, с които е
декориран барът, и се стигне до пепелниците и сребърните карфици,
които носят сервитьорите.
„Прилепът” (Fledermaus), подобно на
„Черната котка“, приютява авангардни
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Кафе Л’Обет, Страсбург, дизайн Тео ван Дусбург, 1926–28 г. © Collection Het Nieuwe Instituut, donation Van Moorsel

за времето си представления – сатирични пиеси, предизвикателни танци
и специално изработени екстравагантни костюми, които дефинират по
нов начин женствеността. Звездата
на заведението, Мис Макара, не страда от излишна свенливост. Нейният
„Гротесков танц“ и „Индийски танц“
по музика на Жорж Бизе едновременно шокира и очарова посетителите,
точно както и късата ѝ прическа тип
„каре“.
Не след дълго примерът на „Прилепът“ и „Черната котка“ е последван
отвъд Ламанша. „Пещерата на златния телец“ отваря гостоприемно утробата си в Лондон през 1912 г.

В своя манифест „първото и единствено артистично кабаре в Англия“
обещава „лудуване, за което няма
полунощ“. Програмата включва китайски театър на сенките, гръцко
сиртаки, цигански песни и за ужас на
всички матрони, които едва са се съвзели от дързостта на полката – демонстрации на аржентинско танго.
Във фоайето стои предизвикателно
изправена емблемата на клуба – библейският символ на идолопоклонството и езичеството. Както всичко друго в кабарето, скулптурата е израз на
някаква примитивна свобода – тръпка
за лондонската аудитория в зенита
на Британската империя. Клубът

се ползва с безпрецедентна популярност, но финансово едва свързва
двата края. Две години по-късно е закрит, като голяма част от артистите никога не получават хонорарите
си.
Както често се случва обаче – когато
една врата се затваря, друга се отваря. През 1916 г. това са вратите на
най-политизираното кабаре в Цюрих.

Кабаре „Волтер“
Заведението просъществува само
няколко месеца – от февруари до юли,
но оставя бляскава следа в историята на изкуството. Днес то се счита
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за родилен дом на дадаизма. Животът
му съвпада с този на най-дългото сражение по време на Първата световна
война – битката при Вердюн. И докато на някoлкостотин километра „месомелачката“ поглъща 1 милион души,
в кафенето в неутрална Швейцария се
стичат интелектуалци от целия континент, предпочели изгнанието пред
бруталността и насилието. Кабаре
„Волтер“ събира творческа енергия,
която упорито се противопоставя
на безумието на войната, и в това
отношение е нещо като прадядо на
фестивала в Уудсток. По стените му
са наредени картини на Пикасо, Модиляни, Кандински, Маке, Паул Клее и
Макс Ернст, но за разлика от другите
кабарета, в неговия салон хуморът е
заменен от фарс, романсът – от антивоенни песни, а фокстротът – от
пантомима на ужаса.
Животът обаче има тази особеност,
че винаги продължава – настоящето
е само имагинерна линия, разделяща
миналото от бъдещето. Времето е
движение, а статиката е илюзия. С
тези свои идеи италианският футуризъм излиза на европейска сцена и
през 1921–1922 г. вдъхновява създаването на двата най-известни нощни
клуба в Рим.

„Бал Тик Так“ и „Кабаре
дел Диаволо“
В своя манифест „Футуристична реконструкция на вселената“ италианските художници Джакомо Бала и
Фортунато Деперо настояват всяка
форма на изкуство да отразява настъпващата ера на скоростта и автоматиката – независимо дали става въпрос за картини, мода, мебели,
играчки, или театър. Затова, когато
Бала е натоварен с цялостния дизайн
на кабарето „Бал Тик Так“, той решава, че това е големият му шанс да материализира своите идеи. В резултат
интериорът на кабарето е боядисан
от пода до тавана в ярки геометрични фигури, които се преплитат, огъват, притискат и разделят. Както
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Рамон Алва де ла Канал, Кафе де Надие,
1970 г. © 2019, Courtesy Private Collection

пише един посетител от онова време – „Цветовете бяха безмилостно
ярки, а самите стени сякаш танцуваха“. (Подобна игра с геометрията
в триизмерно пространство се появява и в интериора на най-екстравагантното кабаре в Страсбург –Кафе
„Л’Обет“). „Бал Тик Так“ от своя страна е нощният клуб, в който за първи
път в Италия започва да се свири американски джаз.
Само на няколко преки от него съмишленикът на Бала – Деперо, започва работа върху „Кабарето на дявола“. Той
го проектира изцяло като препратка
към „Божествена комедия“ на Данте.
На най-горния етаж се намира Раят –
целият в синьо и светлина. Под него
е Чистилището. Върху зелените му
стени вървят процесии от ангели и
сърцераздирателни човешки души.
Най-долу, в подземието, е Адът, където огромен стенопис показва съпротивата на прокълнатите срещу
дяволите. Върху визитната картичка
на клуба е изписано мотото на заведението „Вървете по дяволите“.

Ето така, стъпка по стъпка и артист
след артист, кабарето завладява
нови географски и арт територии на
Стария континент и в Новия свят. В
Берлин по времето на Ваймарската
република то е нещо като хоспис в
общество, което преживява травмата от войната, загубата на илюзии,
хиперинфлацията, безработицата,
политическите убийства. В Ню Йорк
във време на унизителна сегрегация
на сцената на „Котън Клъб“ изгряват
звездите на Ела и Луис, на Дюк Елингтън и Били Холидей. По същото време
в Мексико Сити се появява „Кафе де
Надие“, което става щабквартира на
лявото движение „�30-30!“. То заимства името си от пушката „Уинчестър“ 30-30 и цели да доближи изкуството до масите, като организира
множество импровизирани изложби.
Подобна е артистичната платформа
и на появилите се по-късно през 60те клубове Mbari Mbayo в Ошогбо (Нигерия) и Rasht 29 в Техеран (Иран).
Постепенно артистичната енергия започва да открива нови ниши за
изява и от локомотив кабарето се
превръща в един от многото вагони,
доставящи едновременно забавления
и арт провокации. То губи битката с
появилите се нови медии. Както американският телевизионен сценарист
Лари Гелбърт обобщава: „Ако кабарето умря, то телевизионната кутия е
ковчегът, в който го положихме“. От
своя страна Елтън Джон оприличава
кабарето на гробище за музиканти и
признава, че го намира за толкова депресиращо, че по-скоро би умрял, отколкото да работи в него.
В крайна сметка, Сали Боулз e може
би права, когато пее, че всички обичат победителя – Everybody loves the
winner.

1
Правя каквото мога, малко по малко, стъпка по
стъпка, миля по миля, човек по човек… Б.р.
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Жанина Драгостинова

Старият нов фестивал

„Няма зло“ © Cosmopol Film

И при новите
директори 70-ото
издание на „Берлинале“
запазва славата си на
политически форум                                         
с уклон към естетическия
експеримент

за международните фестивали, за режисьорите. Игра на котка и мишка,
на опъване на нерви, въпрос на психическа издръжливост и физическо
оцеляване. Каквито са всъщност отношенията между тоталитарната
държава и дръзналия да ѝ се противопостави човек.

„Няма зло“, иранският филм, който
спечели Златна мечка на тазгодишното „Берлинале“, не съществува за
държавата Иран. За властите там
такъв филм няма. Също както не съществува и филмът „Такси“ на Джафар Панахи, спечелил същата награда преди пет години. Роденият през
1973 г. Мохамед Расулоф върви по
стъпките на 13-години по-възрастния си колега Панахи, което ще рече,
че в много голяма степен пътеката е
вече утъпкана – за иранските власти,

През 2009 г. Расулоф помага на Панахи при снимките на документален
филм за президентските избори в
Иран. Двамата са арестувани. След
протести на международната кинообщност са освободени. Няколко
месеца по-късно и двамата получават присъда шест години лишаване
от свобода, която обаче не влиза в
сила, но и двамата са поставени под
домашен арест и негласна забрана за
упражняване на професията. Следващата година изненадващо пускат
Расулоф да отиде на фестивала в Кан,
където филмът му „Сбогом“ печели
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наградата за режисура в секцията
„Особен поглед“. През 2013 г. в същата
секция взима наградата на ФИПРЕССИ,
а четири години по-късно пак там
филмът му „Почтен човек“ получава
главния приз. На връщане от Кан още
на летището властите му отнемат
паспорта. След което заради тези
три наградени филма през юли 2019 г.
го осъждат на година домашен арест
(без обаче да следят стриктно за
спазването) и две години без право да
напуска страната с обвинение в „антидържавна пропаганда“.
В тази ситуация той снима филма си
„Няма зло“. В интервю по скайпа за
берлински медии режисьорът обясни
как е реализиран филмът: тъй като
цензурата не е така внимателна към
късометражните филми, за снимки са
заявени четири новели, при нито една
не стои името на Расулоф. Снимани са
на различни места по различно време
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от асистентите му, като, естествено, предварително всичко е договорено с него. „Дигиталните технологии
помагат много за заобикалянето на
репресивните мерки“ – казва той. В
Техеран снимачната дейност е ръководена от асистентите, докато в
провинцията и в екстериор участва и
Расулоф. В крайния си вариант „Няма
зло“ се състои от четири отделни
части, свързани от темата за смъртното наказание и отношението към
него на обикновените хора.
В първата новела героят е изряден
баща и съпруг. Виждаме го във всекидневието му, изпълнява желанията на
малката си дъщеричка, пазарува, старателно боядисва косата на жена си.
След което отива на работа. Там си
приготвя нещо за хапване, в стаята
светва сигнална лампа – знак за предстоящо действие. И добрият човек
предприема това действие: натиска
едно копче, с което, разбираме от екрана, се изпълнява смъртна присъда.
Зрителят вижда увисналите крака на
обесените.
Мохамед Расулоф тълкува филма си
като реплика към Хана Арент и въведения от нея термин „баналността
на злото“. „Първият епизод е провокиран от случка с мен. Един ден на улицата срещнах чиновник, който ме беше
разпитвал през 2009 г. Бях в колата,
той излизаше от банката. Страхотен
момент. Той влезе в своята кола, потегли, аз подире му. В мен бушуваше
смесица между гняв и омраза. Исках
да снимам номера на колата му, да му
препреча пътя, да му се разкрещя.
Главата ми се изпълни с картини от
затвора и от разпитите, но докато
всичко това кипеше в мен, разбрах,
че това е един съвсем обикновен човек, който по нищо не се различава
от всички останали на улицата. Не
беше чудовище, не беше дявол, просто един човек, който беше излязъл да
пазарува.“
Докато при първата новела идеята
за баналността на злото е изведена
с хладна разсъдливост и дистанцирано наблюдение, в следващите три

Расулоф поставя малки емоционални
поанти. Войник не иска да изпълни
смъртна присъда в затвора и прави
всичко възможно, за да се измъкне оттам, е действието на втората. При
третата друг войник вече е изпълнил
смъртната присъда, за да получи отпуска, да отиде при любимата си и да ѝ
предложи брак. Оказва се, че убитият
е близък на семейството на момичето. В последния епизод момиче узнава,
че човекът, когото е мислило за свой
чичо, всъщност е негов баща. Това е
било необходимо, за да не може инакомислието на бащата да навреди на
дъщеря му. Режисьорът разказва, че
в Иран нерядко политическите затворници са осъждани на смърт, като
наказанието се изпълнява от момчета, отбиващи военната си служба.
Срещу това те получават няколко дни
отпуска и парична награда. За повечето от тях примамката е достатъчна
и те нямат угризения на съвестта заради извършеното убийство. Системата се разширява и обхваща все повече доброволци. „Ти можеш просто да
кажеш „Не“ е ключова реплика за филма. Според Расулоф това е начинът за
отхвърляне на репресивния режим.
За съжаление т.нар. обикновени хора
предпочитат да се впишат в системата, а не да я събарят.
Същото важи и за правенето на филми, разказа в Берлин продуцентът на
„Няма зло“ Кавех Фарнам, който живее
в Дубай. Независимите продукции не
получават разрешение дори за затварянето на една улица за снимки,
докато тези, които са финансирани
от държавата, имат на разположение огромни бюджети. Естествено,
повечето кинодейци предпочитат
да работят в богатите продукции и съответно никога не казват
„Не“ на ограниченията, идващи от
цензурата.
„Няма зло“ вероятно ще има успешен
фестивален живот. Дори и да не се
знае личната история на режисьора, той е така добре направен, че би
задържал вниманието на зрителя
навсякъде по света. В Иран обаче ще
се гледа на нелегални прожекции. Как

при всички тези ограничения филмът
е стигнал до „Берлинале“, остава тайна. Предполага се, че това е същият
канал, който преди години фестивалът използва за връзка с Джафар
Панахи. А официален Иран, от една
страна, е доволен, че е представен в
чужбина, от друга, прави всичко възможно, да ограничи силата на кинопосланията вътре в страната.
Ако „Няма зло“ не беше показан в последния ден на последната прожекция, журналистите биха приели с
одобрение филма на Илайза Хитман
„Никога, рядко, понякога, винаги“
да спечели най-голямата награда на
фестивала. Творбата на Хитман взе
следващия по значимост приз: Сребърна мечка – Голямата награда на
журито. Но тъй като киното все пак
не борави с точни мерки, не бих поставила единия по-високо от другия.
„Никога, рядко, понякога, винаги“ си
заслужава да бъде отличен, все едно
как се нарича наградата. Историята
е за 17-годишно момиче, което забременява нежелано и иска да направи
аборт. Но в щата Пенсилвания в САЩ
това е свързано с разрешение от родителите, а героинята не иска те да
узнаят. Затова заедно с братовчедка
си предприема пътуване до Ню Йорк,
където се извършва медицинската
интервенция. Във филма няма дълги и
обяснителни диалози, разказът е дискретен, с полутонове, работи се предимно с едри планове, в които всичко
се чете съвсем ясно. Има много тъга,
без да избива в мелодраматизъм. Заглавието „Никога, рядко, понякога, винаги“ идва от отговорите, които момичето трябва да даде на въпросите
на социалната работничка, въпроси, с
които се отчита дали е било подложено на насилие.
„Жената, която бягаше“ на южнокорееца Хон Сан Су беше може би
най-краткият в конкурса, само 77 минути. Но за това кратко време успя
да каже много и Сребърната мечка за
режисура не може да му бъде оспорена.
Сюжетът: омъжена жена, чийто мъж
е отишъл в командировка, използва
времето, в което е сама, за да посети
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три свои приятелки, с които не се е
виждала, откакто е сключила брак.
Филмът се състои от три новелки –
посещенията при трите жени. В живота на всяка от тях междувременно
са настъпили промени. Раздели, разводи, нови гаджета… Жените седят на
масата, ядат, пият и си говорят… за
мъже. Нищо необичайно. Но заснето
фино, с остроумен диалог, чувство за
хумор и отлично актьорско присъствие. „Жената, която бягаше“ е 24тият филм за 59-годишния Хон Сан
Су. Главната женска роля се изпълнява
от 38-годишната Ким Мин-хи. Познавачите съзряха в този филм отражение на техните лични отношения:
през 2016 г. пуританите в родината
им са развълнувани, че режисьорът и
актрисата поддържат извънбрачна
връзка, която те обявяват официално
след две години на пресконференция.
Миналата година съдът в Сеул отказва да даде развод на Хон Сан Су, тъй
като двамата не са успели да се споразумеят за подялбата на имуществото. Оттогава Ким Мин-хи застава
публично до режисьора само в качеството си на актриса във филмите му.
Вероятно голяма част от диалозите
се е родила именно в тази напрегната
ситуация.
Приказка за любовта – така може да
се определи немският филм „Удина“
на Кристиан Пецолд, за участието
си в него Паула Беер получи Сребърна
мечка за най-добра женска роля. Пецолд обяви, че това е първата част
от трилогия, в която ще се занимава с образите от немския романтизъм. Ундина е нимфа или водна фея.
А във филма героинята е историчка
и екскурзоводка към Сената, която
развежда гостите на града из миналото и плановете за бъдещето му.
Ундина е изоставена от приятеля
си, съдбата обаче я среща с нов мъж,
който работи като водолаз. Страдаща от ревност заради старата
си връзка, тя се впуска презглава в
новата. Като нимфа Ундина заплашва мъжа, който си отива, със смърт.
Постепенно обаче се научава не да
убива от любов, а просто да обича.
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Какво е безусловната любов, пита
филмът. Паула Беер не е непознато
име за европейското кино. Снимала
се е при Фолкер Шльондорф и Франсоа
Озон. На фестивала във Венеция през
2016 г. получава наградата Марчело
Мастрояни за изгряваща звезда, има
номинация и за Европейската филмова награда.
39-годишният Елио Джермано пък
стана най-добър изпълнител на
мъжка роля за филма Hidden Away. С

Hidden Away © Chico de Luigi

предишна роля той има номинация за
Европейската филмова награда, през
2008 г. е представен на Берлинале
като „изгряваща звезда“ (секцията,
в която тази година беше актрисата Мартина Апостолова). Две години по-късно вече има Златна палма за
мъжка роля в Кан. Филмът, представен на „Берлинале“, разказва за живота на италианския художник Антонио
Лигабуе (1899–1965). Роден от италианка в Швейцария, героят е отгледан
от швейцарско семейство, с което
го свързват едновременно любов и

омраза. Поради лошите им отношения Антонио е върнат в Италия, където години наред живее в бедност на
брега на реката По. Мъката си излива
в рисунки. Талантът му бива открит
и му се дава възможност да твори. Но
психичните болести продължават да
го съпътстват и художникът прекарва голяма част от живота си в психиатрични заведения.

Сребърната мечка за сценарий също
беше за италианци – близнаците Дамяно и Фабио Д’Иноченцо и техния
филм „Лоши истории“. Неизвестен
разказвач намира дневника на момиче
и използва написаното там, за да разкаже една „истинска история, която
се опира на лъжи“. Драмата се разиграва в предградие на Рим, героите са
две семейства с бащи садисти, безразлични майки и техните деца, страдащи от тези обстоятелства. Лошите им истории завършват с убийство
и самоубийство.
Тъжен, но затова пък направен като
комедия беше филмът, отличен със
Сребърна мечка – Берлинале 70 на
френските режисьори Беноа Дьолепин
и Гюстав Керверн Delete History. До
миналата година наградата се наричаше Алфред Бауер – на името на първия директор на фестивала. Медийни разкрия за нацисткото му минало
обаче принудиха новите директори
на „Берлинале“, холандката Мариете
Рийзенбек и италианеца Карло Катриан, да го отстранят. Освен всичко
друго за Алфред Бауер се твърди, че
е участвал в комисията, която е определяла кои кинематографисти да
бъдат изпратени на фронта и кои не.
Директорите дадоха случая за изясняване на група историци и до тяхното
произнасяне наградата ще бъде без
името му. В случая с Бауер историята
няма как да бъде изтрита, напротив,
държи се фактите да бъдат изнесени
на показ. Докато в Delete History, компютърен термин, героите много искат да не са направили това, което са
направили, и да премахнат миналите
си грешки офлайн, както това става
онлайн. Те са от т.нар. малки хора от
провинцията, които постепенно все
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повече падат в плен на страстите.
Момче снима случайна жена в сексуална сцена и качва видеото в облак, след
което започва да я изнудва за пари. За
да се сдобие с тези пари, жената прави все повече глупости. Мъж се влюбва
в женския глас, който му се обажда непрекъснато, за да му продава различни продукти. Оказва се, че гласът е на
изкуствен интелект, не на човек. Третата героиня пък губи работата си в
атомна централа, тъй като е допуснала грешка поради зависимостта си
от гледане на сериали. Сега кара такси, но някой манипулира лайковете на
клиентите и звездичките ѝ винаги са
малко. Тримата се обединяват и тръгват на битка срещу врага, който обаче се оказва непобедим. Молят хакер
да им помогне, но и той е безсилен срещу облака, където се съхранява порното. Филмът е комедия, този жанр
рядко стига до селекция за фестивалите и още по-рядко получава награди. Но очевидно актуалната тема за
безпомощността на малкия човек
пред големите интернет концерни е
убедила както селекционерите, така
и журито, начело с Джеръми Айрънс,
че филмът си заслужава да бъде отличен. На места актьорите залитат в
характерното за комедията преиграване, но на други комичните сцени
предизвикват искрен смях, като например иронизирането на „жълтите
жилетки“. А стрелите на сатирата
често са достатъчно остри и попадат право в целта.
Скандалът на „Берлинале“ (не може
без такъв) бе прожектирането и отличаването на „Дау. Наташа“. „Дау“ е
огромен проект, започнал преди почти десет години, режисьорски проведен от Иля Хржиновски и Екатерина
Ертел. В Западна Украйна е построен
град, там в продължение на години
живеят стотици хора, които практикуват собствените си професии. Градът е точно копие на бита в Съветския съюз по времето на Сталин. Част
от живота им е заснет от оператора Юрген Юргес (отличен на „Берлинале“), като от 700 часа материал
режисьорите вече са направили 14
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филма, 3 серии, възнамеряват да монтират още филми и да издадат книги.
Скандалът идва от това, че някои от
участничките, засега анонимно, обвиниха Хржиновски в авторитарност и
че съзнателно ги е подтиквал към секс
и насилие. Русия отказва разпространение на филма заради порнография.
Проблемът му обаче не е сексът, а
въпросът изкуство ли е пълното наподобяване на действителността.
Тъй като миналото няма как да бъде
заснето документално, то е възпроизведено така, че да се превърне в настояще за участниците. Хржиновски
отхвърля сравненията с „Биг Брадър“,
защото не е работил със скрита камера, тоест че се снима филм, е било
ясно, просто хората е трябвало да повярват, че живеят в друга епоха с други обстоятелства. На екрана всичко изглежда учудващо достоверно и
това действително е впечатляващо.
Ако не знае историята на снимането,
зрителят би се чудил какви са тия
чудовищни способности за превъплъщение. Но извън това „Дау. Наташа“ не казва нищо ново за времето на

Сталин, нищо, което да не сме видели
във филмите, където репресивната
система е представена с традиционни средства. Мащабен експеримент,
който дори и да е делото на живота
на Хржиновски, едва ли ще има значение за по-нататъшното развитие на
киното.
Обогатяването на фестивала с повече експериментални филми е намерение, което заяви творческият
директор Карло Катриан. За целта
той създаде нова секция – „Сблъсъци“, която да включва естетически и
структурно по-смели творби. За съжаление поради недоброто програмиране повечето прожекции съвпадаха
с тези на конкурса, така че филмите
от новата програма бяха оценени от
малцина. Иначе извън основното състезание „Берлинале“ става все по-необозрим и необхватен. Ако човек реши
да изгледа по един филм на ден от програмата, ще му е нужна почти цяла
година, като евентуално по Коледа
може да си отдъхне, за да събере сили
за следващото издание.
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Екатерина Лимончева

КЛОУНИ И ЗЛОДЕИ
пренебрегва внимателната дисекция
на корейското общество. Гротескните ситуации със съмнителен морал
са последвани от драматични сцени,
граничещи с хорър – отвъд смеха има
сълзи и кръв. Социалното насилие,
което е истинският антагонист в
тази история, се трансформира във
физическо. Широката палитра от
емоции, направлявана от свирепо забавния фарсов тон, предлага всичко –
от черен хумор с елементи на бурлеска, през съспенс, до сериозна драма с
оттенък на трагедия.

„Паразит“, Южна
Корея, 2019 г., режисьор            
Пон Чун-хо
В началото на „Паразит“ може да
усетите déjà-vu, ако сте гледали
„Джебчии“, разбира се. Паралелите
между двата филма се простират от
съпоставянето на социалната ситуация в Южна Корея и Япония до разказваческото майсторство на Пон
Чун-хо и Хирокадзу Корееда (оценено
по достойнство в Кан, съответно от
Алехандро Гонсалес Иняриту и Кейт
Бланшет, чиито журита им връчиха
Златната палма в две последователни години). И това че „Паразит“ спечели не просто Оскар (и Златен глобус)
за чуждоезичен филм, но отнесе също
основните статуетки за филм, режисура и оригинален сценарий, докато
„Джебчии“ трябваше да се задоволи
само с номинациите в чуждоезиковата категория, в никакъв случай не
означава, че единият превъзхожда
другия. Като оставим настрана политическите (и популистки) спекулации
как и защо южнокорейски филм получи
Оскара, както и повсеместно признатия факт, че става дума за кинотворба, „достъпна за широка публика“, „Паразит“ безспорно е много добър филм.
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А що се отнася до оригиналността
на Новата южнокорейска вълна – би
трябвало да сте подготвени след „Изпепеляване“ на Лий Чан-дон.
Пон Чун-хо ни въвлича във всекидневието на бедно семейство, което трудно свързва двата края, и предизвиква
съпричастност към персонажите.
Крал на комбинациите и справянето
в трудни ситуации, Ки-тек, съпругата му и двете им деца живеят в мизерен сутерен и си правят планове за
бъдещето (всъщност бащата не прави, защото, ако нямаш план, нищо не
може да се обърка!). По препоръка на
свой приятел синът Ки-уу се явява на
интервю за учител по английски в богатото семейство Парк (с фалшифицирана диплома) и след като получава
мястото, осъзнава, че манипулацията
може да облагодетелства също сестра му и родителите им...
„Паразит“ смесва виртуозно различни
жанрове и е осезаемо разделен на две
части: в кратък момент на затишие,
когато целта, обявена в началото на
историята, е постигната и зрителят
тъкмо се чуди каква посока ще поеме
сюжетът от тук нататък, социалната сатира отстъпва място на ескалиращ трилър, който ни увлича, преди
да се усетим откъде се е взел, без да

Самият Пон Чун-хо определя филма си като „комедия без клоуни“ или
„трагедия без злодеи“. Смесвайки социална критика, вътрешна и външна
политика и хуманистичен дискурс,
режисьорът представя различията
между социалните класи чрез сложните взаимоотношения на прислугата
и работодателите, вариращи между гостоприемство и враждебност,
но персонажите му – бедни или богати, хитри, наивни или просто глупави, нито за момент не са третирани
„отвисоко“.
Паразитът се нуждае от гостоприемник, за да живее за негова сметка – едновременно гост и приемник. Паразитите в корейския филм са реалност и
метафора с различни интерпретации,
обусловени от мечтите на „нямащите“ да се устроят в сянката на „имащите“ (а не да заемат мястото им) и
безразличието на „имащите“, които
се чувстват недосегаеми в своята
наивност. В свят, където бедните
биват радушно приемани, когато си
знаят мястото и не прекрачват границата, а „миризмата“ (на бедността) е единственият им недостатък в
очите на богатите, да потъне в декора на луксозния дом до степен да бъде
забравен там, е заветната мечта на
„паразита“.
Оригинален от начало до край, „Паразит“ е социална сатира, маскирана
като кримка (или обратното), която престъпва жанровите правила и
прибавя корейски нюанси към острата критика за невъзможното съжителство на индивидите от различни
класи.
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„Кръговрат“
Явор Гърдев
Андраш Вишки
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В сянката на

предметите
За представлението
„Кръговрат“                        
в Младежкия театър
„Николай Бинев“
Като изкуствовед не ми се случва
често да коментирам театрални
представления. Но пък тогава, когато става въпрос за безмълвни живи
картини, се чувствам далеч по-спокойно, някак плувам в познати води.
Представата за върховенството на
словото в театъра е така дълбоко
вкоренена в нас, че когато актьорите обживеят сцената без глас, сетивата ни се настройват на непозната
честота, стават нетипично чувствителни към мимиките, жестовете,
движенията и предметите. В логоцентричните постановки (по думите
на Антонен Арто), в които текстът
е първостепенен елемент, дълбинна структура и основно съдържание
на драматичното изкуство, думите имат повече тежест, отколкото
телата и предметите. Представлението „Кръговрат“ 1 обаче е лишено
от реплики – гласовете са заменени
от шумолене, тропане, свистене...
Найлонът, пластмасата, дървото и
пясъкът присъстват на сцената не
само като материали, но и като звуци, а вещите – иначе мълчаливи свидетели на човешките възходи и терзания, са извадени от периферията и
поставени в центъра на зрителския
интерес. Не е ли това естественото
преразпределение на ролите, като се
има предвид реалността, в която вещите стават все по-значими, сложни
и активни, за сметка на хората? „Кръговрат“ поставя въпроси, свързани с
настоящето и бъдещето на човечеството, но отделните истории се
разгръщат чрез обектите, зад които
се крием всекидневно – материални
и метафорични прегради, прозорци,
клишета, екрани и телефони. Човешкото тяло изчезва (буквално и преносно) зад различни по вид „паравани“, а
накрая влиза в диалог със собствения
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„Кръговрат“

си филмиран образ. Не е учудващо, че
подобна идея е реализирана именно
от кукленици (при това още студенти) – актьори, които по презумпция
остават в сянката на предметите.
Очевидно акцентирането именно
върху значимостта на въображението и импровизацията в процеса
на реализиране на постановките е
онова, което прави възпитаниците
на проф. Жени Пашова разпознаваеми – техният специфичен авторски
почерк е ясно доловим и в детските
спектакли „Тигърчето Спас“ и „Гъбарко“, които продължават да предизвикват зрителски интерес на сцената на
Младежкия театър „Николай Бинев“.
„Кръговрат“ обаче е представление за
големите и като такова е създадено с
далеч по-голяма свобода. Съвременният куклен театър за възрастни представя все по-смели опити за синтез
на различни сценични изкуства, които
въздействат единно, мощно и неочаквано. Изненадите са задължителни
и в голяма степен очаквани, а това
превръща работата по спектаклите в обща творческа работилница, в

Катерина Гаджева

която всички участници непрестанно
сменят местата си, прекрачвайки ту
„вътре“, ту „вън“ от пространството на сцената. Трябва да отбележим,
че „Кръговрат“ е създаден по време
на учебния процес на студентите,
но този факт не е в ущърб на крайния
резултат, а тъкмо напротив. Смятам, че именно на младостта и на все
още непрекършения ентусиазъм на
актьорите в голяма степен се дължи
особеното очарование, с което се отличава представлението. Днес, във
времето на рационалното, зависимо
и предвидливо изкуство, все по-рядко
се случва да се срещнем със свободата, радостта и енергията, излъчвани
от онези, които се явяват на сцената
развълнувани, истински и чисти. В
този смисъл независимо от недотам
оптимистичните прогнози за бъдещето на любовта и на човечеството, представени с доста хумор, но и
сериозност в отделните етюди, след
края на „Кръговрат“ в театралния салон настроението е приповдигнато.
Някак по-осезаемо присъства убедеността, че все пак има надежда.

„Кръговрат“, постановка проф. Жени
Пашова; режисура д-р Михаела Тюлева. Участват студенти от класа на
проф. Жени Пашова от специалност
„Актьорство за куклен театър“ в
НАТФИЗ: Александър Йорданов, Даниел Добрев, Денис Симеонов, Елин
Стоянова, Иван Трайков, Ивелин Николов, Марияна Петрова, Стайко Стайков, Венцеслав Димитров, Ива Кирова,
Йоана Седларска, Йордан Тинков, Павел Громков, Русита Боева, Соня Тодорова, София Трейман, Ралица Петрова,
Балена Ланджева, Василена Колева.

През 2019 г. спектакълът е успешно представен на Малкия сезон на ТР „Сфумато“, Международния фестивал на младите в изкуството „Виа
Понтика“ – Балчик, Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“ в Ст.
Загора и Международния фестивал на студентския театър KESTENBURG – Баня Лука, Босна и
Херцеговина.
1
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Явор Гърдев

Колко тежат

фотография Стефан Н. Щерев

думите

С режисьора разговаря Мария Панайотова

си, а за да прикрият същинските си
За думите като важно нещо в театъра: думите на
Когато на театрална
персонажите, думите в режисьорската интерпретация, намерения“.
сцена се поставят пиеси на Пинв сетивността на зрителите. За измеренията на
тър, колко тежат думите и какво
творческата свобода в предстоящата постановка на
се крие зад изреченото слово?
Малък градски театър „Зад канала“ „Завръщане у дома“ При толкова голям драматург думите
от Харолд Пинтър. Явор Гърдев режисира пиесата 30
излитат от устите леко, като пегодини след първата є поява в България – на същата
перуди, но по време на въздушния си
полет силно се ускоряват и при доссцена, където я поставя Стоян Камбарев.
Много искам да започнем този разговор с малко „абсурдния“ въпрос:
За какво служат думите?
Веднага ми идва да отвърна: За да се
крием зад тях! И да получа шестица
за правилно научено пинтъроведско
домашно, но отхвърлям тази опция и
прескачам към друго изкушение – да
дам обобщаващ отговор и да вкарам
разговора в руслото на хармонията.
Обаче и тук удрям на камък. Искам,
но нямам желание. Като при гласуване в Столипиново. Затова ще захвана по-директно. Думите служат
да прикрият ерекцията. Разбира се,
когато не служат за това, служат за

други неща в подобен дух: да отложат
ерекцията, да удължат ерекцията, да
съсипят ерекцията, да увековечат
ерекцията – в зависимост от персонажа, който ги произнася; от момента, в който ги произнася; от контекста, в който ги произнася; от прекия
партньор, към когото ги насочва, или
пък от косвения адресат, за когото
всъщност са предназначени.

Харолд Пинтър споделя: „Думите са най-важното нещо в живота
ми. Създавайки произведенията
си, винаги съзнавам, че героите ми
обикновено използват думите не за
да изразят мислите или чувствата

тигането на събеседника вече имат
силата на стенобитни оръдия. Движейки се по балистичната си траектория, думите натежават от смисъл,
разцепват се на две във въздуха, половинките продължават да летят и не
знаеш дали накрая ще те удари половинката с буквалното, или половинката с преносното значение. Казаните
думи на Пинтър са предопределени да
се превръщат в хвърлени камъни, а
героите трябва да се замерят с тях,
за да чупят кости, стави, зъби, глави,
илюзии, идентичности и души.

Как се „влиза“ в творчество, което
е „изследване на бездната, криеща
се зад всекидневните брътвежи, и
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носи едновременно поне две значения
– едно в пряк и друго в преносен смисъл. Тя е смразяващо конкретна и успоредно с това, винаги метафорична.
Opus magnum.

Това вечното завръщане ли е? Или
по-скоро е ироничното завръщане?
Нито, нито. Това е най-вече травматичното завръщане с цел проглеждане. Един човек, който винаги е обичал
родния си дом, се завръща в него, за
да установи, че изначално е бил чужд
за другите в него. Човек може да се
окаже напълно излишен и в родния си
дом. Но ироничната справедливост
на живота повелява някой друг пък да
открие дома си на негово място. Може
този някой да се окаже най-близкият ти човек. Може за нула време
най-близкият да се окаже най-далечен. Както и обратното.
фотография Стефан Н. Щерев

нахълтване в затворените стаи
на потисничеството“?
Влиза се със салто мортале. Още на
входа се набучваш на собствените
си предразсъдъци, започваш да се луташ по меандрите на невнятното и
ти изглежда, че всичко е пълен абсурд.
Четейки пак и пак обаче, започваш да
провиждаш зад абсурда все по-осезаемо очертаваща се логика, която накрая те притиска и овладява със своята безпощадна последователност.
Отначало си мислиш, че в действията и постъпките на тези персонажи
няма проследими причинно-следствени връзки, докато накрая ти се иска
направо да се разбунтуваш срещу задушаващия диктат на логиката. „Завръщане у дома“ е излята пиеса. В нея
няма нищо повече и нищо по-малко.
Нищо за отнемане и нищо за добавяне.

Какво ви провокира и смирява в
„Завръщане у дома“?
Степента на познаване на човешката порода. И хем ме провокира, хем ме
смирява. Пиесата е мистична и убягваща. Както в смисъла си, така и във
въздействието си. Между другото, в
нея почти няма изречение, което да не
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И в това завръщане има ли място
за семейни ценности и любов?
Има, и то в най-базовия, най-архаичния смисъл – там, където патриархатът и матриархатът дълго се борят за надмощие, след което уморени
полагат оръжие и сключват особен
пакт, временно примирие, тактическа размножителна симбиоза.

Ако Харолд Пинтър е „радикален
поет, който се изповядва чрез театър“ (по думите на неговия биограф Майкъл Билингтън), колко
изповедна ще е интерпретацията
на „Завръщане у дома“ на сцената
на Малък градски театър?
Максимално. Всичко друго няма смисъл
и само губи житейско време.

Няма как да не минем през „мълчанието на сцената“ – онова, в
което са скрити много смисли и
което кънти все по-надолу и все
по-навътре. За Пинтър казват,
че е драматург на мълчанието. Ще
има ли много такива моменти в
спектакъла?
Доколкото ги постигнем отвъд самоцелния култ към паузата, ще ги има. А
където се изкушим да пропаднем в самоцелен култ към паузата, ще ги няма.
Там ще бръснем с бръснача на Окам.

В „Митът за вечното завръщане“
Мирча Елиаде твърди, че „вярата
означава абсолютното освобождаване от всякакъв вид природни
„закони“, а оттук и най-висшата
свобода, която човек може да си
представи: свободата да може да се
намесва в самия онтологичен статут на Вселената. Следователно
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вярата е par excellence творческа
свобода“. В „Завръщане у дома“
къде започва и свършва творческата свобода?

Изследователите твърдят, че
ползва „уникален алгоритъм и подход към драматургията на Пинтър“. Спомняте ли си я?

За нас или за персонажите? За нас тя
е радостта от проникването и свободата на навигирането в един de
facto бездънен текст, който може да
бъде интерпретиран всякак, но човек
се изкушава да постигне една-единствена, възможно най-вярна интерпретация. Тази възможност за домогване е свобода, тъй като пътищата
са стотици, а избраният измежду тях
трябва да бъде изминат лично като
единствено верният. Това – за нас,
а при персонажите нещата стоят
иначе. Там този вид творческа свобода, която визирате – с намесата в
онтологичния статут, е преследвана сякаш от един-единствен герой
– Теди. Това е и единственият силно
рефлексиращ герой в пиесата. Има
и още един, който само предусеща
възможността за такава свобода, но
няма смелостта и вътрешната сила
да се еманципира от битовия ред на
живота. Това е Сам. Останалите са
по-скоро впрегнати в природните закони, движат се в зоната на тотема
и табуто, разнасят насам-натам неовладяната си сетивност, пласират
размножителната си мощ и са сякаш
слепи за всякаква метафизическа
свобода. Дори и те обаче в един момент се сепват, разтърсват се от
внезапно споходилата ги любов и не
знаят какво да правят с нея. При тях
има наченки на проглеждане за свободата, но в главите им не възниква
понятие за нея. Освен икономическо.
И все пак любовта, която от срам и
фалическа гордост те никога не наричат със собственото ѝ име, успява
да ги смути толкова силно и толкова
да разклати вътрешната йерархия
на глутницата им, че и те успяват да
усетят полъх от пълнотата на живота. Даже почти стават способни на
нещо като благороден жест – финансови пожертвования насред цялата си
социална окаяност.

Да, даже за събитие с тридесетгодишна давност мога да кажа, че имам
доста ярък спомен. Не в детайли, разбира се, но по-скоро като емоционален отпечатък. Това представление
беше едно от най-важните за мен в
началото на 90-те. Разработката на
действието и характерите вече не
помня, но имам онзи спомен за взрив
на колективна енергия, който често
се получава в първите опити и новите начала на театралните трупи. А
трупата на точно този спектакъл
тогава беше в разцвета на силите и
творческата си мощ, както и самият
Малък градски театър, току-що отделен от Театър „София“. Всъщност
самата епоха на прехода в началото
си беше белязана от ентусиазма на
предстоящия нов живот и това известно време се усещаше във въздуха.
Докато мутрите не овладяха терена.
А и аз бях все още гимназист, впечатлителна натура. Тогава даже и не
знаех защо ми харесва това странно
представление по тази странна пиеса. На логическо ниво не можех да си
обясня нищо, но на интуитивно ниво
бях напълно удовлетворен. Просто
усещах, че има защо. Понеже при мен
интуицията винаги върви преди понятийното овладяване на материята,
съм сигурен, че класата на определено произведение на изкуството първо
се усеща с цялото същество и чак след
това се рационализира. Човек може да
усети класата на едно представление
и преди да има понятията, с които да
го разбере и опише. Освен ако не е духовно тъп, разбира се.

Нека „прескочим“ за малко във времето – през 90-те години, когато
в Малък градски театър Стоян
Камбарев поставя същата пиеса.

Явор
Гърдев

Явор Гърдев е роден през 1972 г.
в София. Завършил е философия
в Софийския университет и театрална режисура в НАТФИЗ.
Има над 40 постановки в България и чужбина. Поставял е в Берлин, Париж, Лил, Берн, Гданск,
Москва, Санкт Петербург, Лисабон, Ротердам, Утрехт и др.
В театралната му биография
са заглавия като Шекспировите „Хамлет“ и „Крал Лир“, „Козата или коя е Силвия?“ и „Пиеса
за бебето“ от Едуард Олби,
„Калигула“ от Албер Камю, „Валентинов ден“ и „Пияните“ от
Иван Вирипаев, „Квартет“ от
Хайнер Мюлер, „Ръкомахане в
Спокан“, „Пухеният“, „Палачи“ от
Мартин Макдона, „Старицата
от Калкута“ от Ханох Левин,
„Драконът“ от Евгений Шварц,
„Празникът“ от Томас Винтерберг, „Чамкория“ от Милен
Русков, „Наблюдателите“ от
Константин Илиев. Театралните му интерпретации са
отличени с многобройни международни и български награди.

Един практичен въпрос за финал.
Как да подготвим и настроим сетивата си като зрители за „Завръщане у дома“?

материя на битието в съвсем буквален смисъл. Не става дума просто за
разсейване на вниманието. Останалото би следвало да се случи в общуването със спектакъла, а предварителната подготовка по него е наше
задължение.

Никак. Единственото, което се изисква, е да бъдете индивид на възраст
над 18 години, който не свети с екран
на телефон в тъмното и не приема
обаждания в залата. Между другото
да кажа, че светенето с екран на телефон в тъмното раздира тънката

„Завръщане у дома“ от Харолд Пинтър; постановка Явор Гърдев; сценография и костюми Свила Величкова; музика Калин Николов. Участват:
Владимир Пенев, Деян Донков, Емил
Котев, Мак Маринов, Пенко Господинов, Каталин Старейшинска.

април 2020

64

Театърът
живее в настоящето
„Жулиета“ от Андраш Вишки, постановка Боян Иванов, Русенски театър, награда Икар 2017

С драматурга
Андраш Вишки
разговаря               
Ина Дублекова
От 30 години Андраш Вишки e главен
драматург на Държавния унгарски
театър в Клуж. Румънец от унгарски
произход, поет и драматург, чиито
пиеси се поставят в Европа и САЩ,
есеист, университетски преподавател, той е и автор на теоретичната
концепция за Barrack Dramaturgy, която
описва възгледите му за театъра1. По
време на 18-ото издание на Фестивала на театрите на Европа в Клуж в
края на 2019 г. Андраш Вишки бе отговорен за разговорите след представленията с участващите трупи.
Задача, към която той се отнасяше
с изключителна прецизност, защото
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вярва, че е част от отговорностите
на драматурга в съвременния театър. Сесиите с продължителност
от около час се провеждаха сутрин
и вечер, а отличителният стил на
воденето им – деликатно, но задълбочено и топло – скоро ги превърна в
събития, които гостите и публиката
очакваха със същото нетърпение, с
което и самите представления.

Съюзът на театрите на Европа е
основан през 1990 г., непосредствено след падането на Берлинската
стена, за да подпомага общуването между театрите от Изтока и
Запада. Какви стени ни делят днес
и от какви мостове се нуждаем 30
години по-късно?
Ако се опитам да отговоря от гледна
точка на Съюза на театрите на Европа, трябва да кажа, че това обединение е изгубило идентичността си,
защото водещата му цел е постигната. Идеята да се свържат Източна

и Западна Европа чрез културата, за
да се подпомогне европейската интеграция, в много отношения се осъществи. Което е чудесно! Когато една
институция или артистично обединение може да каже, че е постигнало
целта си, то това е прекрасно.
Но също така създава и вакуум. Ако
Съюзът на театрите на Европа иска
да продължи да съществува, той се
нуждае от нова дефиниция на своята
мисия. А това никога не е лесно. Защото от едната страна стои богатото
и значимо наследство на този съюз,
от друга страна, той винаги е бил
прогресивен. Но какво означава да си
прогресивен днес? Според мен една от
най-уязвимите страни на европейската култура е именно нейното наследство. Дори ако погледнем Европейския
съюз – като политическо образувание
той беше и все още е много важен, защото благодарение на него се избегнаха войни, избегна се разпадането
на континента след 1989 г., но днес
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въпросът е: да се разшири или не. На
Запад има тревога, а на Изток – очакване за смели действия.

Как се промени ролята на драматурга в театъра от 1990 г., когато
ставате главен драматург на Държавния унгарски театър, до днес?
Една от основните промени в съвременния театър е свързана точно с
ролята на драматурга. Доскоро режисьорът продължаваше да бъде мислен
като „баща на представлението“. Но
днес това наследство от епохата на
модернизма преминава през процес
на съществено преосмисляне – каквото драматургът вече осъществи
и живее всекидневно. Съвременната
театрална практика изисква драматург, подготвен за много неща. Днес
той трябва да е писател, да е модератор в дивайзинг театъра (колаборативен творчески процес), да е видеоредактор, ако приемем, че видеото
вече е неизменна част от представлението. Този човек следва да е експерт
в сферата на дигиталното, да помага
на пиар отдела, да води разговори с
публиката и още много неща. Надявам
се, че съумях да развия свой стил във
воденето на публични разговори след
представленията, защото за мен театърът е нещо сериозно.

Какво имате предвид под „сериозно“? Как виждате ролята на театъра в днешния свят?
Театърът може би е най-силната и
единствената институция, която все
още може да събира хората на едно
място и да им създава общностно
преживяване в нашата пострелигиозна епоха. Да им предложи същински
диалог и себеразбиране. Както знаете, моето понятие за драматургия
е свързано със затвора. Първият ми
детски спомен е, че съм затворник,
което е абсурдистко преживяване.2
Но точно това ми помогна да разбера
как театърът предоставя възможност на хора и малки групи да изразят
и пресъздадат историите си. Затова
за мен театърът е затвор, в който
ние влизаме по силата на свободната
си воля, и преживяването, през което

преминаваме вътре, може да ни освободи. И ключовата дума във всичко
това е „свобода“. Защото всеки попаднал в затвора живее двойствен
живот. За него или нея затворът
никога не е непосредствената реалност. Тя винаги е в бъдещето или
миналото – когато бях свободен или
когато ще бъда свободен.
Развивайки тази идея, стигнах до
извода, че в съвременната култура,
която изцяло се контролира от медиите, ние също сме затворници. Те създават за нас един виртуален живот,
който винаги е в бъдещето – „когато
придобия това, ще стана по-щастлив“. И ни карат да желаем да живеем
в телата на известните личности,
които самите тези медии създават.
Поради това ставаме свидетели
на толкова много трансформации в
идентичността. И в този контекст
театърът може да е средство, което
да ни помогне да припознаем себе си,
да се приемем такива, каквито сме.
Да мислим за себе си като за уникални събития в житието на Вселената. Театърът може да ни даде онази
специална вътрешна сила, с която да
изличим тъгата по това, че „аз не съм
като другите“, защото аз не трябва
да съм като никой друг. Помага ни да
се опознаем и да се приемем с радост.
Защото само аз мога да придам смисъл на моята свобода. Само аз мога да
я осмисля, никой друг не може. И това
е единственият начин, по който мога
да стана част от общност след това.
Ако не съм свободен като личност, то
аз не мога да бъда и част от група по
отговорен и полезен начин.

Фестивалът на театрите на
Европа се проведе след единадесетгодишно прекъсване. Той показа
деветнадесет представления на членовете на тази престижна теат-                                                                                                
рална мрежа. Четири от продукциите стъпваха върху съвременна
драматургия, а останалите петнайсет интерпретираха канонични текстове на Брехт, Шекспир,
Ибсен, Стриндберг и антични митове. Този драматургичен пейзаж
изненада ли ви?

За мен тази картина не е изненадваща, но въпросът ви попада в центъра
на вътрешния конфликт на тази мрежа и на съвременния театър. Естетиката, която работи само с големите имена и каноничните текстове,
е характерна за този тип театър.
Силвио Пуркарете например многократно е казвал, че има нужда да работи с текстове, които са се „слегнали“.
Но дали този театър е актуален? Какъв би следвало да бъде един напредничав подход към това наследство?
Защото, когато едно наследство е
прекалено богато, то може да се превърне в тежък товар. Това се случва,
ако започнем да го боготворим. А ако
сме критични към него по креативен
начин, тогава ще му дадем възможност да се прероди. Затова според
мен е важно да съумеем да се погрижим
едновременно за новото в театъра и
за богатото му наследство, защото
съм убеден, че ако не го преосмисляш
всекидневно, наследството ще те
убие.
А театърът живее в настоящето.
Той е дискурс за настоящето. Ние
винаги живеем или в носталгията по
отминалото, или в бъдещето, което
задава виртуалността на съществуването ни. А според мен театърът
умее да докосва именно измерението
на настоящето, в което заживяваме,
когато престанем да разсъждаваме. И
когато преминаваме през едно такова
същинско преживяване, то ни променя. Но тази промяна не е нещо мистериозно или мистично, тя е просто
моментът на прозрение, че живеем
в един застрашен свят. Езиците са
застрашени, различни общности са
застрашени, природата е застрашена... Театърът винаги е бил разказ за
крехкостта на човешкото същество.
В това няма фикция.

Но често пъти театърът не съумява достатъчно дръзко да разкаже за съвременните измерения на
тази човешка уязвимост, а това
отслабва ролята му в обществото.
Вътрешният сблъсък тук е между метафоричния подход, от една страна, и
непосредствената театралност, от

април 2020

66

Андраш
Вишки

Андраш Вишки (род. 1957, Търгу
Муреш, Румъния) е поет, драматург и есеист. Преподавател
в румънски, унгарски и американски университети. От
1990 г. е главен драматург на
Държавния унгарски театър в
Клуж. Приет е за член на Унгарската академия през 2016 г. Негови пиеси са играни в Румъния,
Унгария, Франция, Италия, Словения, Англия, Шотландия, САЩ.
През 2016 г. пиесата му в бял
стих „Жулиета“ е поставена за
първи път в България, на сцената на Драматичен театър
„Сава Огнянов“ – Русе, от Боян
Иванов. Тя разказва за живота
на майката на Андраш Вишки
и нейните седем деца в лагера
„Латещ“. През 1958 г., когато
Андраш Вишки е на една година,
баща му Ференц Вишки, който
е в управата на Унгарската реформистка църква, е осъден на
22 години затвор от комунистическата власт в Румъния.
Съпругата му и децата са изпратени в лагер. Семейството
успява да се събере през 1964 г.

друга. Сигурен съм, че съвременният
театър има достатъчно интелектуална, духовна и творческа енергия,
за да засегне най-актуалните теми,
гледал съм много експериментални
представления, които го доказват.
Но това все още не се случва в популярния, по-масов театър. Разминаването идва и от това, че театърът
до днес се мисли като сграда, като
архитектура, и отново става дума за
наследството. А пък смелият съвременен театър предпочита да твори
в по-интимни пространства.
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Присъствието на жените в театъра е една от тези съвременни теми.
Точно тя предизвика и най-разгорещения разговор на фестивала.
Според вас как можем да се справим, без да изпадаме в крайности?
В съвременния румънски театър има
все повече жени режисьори. В Държавния унгарски театър в Клуж проведохме конкурс за млади режисьори,
от петте избрани проекта три са на
жени. Без да искам да смесвам личните
си ценности с политически теми, все
пак мисля, че е необходимо да търсим
нови начини, по които да привличаме
повече жени в театъра, да печелим
тяхното доверие, за да предлагат
проектите си и да бъдат част от театралния пейзаж.
Точно затова си мисля, че конкурсът,
който проведохме, беше успешен пример, който може да проработи добре
и в други театри. Разбира се, нужно е
да се поемат рискове. И не толкова защото участниците са жени, а защото
всички те са млади и неопитни режисьори. Проектите им звучат чудесно
на хартия, но винаги могат да се окажат пълен провал. Но какво от това?
Неуспехите са част от развитието.

Прави впечатление, че в Държавния унгарски театър в Клуж имате нестандартно отношение и към
сценичните работници и техническите служби, които често пъти са
сред най-невидимите в театралната екосистема. Публиката на
фестивала видя трима от тях да
участват във вашето представление „Майка Кураж и нейните
деца“ с режисьор Армин Петрас
(копродукция с Държавния театър
в Дрезден), а един от сценичните
работници се появи и в „Куклен
дом“ с режисьор Ботон Наги.
При все че аз самият не съм заснел
и един кадър през целия си живот,
силно се интересувам от теория на
фотографията. Затова веднъж курирах фотографска изложба тук, в
театъра. Нелсън Фитч, млад американски визуален артист, ме потърси,

за да направим проект заедно, и аз
му предложих това да е „Невидимият театър“. Помолих го да следва
техниците, да покаже как те сглобяват и разглобяват, да разкаже кои са
тези невидими хора, които аз наричам
„ангелите на представленията“. Изложбата стана много красива и сценичните работници се почувстваха
забелязани. След това Нелсън им подари кадрите в изящни рамки. Каним
ги да участват и като актьори на
сцената, това се е случвало толкова
много пъти, че вече не го приемаме за
събитие. Има едно много нашумяло
представление на Александру Дабижа по „Сън в лятна нощ“ на Шекспир
(постановка на Театър „Одеон“ в Букурещ, 2009 г.), в което техниците
изграждат сцената в гората и резултатът е изумително красив, образът
е много мощен и сърдечен, а цялото
режисьорско решение беше голяма
изненада.

Смятате ли, че възстановяването на Фестивала на театрите на
Европа ще се отрази благоприятно
на Държавния унгарски театър и
на града?
Напълно вярвам, че провеждането
на този фестивал е много важно за
Клуж. Градът се разрасна драстично
през последните години – от 120 хиляди до над 600 хиляди, това е сериозен подем. Театърът може да играе
съществена роля в живота на един
такъв град, аз самият вече обмислям
начинания, с които да приобщим тази
нова общност. И съм уверен, че за да
постигне това, театърът трябва да
промени политиката си и да не чака
хората сами да влязат в сградата.

1
Най-цялостно и последователно разбирането му е разгърнато във: Visky, András, Barrackdramaturgy and the captive audience, The Routledge
Companion to Dramaturgy, 2014.
2
Когато Андраш Вишки е само на една година,
баща му е осъден на 22 години затвор от комунистическата власт в Румъния, майка му и
седемте деца са депортирани в Бараганската
степ.
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Георги Минчев, Страница от партитурата на „Контрасти. Музика за оркестър“ (2002)
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Георги Минчев

Добринка
Табакова
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Анда Палиева

РАМКА

БЕЗ

Георги Минчев, фотография личен архив

Какъв е Георги Минчев,
на кой от множеството
разнолики потоци               
в съвременния музикален
океан принадлежи?
„Много обичам музиката
на Георги Минчев.
Струва ми се, че той е успял да
постигне най-трудното –
той притежава свой глас в нашия
гъстонаселен музикален свят.
Винаги търсещ, винаги нов,
но заедно с това владеещ
драматургията на възприятието
на съвременната музика...“
Родион Шчедрин
Как да се направи „портрет“ на личност, която не се вмества в никаква
„рамка“?
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Композитор с широко амплоа, чиито творчески простори обгръщат
многообразие от жанрове и сръчно
преплетени стилови похвати, композиционни техники и собствени
новаторски открития. Той сякаш не
следва определени модели, естетически тенденции, „език“ на времето,
а сам става такъв „модел“, чертаейки
през десетилетията неподражаемо
уникалния си композиторски профил,
изненадва и очарова своето съвремие
с оригиналната си инвенция и силното
духовно въздействие на своята музика. Едва ли някой от множеството
му изследователи – може би по-скоро
„регистратори“ на отделните феномени, блясвали на фона на музикалното ни всекидневие – би могъл и би се
осмелил да категоризира в познатите
известни параметри неговите опуси
или да дефинира като цяло неговия
натюрел. Какъв е Георги Минчев, на
кой от множеството разнолики потоци в съвременния музикален океан

принадлежи? И отново – той не може
да бъде „затворен“ с определения в
каквото и да е ограничаващо пространство. Ръката му впръсква ярки
петна, които оставят неизбледняващи дири в съвременното звуково
поле, но той самият не продължава
същата линия до изчерпване на вложената идея, а сякаш, оттласквайки
се от нея, се устремява към нови, неопитани територии. Затова навярно
в творчеството му не се обособяват
поредици с опус или номер с традиционните жанрови определения, а се
редят неповторими, интригуващи
наименования, със загатната вътрешна образност и поетика (Интермецо и акварел, Фрески, Concerto breve,
Динамични пространства, Сонограми,
SentiMetal, Drop, drop, slow Tears, Контрасти, Есенна музика, Viva le trombe,
Отражения...). Всяко следващо творение е различно, необикновено, разноцветно, разтварящо непознати
простори, разкриващо нова страна
от неговия собствен натюрел, от
тънкото му усещане за променливия
дух на съвремието, а понякога сякаш
и предчувствие за нещо идващо. Той
постоянно експериментира, но не се
отдава, не потъва в сполучливата находка. В редица случаи създава Първия
опус в дадена посока, без след това да
предложи Втори подобен.
Неговата ранна оратория „Старобългарски хроники“, появила се през
1971 г., е единственият му опус в този
жанр. Но тя е първата творба, съживила в многовековен диапазон страници от древната ни история и старата българска култура далеч преди
да ни залее вълната от разнообразни
юбилейни произведения, посветени
на честванията на 1300-годишнината през 1981 г. Тя поставя началото
на поредицата в българската музика,
свързана с възкресяването на хроникални и житийни жанрове, с интерпретация на оригинални паметници
на старобългарската литература.
И остава единственият образец в

69
съвременната ни музика на толкова
многопластова драматургия, сплавяща в мозаечната си конструкция традициите на мистериалните старинни форми на ораторията и нейните
най-нови модификации, с въздействието и на съвременен театрален спектакъл или филм с принципа на монтажност и сгъстено протичане на
времето. Монументални фрески, „рисуващи” сякаш не само страници от
многовековното минало, но и различни
страни на националния дух и психология, една своеобразна енциклопедия
на българската история, култура и
душевност. В сложната хетерогенна стилова амалгама на тази партитура с ярко експонирано авангардно
музикално мислене и полисемантична
трактовка на словото се сплитат
органично много различни звукови
пластове – средновековни православни песнопения, архаичен фолклор, възрожденска песенност и технологични
похвати от разноликата, богата на
открития композиторска практика
на ХХ в. Тук за първи път се появява
и една необикновена идея – старинната родопска песен „Милке ле“, изпята от фолклорен хор върху 12-тонова мелодична редица. Но за Георги
Минчев това е само експериментален
Георги Минчев и композиторът Родион
Шчедрин, фотография личен архив

Георги Минчев
заедно с диригента
Васил Казанджиев
и пианиста Иван
Дреников преди
премиерата на
Концерта за пиано
и оркестър, 1978 г.,
фотография личен
архив

пример, а не път към додекафонната
композиция.
По същия начин в изобилно темброво нюансираната звукова субстанция на единствения му Концерт за
пиано (1979) за първи път се вписва
електронно модулирана трактовка
на клавишния инструмент, без обаче композиторът да влиза в кръга на
авторите, отдадени на стихията на
електронните звучности (въпреки че
именно на него се дължи създаването
на електроакустично студио в БНР).
Този концерт, жалонен опус в съвременната ни концертна литература,
привлича широко вниманието на световната музикална общественост
към младия тогава автор – селекциониран е от Международната асоциация на музикалните експерти в САЩ,
номиниран за наградата Кусевицки,
класиран на първо място между препоръчаните творби на Международната трибуна на композитора в Париж.
И неговите десетки изпълнения по
света през годините навсякъде очароват публика и критика, разкриващи
всеки път различни нови нюанси в необикновената тъкан на тази творба.
И още немалко други опуси се редят за
първи и единствен път и в собственото творчество на Георги Минчев, и в
българската музика, а и в по-обширно
пространство – балетът „Фаренхайт
451“ по Рей Бредбъри, Трите поеми за
сопран, струнни и ударни по картини
на Румен Скорчев и стихове на Павел

Славянски, интригуващият с названието си SentiМetal концерт за виолончело (посветен на Лютославски),
съкровената Drop, drop, slow Tears за
сопран и пиано – съвременна интерпретация на текста от XVII век на
Финиъс Флетчър на традиционния
шотландски химн за Възкресение...
И все пак в неповторяемата многоликост на творбите на Георги Минчев
могат да се доловят вътрешни връзки, проекции, своеобразни маркери на
неговата авторска стилистика. Усещането за пространственост – и в
монументалните симфонични платна
с многопланово разгърнат оркестър
(„Симфоничен пролог“, „Динамични
пространства“, Viva le trombe, „Есенна музика“), и в крехката интимност
на камерната вокална лирика – все
пространства, изпълнени с почти
зрима образност и пластична жестика. Постоянно търсената контрастност – в динамика, темпо, ритмика,
в играта на тембри, в редуването на
статика – динамика, плътна фактура – прозрачна паяжинна сонорност,
стриктно изписани ноти – алеаторни модели в красивата партитурна
графика. Подчертаният афинитет
към концертността – на отделния
солиращ инструмент (концертите за пиано и за виолончело), камерния ансамбъл (Concerto Breve I за девет саксофона и контрабас, Concerto
Breve II – ContempoRetro за бpас-квинтет, Monodia и Concerto Grosso за
виола, чембало, ударни и струнни),
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Музиката на Георги Минчев е звучала на фестивалите „Пражка пролет“, „Варшавска есен“, Musica viva (Мюнхен), на Единбургския музикален фестивал, Фестивала
на съвременното музикално изкуство в Сидни, „Московска есен“, „Бели нощи“ в
Санкт Петербург и др. Записи на негови произведения са правени в БНР, Московското радио, холандското радио NOS (Хилверсум), Френското национално радио,
Баварското радио в Мюнхен, RAI, Фламандското радио в Брюксел и др. И издавани
от LP&CD Disques Cellier и CD Casavelle (Швейцария), LP Phonics S.A. Belgium, LP Col
legno (Германия) и др. Внушителен брой от творбите му са създадени по поръчка:
на Симфоничния оркестър на Чешкото радио, Френското радио, Кшищоф Пендерецки за неговия фестивал в Люславице, Еnsemble de saxophones a Bordeaux – Франция, Музикалния фестивал в Единбург, Филхармонията в Хайделберг, БНР и др.
Носител е на Европейската награда Лоренцо Великолепният на Международната
академия „Медичи” във Флоренция и на званието Почетен сенатор на Академията.

оркестъра („Концертна музика за
оркестър“, „Контрасти“ – Музика за
оркестър, „Отражения“ – Концертна
пиеса за симфоничен оркестър). Особеното умение за изящно моделиране
на вокалните линии – соловите партии на Три поеми, „Фрески“, песенните
опуси, в хоровите акапелни молитви
Kyrie eleison и „Отче наш“. Сред звуковите емблеми на неговата музика са
и чембалото, камбанният звън, деликатното докосване до православното
песнопение, фолклора, джаза...

За „Контрасти. Музика
за оркестър“
Когато получих покана от Маестро
Томас Калб да пиша симфонична пиеса
специално за новия концертен сезон
на Хайделбергската филхармония,
си поставих за цел да създам творба
едновременно виртуозна и бравурна,
но и подчертано емоционална и поетична. С различни и непрекъснато
сменящи се динамика, темпо и характер – агресивен на места и спокоен в
други моменти, с мощни кулминации,
последвани от застинала беззвучност. Използвах възможностите –
динамиката, тембрите и багрите на
съвременния симфоничен оркестър,
като си служих със средствата на
различни съвременни композиционни
школи, но не и вън от контекста на
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музикалните традиции. Постарах се
внимателно и деликатно да преплета
в симфоничната фактура елементи
от изкуството на джаза, камерната
музика, виртуозни изяви на отделни
солисти и цели оркестрови групи и
може би нещо почти неуловимо, някакъв мъничък „код“ от миналото,
древната история и култура на моята страна...
С очи, внимателно отворени към
съ-времието, но и назад във времето, Георги Минчев черпи импулси и
свободно обема идеи в обширен стилов диапазон, градейки своя уникална
интонационна система. В нея се долавя и опората на българския композитор върху националния идиом, но и
космополитното вслушване на един
европейски творец в старите и нови
музикални традиции. (За това донякъде вероятно имат принос и уроците
при Марин Големинов в Академията в
София, Родион Шчедрин и Арам Хачатурян в Московската консерватория,
Оливие Месиан в Консерваторията
в Париж, специализациите в САЩ,
Франция и Англия с голямата стипендия за музика на ЮНЕСКО и при Лучано Берио в Електроакустичния център за музика ИРКАМ при „Бобур“.) Но
може би най-отличителният знак за
естетиката на Минчев е постигането на онзи нов тип комуникативност,
която прави уникален неговия диалог
със света. Спонтанен, естествен израз на вътрешната му психонагласа,

може би допълнен и от връзката му с
Радиото, на което посвещава 40 години работа с различни функции, както
и 7-те години ежемесечни едночасови
предавания „Музикалният живот на
България“ по Френското национално
радио France Musique.
Тази особена връзка с аудиторията
неведнъж подчертават неговите
рецензенти: „Просто Георги Минчев
владее изкуството да държи вниманието на публиката, без непременно
да се съобразява с нея“ – отбелязва
Das Orchester, а Turun Sonomat (Турку,
Финландия) пише: „Та какво трябва да
направи композиторът, за да не бъде
музиката му трудна за възприемане
от слушателя? Според мен рецептата на Минчев беше отлична: правиш
безусловно нова музика, но избираш
от музикалната история най-съществените елементи и ги използваш, за да поддържаш непрекъснато
вниманието. Използваш атонален
музикален език, но през цялото време си на ръба на тоналния. Използваш
най-разнообразни ритми, но оставаш
верен на основния пулс. Композираш
ясни мотиви, повтаряш ги и се връщаш към началото, та всеки да го забележи и запомни. Отличен избор на
композиция!“.
Неизброими са авторите и страниците, посветени на Георги Минчев. И
самият той немалко е казал и написал
за себе си и през годините, и днес, синтезирано хвърляйки поглед назад, в
книгата „Думи вместо ноти“1, събрала много от и за Георги Минчев – рецензии, статии, интервюта, спомени... И сериозни, и забавни, с неговото
типично чувство за хумор. И все пак
сигурно не е всичко – „Всъщност хората, които ме познават добре, знаят, че аз говоря наполовина на онова,
което мисля“. Другото, неизговореното, най-същностното е в музиката му
– за онези, които могат да го чуят. И
които очакват от него в най-зрелите
му години още и още „думи в звуци“...

1

Изд. „Захарий Стоянов“, София, 2019 г.
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Музиката,
С композиторката
Добринка Табакова
разговаря
Светлана
Димитрова
Вторият авторски албум на Добринка
Табакова беше избран сред най-добрите албуми на 2019 г. от престижните
списания „Грамофон“ и „Хор и орган“.
Дискът е осъществен от „Риджънт
Рекърдс“ – английска компания, специализирана в записи на хорова и органова музика. Композиторката обяснява: „Пиесите в диска са резултат
от работата ми в продължение на
3–4 години като резидентен композитор на катедралата в Труро, Корнуол,
в най-югозападната част на Англия.
Регионът е много интересен, свързан
с преданията за крал Артур. Традицията тук, в Англия, е момчета на 8–9
години да влизат в хорове, за да изучават църковната музика, създавана
от четиристотин години насам. От
2016 г. в катедралния хор участват
и момичета. Мен ме назначиха като
композитор към катедралата, за да
вдъхновявам хористите и да напиша
творби специално за тях. Това също
се случва за първи път в историята на
хора, който е създаден в края на XIX в.
– да поръчат музика на жена композитор. В албума са включени коледната
песен „За розата пеем ние“, както и
други литургични произведения. Има и
ново произведение за оркестър – „Заливът на Кайнанс“, което всъщност
предаде щафетата от резиденцията
ми в катедралата към работата ми
с Концертния оркестър на Би Би Си.
Това е най-мащабната творба в диска, а в записа участват хорът на катедралата и ученици от три училища
в града“.
Творбите в албума са записани с хора
на катедралата в Труро и Концертния оркестър на Би Би Си, диригент

заради която съм тук

© Sussie Ahlburg, ECM Records

е Кристофър Грей. В записа участва
Джоузеф Уикс, органист в катедралата, както и виолончелистката
Натали Клайн. В диска са включени
няколко кратки хорови пиеси – Alma
Redemptoris Mater, Jubilate Deo, Truro
Canticles – Magnificat и Nunc Dimittis,
Praise, Of A Rose Sing We. Записани са и

две по-големи светски пиеси – Kynance
Cove и On the South Downs. Джоузеф
Уикс изпълнява Диптих за соло орган.

Първият ви диск – „Струнни пътеки“ от 2014 г., получи номинация за Грами. Това е вторият ви
самостоятелен албум.
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Първият е с произведения за струнни инструменти, а този е с хорови
творби – две от звученията, които
най-много ме вълнуват в артистичен план. Имам и други неща, записани
през това време.

Общо дванадесет са дисковете, в
които има ваши произведения. Те
са за различни състави – камерни,
симфонични. Как е ставал подборът в кой диск какво да се включи?
Обикновено поканата идва от различни формации, които искат да запишат
нещо в своя каталог, или от колаборации, например с виолиста Максим Рисанов, за когото съм писала няколко
произведения и той винаги ги е включвал в своите соло дискове.

През 2017 г. бяхте избрана за резидентен композитор на Концертния оркестър на Би Би Си. Какво
се случи през това време?
В момента пиша концерт за този оркестър на Би Би Си. Това е дълъг проект, който ще продължи още няколко години. За момента няма крайна
дата, но когато проектът привърши, ще настъпи и краят на нашето
сътрудничество.

Колко творби написахте за тях?
Последната беше през август за Променадните концерти на Би Би Си в
Лондон по случай 150-годишнината от
рождението на основателя на този
фестивал, сър Хенри Ууд – Timber &
Steel. Написах също произведение за
Европейския съюз за телевизия и радио – „Орфеева комета“, и още три
произведения, едното от които ще
бъде част от концерт, който е включен в мащабния проект, по който
работя.

Ще има ли цялостно представяне?
Най-вероятно догодина.

Получавате поръчки от различни
институции, състави, изпълнители. Те ли ви търсят, или имате
агенция? Как се случва поръчката
към композитора днес? Преди беше
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направят една поръчка, или директ„Терминът
но се свързват, за да поръчат ново
произведение за свой сезон, понякога
„авангард“
по специален случай. Но преди всичко
се променя                    познават музиката, която създава
Например концертът
и Добринка е сред композиторът.
ми за две пиана беше поръчка от пет
партньори – Амстердам симфониета,
тези, които му
Истанбулския музикален фестивал,
придават ново
Концертния оркестър на Би Би Си,
на Пикардия във Франция
значение. Нейното Оркестъра
и Норвежкия камерен оркестър. Те се
и поискаха да напиша прокредо... се състои обединиха
изведение за младото клавирно дуо
в простата
Артур и Лукас Юсен.
основна идея,                         А когато ви се налага да пишете
програмна творба, кое ви вдъхноче винаги може
вява? Например при кантатата
да се намери нещо „Безсмъртният Шекспир“, създадена от вас по повод 400 години от
ново, дори и на най- смъртта
на поета. Какво от творчеството
на Шекспир ви вдъхнови?
познатите места.
О, за този отговор ще ми трябва
Следователно
много време. Беше много задълбочен
проект, който отне четири години
нейната музика
подготовка само за да мога да избера
има за цел да
текста. Трябваше ми време, за да се
потопя в творчеството на Шекспир.
изследва зоните
Още от началото казах, че сонетите
няма да докосна, защото са твърде
на познатото и
и многопластови. Смятах, че
непознатото, като сложни
ако се сложи още един пласт като муби било много трудно, а по онези
никога не очертава зика,
сонети, в които има място за дишане
в текста, вече е създавана музика, награници… “

Тобиас Фишер,
критик и радиоводещ
ясно – меценатът или музикалната
институция търси композитора.
Това много зависи от хората, които
отговарят за програмирането на музиката. До каква степен усещат пулса
на времето. Заради това от опит бих
казала, че в Нидерландия и Германия
има сериозни програматори, които се
интересуват и от сътрудничество с
други оркестри, така че да съберат
група от 4–5 оркестъра, които да

пример от Бенджамин Бритън. Това е
най-трудното, когато пишеш хорова
или вокална музика, да избереш правилния текст, който ще ти даде достатъчно място, за да дишат музиката и текстът и да не се претоварва
цялото произведение.
Структурата беше за седемте етапа
на човешкия живот, като използвах
монолога на Жак от „Както ви харесва“. След това потърсих отделните
етапи между раждането и смъртта
в различни пиеси – „Бурята“, „Венецианският търговец“, „Много шум за
нищо“.
Кантатата „Безсмъртният Шекспир“
беше представена премиерно в църквата „Св. Троица“ в Стратфорд през
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2016 г. и същата година в Софийската
опера под диригентството на Максим
Рисанов.

Имате и други програмни произведения – „Пирин“, „Родопи“, „Тракия“, „Танц по калдъръм“. Те са
свързани пряко с емоции от България. Когато ги пишете, представяте ли си места, картини?
Да, разбира се. За мен това е важно,
защото е и като реклама за страната
ни. Мисля, че са интересни първо като
заглавия, второ, са кратки, и трето –
веднага човек може да си представи
нещо. Важна част от онова, което
правя, е да вмъквам и този елемент –
да запознавам хората с българската
природа, а ако е възможно, и с детайли
от историята.

Произведението, което написахте
за 50-годишнината на Еврорадио,
нарекохте „Орфеева комета“.
Защо?
Тук се преплитат няколко линии, но
най-първата идея е, че трябваше да
се вплете музикалната тема на Еврорадио, която е от „Орфей“ – операта
на Монтеверди (изпява я). Всъщност
оттам започна всичко. Втората е
много лична – това е българската линия, която може да бъде проследена.

И аз спадам към тази група, защото
учих пиано, дирижиране и композиция.
Смятам, че е важно композиторите да
имаме достъп до сцената и директен
контакт с музикантите, какъвто дирижирането дава като възможност.
Радвам се, когато мога да дирижирам
собствените си композиции, защото
най-бързо мога да предам това, което бих желала като интерпретация.

публиката, ще се говори за произведението ми – септета „Толкова различни
пътеки“. Има цял проект покрай концерта. Това също е хубава част от
композиторския живот, напълно различна от времето, през което си концентриран и затворен месеци наред.
И изведнъж се оказваш пред публиката, обясняваш и коментираш музиката и изпълненията на музикантите.
Определено е интересна амплитудата от едното към другото.

„Музиката          
на (Табакова)          
е онази печеливша
комбинация от
непосредственост
и сложност,
която приканва
публиката да
вникне по-дълбоко
в нейния звуков
свят.“

Когато не успея да отида, организаторите ми изпращат брошури или
получавам записи.

PRS Foundation,
Великобритания

Толкова са много произведенията
в каталога ви, но спомняте ли си
най-първото? Пише, че е „Свете
Но също така е хубаво да отстъпиш
тихий“ от 1991 г.
Това е в каталога. Но най-първите ми
произведения са за соло пиано, неща,
които съм импровизирала, когато
се научих да свиря на 7–8-годишна
възраст. Едно от първите произведения, което изпълних с друг, беше
„Молитва“ за цигулка и пиано, когато
бях студентка в Кралската академия
преди двадесет и пет години. То получи награда във Виена, което беше знак
в този дълъг и надявам се, продължаващ път.

Композиторите често се изкушават да дирижират произведенията
си. Вие имате ли подобни опити?

назад, за да видиш как те звучат, интерпретирани от други.

Англия, Португалия, Испания,
Холандия, Швеция, Австралия,
САЩ – това са местата, където
само до юли месец тази година ще
бъдат изпълнени ваши произведения. Успявате ли да присъствате
на концерти?
На премиерите винаги се опитвам
да отида, защото е важно и за мен
да бъда на първото изпълнение, да
го чуя. Ето, сега ще работя с Камерния оркестър на Сейнт Пол в Минесота в Щатите. Ще имаме и проект с

Направихте нещо подобно и на
концерта ви в зала „България“,
както и по време на фестивала в
Ковачевица.
Да, през март миналата година със
Софийската филхармония.

В началото сте посещавали майсторски класове – Янис Ксенакис,
Джон Адамс, Луис Андрисен. Кои
композитори са ви вдъхновявали?
Човек винаги е повлиян от времето,
в което живее и се развива като артист. Започнах с композицията в
началото на 90-те години, когато
в Европа академичната музика, естетическият фокус в развитието
на класическата музика бяха много
авангардни, с композитори като Булез, все още водещ в естетиката на
класическата музика. Аз чувствах, че
искам да творя музика, но това не е
музиката, заради която аз съм на тази
земя. Първите ми сблъсъци с музиката на мои колеги и идоли като Лигети
или Ксенакис бяха много интересни,
защото бях само на 12 и на 14 години.
Един от първите подобни майсторски
класове беше в Южна Франция и точно тогава Пиер Булез беше един от
композиторите, както и Ивон Лорио,
съпругата на Оливие Месиен. За мен
Месиен е невероятно вдъхновяващ
композитор от ХХ век. Там беше и
Янис Ксенакис, с когото се срещнах, за
да му покажа някои от много ранните
си композиции. Това, което безкрайно
много ме окуражи, е, че той погледна
нотите, които бяха съвсем различни
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Добринка
Табакова

Добринка Табакова е родена в
Пловдив през 1980 г. От 1991 г.
живее в Лондон. Завършва Училището за музика и театър „Гилдхол“, а след това защитава
докторат по композиция в
Кралския колеж в Лондон. Първият є авторски диск – „Струнни
пътеки“, получава номинация за
Грами и става № 2 в класацията
на британските специалисти,
като получава похвали от международната критика. Музиката от този албум е използвана в спечелилия много награди
през 2014 г. филм на Жан-Люк
Годар „Сбогом на езика“. Канена
е като композитор в резиденция от: Фестивала за камерна
музика в Оксфорд, Международния фестивал на камерната музика в Лестър, Международния
фестивал за камерна музика в
Утрехт, Фестивала на Кремерата Балтика в Сигулда, Латвия. Била е и гост-композитор
на фестивала в Локенхаус, Австрия, на фестивала „Джулиан
Рахлин и приятели“ в Дубровник
и на „Музикарама“ в Хонконг.

изпълнение на Гидон Кремер, който
беше един от големите му поддръжници и един от хората, заради които
светът познава музиката на Канчели. Чух и неговата Трета симфония,
която започва с един забележителен звук, който тогава аз не разбрах.
Чак по-късно разбрах, че това е грузинският певец Хамлет Гунашвили – забележителен глас. Такава е и
грузинската музика, полифонията
на грузинските мъжки хорове, която
е като нашата хорова музика. Това
беше началото на едно музикално
приятелство, първо с неговата музика, последва и лично познанство в
Рига, Латвия. Там бяхме поканени и
двамата да напишем произведение
за един чудесен млад хор, който се нарича „Камер“. Завинаги в мен остана
споменът за един безкрайно топъл,
щедър и мил човек, а също и музиката
му с тези безкрайни, забележителни
амплитуди и силата в тях, също много
впечатляваща.

Когато бяхте заедно, той чу ли вашата творба?
О, да! Моето произведение се казваше
„От слънце родена“ по текст на Блага
Димитрова. След това продължихме
контакта, така че той е чувал и други
мои произведения. Винаги много топло и позитивно се изказваше за музиката, която пиша. Имахме продължителна музикална връзка.
Има и други такива композитори, например Леонид Десятников, който е
роден в Украйна, но в момента живее
в Санкт Петербург – забележителен
автор. Джон Адамс, с когото също
съм имала възможност няколко пъти
да бъда в майсторски клас.

от неговия стил на композитор, много
щедро се обърна към мен и каза: „Не се
страхувай да бъдеш това, което си“.
Това беше силно послание към едно
дете.

Наскоро след кончината на Гия
Канчели прочетох много емоционални реакции от ваша страна.
О, много ме заболя! За първи път
чух негово произведение в Лондон в
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Миналото лято бяхте вдъхновение за колегите си от фестивала
за камерна класическа музика „Неотъпкана пътека“ в Ковачевица.
Артистичната му директорка
Лора Чекоратова сподели, че вие
сте кръстница на фестивала.
Беше много приятно! Запознахме се
преди 4–5 години с Лора Чекоратова, която организира концерти в Ню

Йорк, в българското консулство, както и множество други концерти там.
Тя е невероятно деен човек и също
изключителна пианистка. Тя заедно
със съпруга си Георги Вълчев започнаха този фестивал. Помня как бяхме
в тяхната кухня и те ми казаха, че
искат да направят фестивал. Започнахме да говорим за различни имена и
в този разговор се роди името на фестивала. Това беше в Пловдив, където
се срещнахме. Подарих им от онези
възли, които са много характерни от
римско-тракийските мозайки, разкрити в Пловдив.

Нарекохте една от вашите пиеси „Орфеева комета“. Митът за
Орфей е вдъхновил първата опера,
вълнува и до днес поколения композитори. Но досега не е имало българи сред тях.
Не мога да дам обяснение защо други
композитори не са потърсили този
мит. Всички композитори, специално
на опери, се обръщат към митологията и към древните легенди. Последният пример е „Маската на Орфей“ от
1986 г. на Харисън Бъртуисъл, която
неотдавна беше представена отново
тук, в Лондон.

***

През есента на 2019 г. „Лондон Симфони“ осъществи обиколка в десет
катедрали в различни градове на Англия с концерт, в който бяха включени творби на Арво Пярт, Петерис
Васкс и Добринка Табакова. В рамките
на програмата на „Пловдив – Европейска столица на културата“ беше
осъществена премиерата на „Тропар
за свети Иван Рилски“. През август
Добринка Табакова беше специално
поканен композитор в рамките на
фестивала „Неотъпкана пътека“ в Ковачевица. През месец ноември 2020 г.
по покана на диригента Николай Лалов
Добринка Табакова ще бъде за десет
дни резидентен композитор на Оркестъра на Кашкайш и Оейраш в Португалия, като през това време ще има
концерти с нейни творби и конференция с нейно участие.

Красимир
Андонов
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Красимир Андонов, из серията „Животни“
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Преди да видиш

историята

фотография Красимир Андонов

Кога се появи страстта към снимането при вас? И кое беше първо –
фотографията или операторското
майсторство?
Всичко започна още в училище и наистина беше страст, която продължих
като професия в живота си. Още като
ученик в училището по фотография
„Юлиус Фучик“, имахме часове по операторско майсторство и си спомням,
че се бунтувах – защо да си губим времето с операторско майсторство,
при положение че сме там, за да учим
фотография. Казвах си – никога няма
да стана оператор. Но фотографията и операторското майсторство
днес се допълват – и като изкуства, а
при мен се допълват и като възможности, защото в България е доста
трудно да си само фотограф. От чисто практическа гледна точка аз успявам благодарение на операторското
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Разговор с
оператора                  
и фотограф
Красимир Андонов
майсторство да правя независими фотографски проекти, което иначе не би
могло да се случи.

Погледнато отстрани – вие сте
преподавател, почти непрекъснато
участвате във филмови проекти
като оператор. Мислех си, че човек като вас хваща фотоапарата
точно за да диша свободно.
Да, фотографията за мен е свобода. Тя
е свобода, защото като оператор аз
съм част от един много голям екип и
всяко нещо, което правим, зависи от
много хора, докато фотографията е…
хващаш фотоапарата и хукваш. Въпреки че днес – с новите технологии,
снимането на филми стана съвсем
различно. А и с годините натрупан
опит, независимо че съм оператор, започвам да виждам собствени филми за
неща, които ме вълнуват като теми,
и си ги правя като независими филми.

Сигурно е и естествен процес, но
как се изминава този път – от фотографията през операторското
майсторство до режисирането?
За мен беше логично продължение да
се опитам да кандидатствам операторско майсторство. Но може би, ако
по онова време в НАТФИЗ имаше фотография, щях да продължа с фотография. Но кандидатствах, приеха ме
и всъщност се влюбих отново в операторското майсторство – колкото
и да изглеждат еднакви, те са съвсем
различни изкуства, защото операторът мисли по съвсем различен начин
и защото там нещата се случват в
движение. Реденето на един фотографски кадър например е статично,
докато снимането на филм изисква
преминаване през различни светлинни
атмосфери, изисква много динамика,
това е една съвсем различна професия. Увлякох се и по нея.
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Коя година се появи специалност
„Фотография“ в НАТФИЗ?
През 1992 г., благодарение на покойния
проф. Румен Георгиев. Преди да се появи специалността, той успя така да
запали своите възпитаници – режисьори, че някои от тях продължават
да снимат и днес. Той преподаваше
един предмет – „Фотокомпозиция“,
който учихме съвместно режисьори и оператори. Примери са Виктор
Чучков, Жоро Торнев, които са от моя
клас и оттогава се влюбиха и продължиха да работят с фотоапарат.
Румен беше човекът, който успя да
прокара тази специалност, преподаваше по много интересен начин. Не
живееше през цялото време в София –
обикновено след часовете тръгваше
или за Плевен, или за Стара Загора и
след седмица се връщаше с цял ръчно
изработен албум. Наистина снимаше
много – казваше, че има два типа фотографи – картечари и снайперисти.
И той беше от картечарите. А в този
албум бяха снимките, които е направил през седмицата – беше ги копирал,
сложил в голяма бяла рамка, залепил,
беше им сложил гръб и корица. Всички сядахме срещу него, той отваряше
албума и започваше да показва. Ние
просто седяхме и попивахме. Той така
успя да ни запали – чрез своето творчество. Румен Георгиев беше уникално
добър, световен фотограф, за когото
днес почти нищо не се знае. За съжаление наистина са малко хората, които познават работата му. Затова
се опитваме – и най-вероятно ще се
случи тази година, заедно с НАТФИЗ
„Кръстьо Сарафов“ и Фотографската
академия да направим една голяма негова изложба. За да можем да го върнем там, където му е мястото.

Това май е работа на учениците –
да се опитат да възстановят равновесието, да върнат онова, което
са получили, отдавайки го на други
хора…
Да, защото голяма част от неговите
студенти продължават да са фотографи. И в момента, в който разбраха,
че подготвяме нещо за него, всички
поискаха да се включат с огромно желание. Наистина всички го обичаме.
Той ни запали и по репортажната

фотография Красимир Андонов

фотография, по това да можеш да
видиш история в обикновените ситуации, които ни се струват съвсем
незначителни.

Кои са другите ви учители? Очевидно проф. Румен Георгиев е един
от тях, но има ли и други?
Да, учителят ни по фотография беше
той. По операторско майсторство
беше Георги Карайорданов, също уникален преподавател и доскоро една
голяма част от работещите оператори бяха негови студенти. Немски
възпитаник, изключително точен
човек. С много любов преподаваше, а
същевременно имаше една дистанция,
която според мен трябва да съществува между студент и преподавател.

Можете ли да сравните онези години на учене със ситуацията днес?
Какво мотивира настоящите

студенти? Може би отново личният пример?
Когато аз започнах да преподавам,
беше като някакъв вид предаване
на щафетата. Когато ме поканиха
в НАТФИЗ, си казах, че имам някакво
морално задължение да продължа. Същевременно ситуацията е различна
– различно е времето, различни са поколенията. Струва ми се, че на днешните студенти им е малко трудно да
започнат, но когато се запалят изведнъж, избухват. Тогава виждаш таланта им и разбираш, че всеки от тях
носи в себе си нещо различно. Това е
хубавото, защото индивидуалността
прави твореца. Нашата работа е да
се опитваме да стимулираме точно
това, да ги подтикнем да изразяват
единствено себе си.

А вас какво ви пали, за да продължите да работите? Познавате ли
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всичко е равно. Тя се вижда само на
точно определено осветление. Тогава
си помислих колко хубаво е, ако тези
места се снимат със светлина, която
изважда релефа и позволява да се виждат неща, които не се виждат иначе.

Това сигурно е част от онези уроци,
които учат фотографа да вижда
повече и да внимава за детайлите?

Красимир Андонов, из серията „Животни“

онази чиста радост – да гледате
хубав филм, хубави фотографии и
да ви се иска след това да продължите да работите, да направите
нещо ново?
Да, в момента, в който видиш нещо
хубаво, ти поникват крила. Спомням
си, преди време за първи път бе открита изложба на Анри Картие-Бресон – на един от най-големите фотографи хуманисти на нашето време, и
си спомням – отивам, гледам, гледам
и когато излизам – аха, да литна. Това
носят хубавите фотографии. По много силен начин те разтърсват и те
карат да намериш себе си. Не да правиш същото, разбира се, а да правиш
твоето нещо. Защото, когато човек
види нещо хубаво, то отеква по добър
начин в него.

Казахте, че още проф. Румен Георгиев ви е запалил по репортажната фотография, но кои са вашите
жанрове днес?
Хората, които се занимаваме с фотография тук, имаме свободата да правим всичко, което ни харесва. Виждал
съм колеги от европейски страни,
които се специализират в една посока
и цял живот това правят. Но при нас
имаме тази свобода или поне животът не налага другото. Любовта ми е
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репортажната фотография, но правя
фотография и снимам във всички посоки. В момента завършваме с приятели
серия от фотографии на луминесценция на пещерни образувания, които,
осветени със силна светлина, започват да светят силно в тъмното.

Тази идея свързана ли е с изложбата
ви преди няколко години „Светлина
и култ“ – с осветените светилища
из Родопите?
Да, но аз в много случаи се оставям да
ме води животът. Едно време, когато
снимах главно репортажи, виждах, че
се натрупват снимки, снимки, снимки в една посока. И си казвах – явно
това ме интересува, това е посоката. Но идеята за „Светлина и култ“
дойде случайно – имах камера, която
беше революционна, четири пъти
по-чувствителна от човешкото око.
Днес, разбира се, има и по-чувствителни, но тогава още не бях намерил
темата и как да използвам възможностите на тази камера. Бяхме една
привечер заедно със семейството в
Родопите, на скалното плато Белинташ, когато видях как светлината
очерта една скална вулва. Край тази
форма бях минавал цял ден, но не я
бях забелязал. Защото светлината я
променя – когато слънцето е отгоре,

Да, това е онзи фотографски поглед,
който се опитвам да провокирам у
студентите – да започнат да виждат
неща, които се случват, но на които
не отдаваме значение. Защото в забързания ни ритъм ние сме главно в
мислите си, а не в случващото се пред
нас. Това е и красотата на репортажната фотография! Това е гениалното и в снимките, и в концепцията на
Анри Картие-Бресон, защото според
него има един-единствен миг, в който
форма и съдържание са в равновесие.
И точно тогава трябва да натиснем
спусъка. Малко преди или малко след
този момент нещата са вече различни. Когато имаме един кадър с няколко
обекта, зрителят винаги търси връзката между тях – и ако ти предварително заложиш някаква комуникация
между тях, дори да се случва в живота
точно за един миг, историята, която
носи снимката, става съвсем различна. Иначе са просто няколко случайни
обекта. А ако предварително успееш
да видиш историята – дори преди да
се е случила, и натиснеш спусъка тогава, когато се случва, е съвсем друго.

Работи ли това в полза на хората,
които снимат с дигитални фотоапарати? И които от всяко събитие се връщат с огромно количество снимки?
Да, продължава да работи. Но в днешно време заради способността да
виждаме на момента това, което сме
снимали, ние донякъде губим съсредоточеността, която един фотограф
имаше, когато снимаше на лента.
Много повече внимаваш и натискаш
спусъка само тогава, когато той наистина трябва да бъде натиснат.
Докато, ако се опитваш да уловиш момента, снимайки непрекъснато, общо
взето моментът остава почти винаги между кадрите.
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Значи фотографът не бива да разчита, че техниката, пък и случайността работят в негова полза?
Да.

А вие какъв тип сте – картечар
или снайперист?
Аз съм снайперист.

Фоторепортерите казват, че с
времето се натрупва умора и все
по-често се замислят дали си струва да вдигнат фотоапарата, за да
уловят определен момент.
Истина е, че този тип снимане изисква изключително голяма отдаденост – чиста глава и внимание двеста
процента. Забелязал съм по себе си
– ако главата ми е пълна с проблеми,
забивам поглед в земята и започвам
да си мисля за тях. И тогава губя точно тези моменти. Но въпреки че вече
немалко години се занимавам с фотография, когато видя нещо хубаво, дори
направено от някой друг, то е провокация да продължа да работя. Не ми се
спира още. За момента не го усещам
като някаква умора, по-скоро има безкрайно много възможности и често се
разпилявам в много посоки.

Казвате, че във фотографията
всичко ви е интересно. Няма ли
обаче парадокс в това, че защитавате докторската си теза на тема
„Компютърно манипулирана фотография“, когато вашият стил
е съвсем различен?
Да, наистина във фотографията
всичко ми е интересно и точно компютърно-манипулираната фотография
ми беше важна като контрапункт на
онова, което обикновено правя. Има
фотографи, които казват, че компютърната манипулация им позволява
да разтегнат този един-единствен
момент, за който говори Картие-Бресон, до безкрайност. Позволява им да
комбинират фотографии, които са
правени години наред, и им позволява да съберат в една снимка няколко
документални момента. В случая говоря за един мексикански фотограф
– Педро Майер, който разказва как си
седи в пустинята, сред караваните,
и над главата му минават няколко

изтребителя. По думите му той
бил твърде бавен, за да успее да ги
заснеме. Ала благодарение на новите технологии успява да възстанови
истината, като заснема ситуацията
и добавя самолетите впоследствие.
Слага снимките си в черна рамка, пълен кадър като при Картие-Бресон,
отбелязва дори годините. Интересното е, че даже годината не е една,
а говорим за цял период – от 1997 до
1999 г.

А вас къде ви води този стремеж
към документалното – от една
страна, като оператор стоите зад
игралните филми „Съдилището“
и „Лили рибката“, но от друга, в
каква посока гледате днес, когато
интересът към режисурата е част
от професионалния ви път?
При филмите вярвам, че работата
на оператора, както и на целия екип,
е подчинена на общата идея. В моята работа се опитвам максимално да
приближа картината до това, което
аз виждам, до разговорите ми с режисьора. Целта е да се опитаме да направим изображението адекватно на
сценария. Разбира се, като оператор
зад мен стои огромен екип от хора –
осветители, грип, камерна техника…

Красимир
Андонов

Доц. д-р Красимир Андонов е
завършил НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – първоначално специалност „Операторско майсторство“ (1990–1995), а по-късно и
„Художествена фотография“
(1993–1997) в класа на проф.
Румен Георгиев. Днес е преподавател и ръководител на
специалността „Фотография“
в НАТФИЗ. Автор е на няколко
фотоизложби и е оператор на
филмите „Съдилището“ на режисьора Стефан Командарев,
„Лили Рибката“ на Ясен Григоров, на документалния филм
„Мъртвите отварят очите на
живите“ на Станислава Калчева
и др. Носител е на Наградата
за най-добра операторска работа на Българската филмова
академия за филма „Съдилището“, Наградата за операторско
майсторство на SEE Film Fest в
Лос Анджелис за филма „Отрова
за мишки“ и още много други.

А какви са степените на свобода,
когато снимате като оператор?
Разговорите с режисьорите дават
посоката на търсене, но от тук нататък начинът, по който го постига
всеки един оператор, зависи главно
от него. Винаги имаш свобода и именно заради тази свобода за мен е важно
да се движим в посоката, която сме
уточнили предварително. Да, средствата са много – оптика, светлина,
движение, и начините, по които се
комбинират тези средства, водят до
различни резултати.
А иначе днес техническите възможности стигнаха дотам, че неща, които преди се случваха много трудно, са
лесни, което доведе дотам, че идеята
стана изключително важна. Идеята, разбира се, винаги е била важна,
но днес е от изключително значение
да откриеш нещо ново. Някак покрай
това, което ми беше интересно – и

пещери, и природа, и археология, започнахме с приятели и студенти да
правим филма „Светлина и култ“ за
трапецовидните ниши в Родопите.
Сега снимам друг независим проект –
покрай приятели пещерняци, които
правят всичко възможно да уловят
подземните води, познават всички губилища и се опитват да решат проблема с язовир „Студена“, започнахме
да обикаляме и да правим документален филм. Иска ми се да бъде много далеч от злободневието и политиката.
По-скоро да е филм за поетиката на
водата, съчетана с налудничавата
или пък идеалистична идея на едни
хора да решат този проблем със знанията и уменията, които имат.
Разговаря Оля Стоянова
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Теодора Димова

Клепалка
Теодора Димова е сред най-известните и четени български писатели. Авторка е на 9
пиеси, сред които са „Без кожа“, „Змийско мляко“, „Кучката“, „Любовници“, „Невинните“,
играни в различни театри в страната и чужбина. През последните години бяха
публикувани романите є „Емине“, „Майките“, „Адриана“ и „Марма, Мариам“, както и повестта „Последният рожден ден“. През 2010 г. „Марма, Мариам“ спечели Националната
награда Хр. Г. Данов за българска художествена литература. Нейният роман „Влакът
за Емаус“ (2013) спечели наградата за проза на Портал Култура за 2014 г. Най-новият є
роман – „Поразените“ – излезе през август 2019 г., публикуван от издателство „Сиела“.

Животът ни се състои от толкова
странни, вълшебни и омагьосващи
мигове, че ако успеем да ги наредим
един до друг, те няма да имат връзка помежду си, но ще се окажат част
от друга реалност – не виртуална, но
друга – без нейната измамност, привидност, едноплановост и глупост.
***
В нощта на една голяма буря – когато
в Гърция бяха изкоренени дървета,
отнесени каравани, убити хора – тук,
около София, две брези се огъваха в
проливния дъжд, в нощта, вятърът ги
навеждаше до земята, рязко се изправяха, следващият порив на вятъра пак
ги огъваше, стволовете им като че ли
всеки момент щяха да се прекършат,
пороят обгръщаше дърветата, гората, хълмовете като стена. Небето се
прорязваше от непрекъснати мълнии,
всъщност небето в онази катранена
нощ непрестанно светеше, раздирано
от камшиците – светкавици, токът
изгасна, жителите на малкото селце
се почувстваха сираци, нямаше защита от бедствието навън, то всеки
миг щеше да нахлуе през стените на
паянтовите къщи, щеше да засмуче
хора и предмети, да ги запрати кой
знае къде. И заедно с усещането за
този екзистенциален природен ужас,
жителите на малкото селце стояха
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вкаменени пред прозорците, застинали в почуда, напрежение, страх и
неосъзната възхита така, както
пропастите и бездните ни привличат
неустоимо да им се поддадем, все едно
чуждият и нас вика, и нас изкушава…
„хвърлете се, защото писано е – ще
те понесат на ръце, да се не спънеш о
камък с ногата си“ (Псалом 90).
И точно в този миг от вятъра, от
гръмотевиците, от пороя заби камбаната, наричана от жителите на
селцето „клепалка“. Току-що бяха поправили дървената конструкция, на
която е закачена. И нейният звън долетя през стената от порой като от
преизподня, като че ли да отговори на
тревогата и страха, и на надеждата
на жителите на селцето. Нейната монотонна, напевна песен в нощта като
че нажежаваше потреса на жителите
на селцето до краен предел.
И чудо Божие! Именно появата на
клепалка за няколко минути усмири бурята, утихна дъждът, двете
брези престанаха да се извиват и да
се измъчват, да се борят за живота
си, обичайният ред в природата се
възстанови, останаха само едрите
капки от листата на дърветата,
земята беше застлана с опадалите,
прегорели листа на брезите, воят
на земята и небето затихна, дори

електричеството беше възстановено, прозорците на къщите и лампите
по улиците на селцето успокоително
светнаха, жителите бяха спасени от
бедствието, а клепалка отдавна беше
престанала да се люлее и да звънти.
***
Пред стихиите чувстваме своята
безпомощност, а когато се усетим
безпомощни, се смиряваме. Иначе
смирението ни е чуждо. Гневим се по
нищожни поводи, съдим и раздаваме
правосъдие. За всичко, което не е по
нашата воля и според нашите разбирания, повишаваме глас и отправяме
закани. Самите ние често се превръщаме в стихии. Не се радваме на мира
и хармонията около нас, а я рушим с
крясъка си.
Когато ни връхлети стихията, крясъкът ни утихва. Сърцето ни започва да
бие силно и тогава усещаме, че имаме
сърце. Качва се в гърлото ни и затаяваме дъх. Онемяваме, защото няма
какво да кажем. Когато забие клепалка, сещаме се за небето, сещаме
се, че оттам иде стихията, и оттам
иде благодатният мир. Клепалка ни
свързва с небето. Без нея в живота ни
няма да има небе. А когато няма небе,
то защо сме ние на земята.

