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Въведение
Като поле на своето изследване този текст използва продължилата
повече от 20 години артистична практика на група артисти1, която периодично
променя своя състав, но запазва ядрото си, както и преследва и развива
системно определено артистично know how.
В рамките на текста ползваната артистична практика е наречена
Процесът БИТ (Процесът БИТ или стартирала през 1998 г. и
продължаваща до днес-изследователска програма, концепция, тренинг,
поредица от демонстрации, спектакли и работни семинари/ виж прил.
N1 Интервю за Нощ на музеите – Пловдив 2014)
В своята същност този труд се занимава с доказване съществуването на
веригата Р-Т-Р‘ поместване в нея на „работа пред публика-театрален
спектакъл“ при следните предпоставки:


абстрахиране на Ритуалното от митичния смисъл



свеждането му до практическа телесна практика



създаване предпоставки и условия за продължителен тренинг –
цел и изследване



целево създаване на нов естетически факт

Като провеждането на веригата Р-Т-Р‘ се гарантира от устойчивостта на
качеството на открития и развит тренинга – продължителност:


като механизъм за изграждане на „естетическия Аз“



като условия за дифузна пропускливост на несъзнавано в съзнавано



като механизъм за изграждане „на персоналния наратив“



катo прекъсваемост чрез провеждането му „пред публика“, а не „за
публика“, което от своя страна и оформя третия елемент на веригата Р‘

Доказването на тази хипотеза в текста се извършва чрез преследването
на основната цел:

1

В. Вихърова, З. Узунов, В. Мезеклиев, П. Миладинова, К. Иванова, , Б. Попова, А. Иванова, Е.
Панайотова , В. Петрова, М. Апостолова, Ст. Стефанова и още над 30 последователи в национален и
международен план
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Да опише Процесът БИТ, work in progress (работа в прогрес) –
тренинг, акции и спектакли, като прецизира и обобщи
постиженията и приносите на този процес, и ги направи актуални и
приложими не само за преките участници в отделните етапи на
процеса.
Да представи водещите принципи на Процесът БИТ като
аналогови и своеобразно развиващи установени и популярни
тенденции в сферата на съвременните театрални практики.
Да докаже автономното съществуване на изведените принципи и
тяхната пряката приложимост в програма за обучение по актьорско
майсторство, подобна или максимално отделена от Процесът БИТ
Да въведе и разграничи понятията Процесът БИТ; Програмата
БИТ; Фактът БИТ; Практиката БИТ
Да изведе веригата Р-Т-Р’ като методично автономна и приложима
към независим артистичен опит за правене на театър или събитие
в сферата на изпълнителските изкуства.

Основен метод в извършването на настоящото изследване е
провеждането на сравнителен анализ на Процесът БИТ с аналогови световни
теории и практики, съществуващи преди възникване на Процесът БИТ, по
време на частта „ядро на Процесът БИТ“ (1988-1990 години) и по време на
неговото развиване като work in progress и дългосрочна изследователска
програма до настоящия момент. Посочени като аналоговите практики и теории,
върху които изследването ще се спре, са тези на Ричард Шехнер, Антонен
Арто, Еуженио Барба и Йежи Гротовски.
Процесът БИТ предлага теории, техники и практики за
трансформация на тялото като средтсво и връзката на тази
трансформация с „волята за творчество“ по Ворингер
Следвайки собствената си Воля за творчество, носителите на
Процесърт БИТ
Изградиха своя Утопия – Сличаят Арто
Довериха се на своя Гид- Училището Барба
Опованието се гласува на Изкуството като средство на
Гротовски
и валидизираха посланието Бъдещето на Ритуала на Шехнер
В тези четири направления е структуриран и прилежащия към
този увод текст .
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Основните принципи и парадигми в теориите и практиките на
Арто, Барба, Гротовски и Шехнер са предложени в така наречените
Матрица 0/или преди матриците/ –Завещанието Шехнер
Матрица 1-Случаят Арто
Матрица2- Училището Барба
Матрица 3- Изкуството като средство Гротовски
Тези т.н матрици се налагат условно върху Процесът БИТ и
поместват в себе си предполагаемите,възможните и реални приноси
на този процес във всяка една от избраните конкретни теории и
практики.
Преди реалното му започване, на определени етапи „този текст“ се
случваше стихийно и неорганизирано в съзнанието на отделни пърформъри,
участвали в определени етапи от Процесът БИТ:
като предчувствие
като неясно предположениe
като прозрение или копнеж
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Бъдещето на ритуала или завещанието на професор
Шехнер
/Преди матриците/
Ритуал – самото му споменаване в театралната практика, вече е
условие за пораждане на проблеми“ – ето как проф. Р. Шехнер започва
своята студия „Бъдещето на ритуала“ в едноименната си книга „The Future of
the ritual – Writing on culture and performance“ (Routledge, 1993)
И това е напълно разбираемо, особено ако се вземе предвид използваната
множественост при дефинирането на Ритуала от Р. Шехнер и не само от него, а
именно Ритуалът като:







концепция
практика
процес
идеология
функция
опит и придобиване

Нека спрем вниманието си на основната схема, която проф. Шехнер предлага в
тази си студия или т.н Ритуално дърво:
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Естествено е да представя нашите усилия по време на Процесът БИТ
като съсредоточени в горния десен ъгъл – Естетическият ритуал с неговите две
подразделения: кодирани форми и „ad hoc“ форми.
И сега нека разгледаме схемата на Ритуалното дърво в неговата цялост. Тази
схема показва (третото под ред разделение от долу нагоре), че можем да
отчетем ритуално подобно поведение при приматите, които са лишени от
възможността за речева комуникация, но пък притежават способността да
изразяват чувства и комуникират чрез това изразяване.
„Точно такова експресивно поведение на комуникация и споделяне на чувства
може да бъде разглеждано като
поведение близко на човешките
достигне по регресивен път до
ритуали и асоциираните с тях
генетично определено поведение;
поведения, наречени изкуство
елиминиране на понятието грешка
(театър, танц, музика, някои видове
живопис) макар че този висок клас
маймуни иначе не показва никакви способности за когнитивни и рационални
процеси.“ (Р. Шехнер; The Future of the ritual – Writing on culture and performance.
Routledge, 1993, стр. 229)
РЕГРЕСИЯТА ???
Възможно ли е за човека актьор да се достигне по регресивен път
необходимата и достатъчно желана близост до генетично определено
поведение –отключвайки степените му на потискане , да предизвикаме
неговото случване и разпознаване като такова:





чрез упражняването на ритуални темпо ритмични и движенческа
структури да се премине от учене и заучаване, през въвеждане
закони на импровизация, към ново създаване
без обсъждане на причина , смисли закони на композицията, а
доверие в тях
елиминирайки етапа на репетиция, като етап на ревизия и
корекция към „по-добро“ или „доказателство за наличен талант“,
и превръщането му в етап на случване и интерпретиране на
единството „Тук и Сега“

Ще бъде ли това търсене на вероятната генетична определеност път за
ДОСТИГАНЕ до някои от възможните „капани за подсъзнателното“ и за
осигуряване на неговото дифузно пропускане в съзнателното, за да го
превърне в двигател?
Основна специфика на този процес е поемането на трудното задължение
за всеки един от участващите, валидно почти за цялото протичане на процеса –
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да се елиминират понятията грешно и вярно и се заменят с действително
за/в момента
Според Р. Шехнер
Наблюдавайки някои от животинските и болшинството човешки ритуали се
натрапва неоспоримата прилика с това, което разбираме и очевидно наричаме
театър.
Кои са белезите, които осигуряват тази прилика:









Организираното в специален ред поведение
Преувеличението и
кондензирането
РЕГРЕСИЯ по Дарвин с помощта на
(интензивността)
теорията на Фройд
Ритмичността
РЕГРЕСИЯ с цел съкращаване на времето
Едновременното присъствие и
между импулс и действие
отсъствие на опасността и
насилието,като те са
едновременно изиграни и
„отложени“
Насилието в неразривна връзка с еротиката
Трансформация на насилието в изкупление – жертвоприношения

Според Процесът БИТ:



Разглеждайки ритуала, ние си поставяме Въпроса: Кое е това, което
остава като действително – „неимитируемо“ и „непародируемо“?
Е ли това състояние на действие, при което имаме минимална дистанция
между импулс за действие и самото действие?
ХХХ

В последно време се налага все по-сериозно и по-сериозно обобщаващите
изводи2, насочени към твърденията, че животинското поведение, лишено от
мотив за действие, като:





„Едипов комплекс“
желание да забавляват някого, в това число и себе си
неприсъщи иронията и скептицизъм или
личностовото изтъкване и дълбок негативизъм,

се приема като доказателство за неоспоримата връзка между импулс и
действие при категорично отсъствие на стимул, или поне на такъв стимул, както
сме свикнали да го разбираме при описването на човешкото поведение.
2

„ Изучавайте животните, и ще разберете колко е трудно да бъдеш човек”. Макс Шелер
Ситуиране на театрален спектакъл в трансмисията –Р-Т-Р‘-
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Възможна ли е такава регресия на човешкото същество (разум, тяло и
чувства) за достигане на подобна връзка между импулс и действие, т. е
съкращаване на времето между тях и опростяване качеството на връзката или
с други думи осъществяване на регресия, съобразна с теорията на Дарвин, и
опосредствана от някои от възможните теории и техники на З.Фройд (например
тази, която може да се постигне при спускането надолу с „асансьора на
Фройд“?)
Тази възможна регресия е ли нашата, макар и несъзнателно оформяща се
цел?
Предизвикана РЕГРЕСИЯ по Дарвин, обяснена с помощта на теорията на
Фройд за удоволствието от играта
ххх
Как и кога човешкото същество или по-точно човешкото общество
прибягва към ритуал? Използването и появата му е дефинирана от
личностната или колективна тревожност и за превъзмогването и се налага
нуждата от похвати като: повторение; ритмизиране; преувеличаване;
кондензиране и опростяване.
Всички тези похвати провокират усиленото освобождаване на ендорфини
(Хормонът на щастието) от мозъка и сливането им в човешкия кръвен
поток. Ефектът от това е или можем да кажем и т.н допълнителна полза от
Ритуала / извън мита и религиозния мотив/ освобождаване от болката и
набавяне на голяма доза от удоволствие, и дори излишества от удоволствие.
И така подчертаваме едно неоспоримо качество за работа с ритуала ,
извън мита и смисъла- отделянето на ендорфин и повишаване нивото на
изпитвано удоволствие.
Ако се попитаме за целесъобразността на Опита БИТ и на качеството на
Програмата БИТ, ТО ОТГОВОРЪТ Е НЯКЪДЕ ТУК – в създаване на опитност
за достигане , генериране, разпознаване и задържане на достатъчно високо
ниво на диалектическото напрежение между когнитивното и афективното.
Това е и голямата цел и ОСНОВНИЯТ принос на Процесът БИТ – да
опише и създаде възможни пътища за достигане на това ниво на човешко
поведение, което в последствие приехме да наричаме ниво на „информирана
креативност“.
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Информирана креативност:




провокиране на афективност
достатъчно задържане на ниво на импулс
взимане на решение с цел естетическа функция

Така достигаме до Основен въпрос, в който може би се крие и вероятен
принос на Процесът Бит: е ли той терапевтичен акт на опознаване на
естетическото себе си, воля за творчество и ниво на експресия при
изразяването (Като тук „естетическото себе си“ наричаме нивото на
изградената информирана спонтанност и креативност)?
Взаимстването на темпо ритмични
провокиране на афективност и
схеми от един определен ритуал,
достатъчно задържане на ниво на
повторението им като начин за
импулс , и взимане на решение с цел
съществуване във времето, отключва
естетическа функция
значително по-високо ниво на
креативност и игровост. Естествено е
по подразбиране да се премине през
смислови и образни системи, на първо време характерни за ритуала, от който
са заимствани. В това все още има голяма доза на идентифициране „със“ и
имитиране на ритуала. Не всеки има готовността и смелостта да премине към
следващия етап, етапа на авто пробождане (Термин заимстван от Й.
Гротовски в Процесът БИТ обособил се като отключване на персонажи
от свой собствен, носен от потока на подсъзнанието наратив и при
изграждането и достигането до т.н „Нов танц“).
И така в „Новия танц”3, който се произвежда от всеки един пърформър,
участник в процеса БИТ, съжителстват в органична връзка множество култури
(тези на ритуала и тези на пърформър с неговото онследено или придобито
знание). Това е необходимото и достатъчно условие за пораждането на Нов
ритуал или на третия елемент от поредицата -Р-Т-Р'-.
Проучването на ритуалните практики4 е не само представяне на
еволюционното и културно поведение, добре консервирано в ритуала, а заедно
3

По-късно в отделните следващи глави на този текст ще се спрем подробно на дефинирането на
понятието „Нов танц“ и на процеса „достигане до Нов танц“.
4

В този етап на работа се появяват и допълнителни изследвания и документи, като фотографии на хора в транс,
изследване линиите на жеста и движението, физиологични отклонения, които съпътстват човешко поведение в
афект.
Практикуващите и изследвани от нас бяха музикалните и темпо ритмични схеми на проф. Кауфман (приложение),
както и по идея на съпътстващия и провокиращ като причинител процеса арх. З. Узунов и неговия интерес към текста
и точността на т.н нетцке и работа с позата (приложение – негов паспорт на курс или дефиниции).
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Ситуиране на театрален спектакъл в 2018
поредицата Ритуал – Театър – Ритуал’
с това е и генератор на нови идеи и практики, една от които има смелостта да
твърдя, е ПРАКТИКАТА БИТ.
Изводи:
Откриване /дефиниране и провеждане/ на процес на Регресия, създаване на
продължителна във времето опитност в процес на Регресия за достигане
състояние на действие, при което имаме минимална дистанция между импулс
за действие и самото действие
Състояние на генериране, разпознаване и задържане на достатъчно високо
ниво на диалектическото напрежение между когнитивното и афективното.
Така стигаме и до голямата цел и ОСНОВНИЯТ принос на Процесът БИТ – да
опише и създаде възможни пътища за достигане на това ниво на човешко
поведение, което в последствие приехме да наричаме ниво на „информирана
креативност“.
Информирана креативност:


провокиране на афективност



достатъчно задържане на ниво на импулс



взимане на решение с цел естетическа функция
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Ситуиране на театрален спектакъл в 2018
поредицата Ритуал – Театър – Ритуал’

МАТРИЦА 1 – Случаят АРТО
Не мога да определя дали самоотричане или проява на космополитна
суета е мотивацията да се причисли Процесът БИТ към „Случаят
Арто“ И така да сe „постави на дискусия факта за „нормалността“ и
„отклонение от нормата“, да не си като всички, доколкото
„нормалното“ е да бъдеш като всички. (В.Стефанов, предговор към
„Tеатърът и неговият двойник“ А.Арто ;изд.Наука и изкуство,1985г.)
„Случаят Арто“
Въпросите, които задвижиха ПРОЦЕСЪТ БИТ не изискват непременно
еднозначен отговор.
Като например:
Има ли криза на гледни точки и концептуални схващания?
Кои са новите отправни точки?
Проява на нездраво пристрастие към подсъзнателното ли е това?
Къде бяхме ние – от страната на болестта или на рационалния бунт?
Ще става дума за театър ли в тази наша практика?
Изобщо цялата версия за „случаят Арто“, като патологичен, превърнал
тази патологичност в оригиналност, е ли здрава база за оттласкване?
През 90-те години на 20. век с една дистанция от 70 години, могат ли да
се повторят 20-те години на същия век?
Коя ще бъде участта на Усилието БИТ?
Смени се точката на Началото или по думите на Арто:
„обновяването не като промяна на подходи,форми и средства, а
промяна на същностната основа на театъра“

Матрица 1 – Случаят Арто (елементи на Матрицата и съотнасянето
към тях на Процесът БИТ)
I-ви елемент
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Ситуиране на театрален спектакъл в 2018
поредицата Ритуал – Театър – Ритуал’
„Еволюция
на декора“
(Арто, 1924
г., Първи
манифест на
бъдещия
театър
„Алфред
Жари“)
Резюме по
Арто
„Трябва да
зарежем
режисурата,
постановката,
театъра……
Дори и тези,
които са
успели да се
отърсят от
блажената
мимикрия на
известни
традиции……
и дори когато искаха да се отърват от театъра – дори тогава, пак и винаги те
мислеха за театъра.
Те работеха със сцена, с декори, с актьори, сглобяваха ли сглобяваха.
(„Театърът и неговия двойник“, стр. 165)
Отговор на Процесът БИТ
Тук трябва да отбележа, че работата с архитект З. Узунов изцяло
промени дефиницията на понятието „декор“ и го подмени с ролята на
пространството (описване, форматиране и преформатиране) или по точно
„Динамична драматургия на Пространството“. Така създаваната от архитекта
Драматургия на динамиката на пространството,се превръщаше в част от
условията за провеждане както на репетиционен процес, така и на изграждане
на поведението на актьора и по време на протичане на готовия спектакъл.
Динамична пространствена драматургия на спектакъла БИТ
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Ситуиране на театрален спектакъл в 2018
поредицата Ритуал – Театър – Ритуал’
Описание на Пространствената драматургия БИТ
1. Сценичната кутия, място в което
Актьорът е в състояние на “предигра” (Терминът е познат и взаимстван от
принципите на работа с актьора на В. Мейерхолд. Индивидуализиране при
Процесът БИТ като РЕЕНЕ и съответно Пространство на РЕЕНЕ,
подготовка за презентиране, ниво: тренинг с определена цел – степен на
образност)
Време прекарано в танц, абстрактен звук (от дъх до вик) с достигане и
поддържане на необходимата динамика за да се извърши прехода
Израз/Образ или от Енергия към Наратив.
2. Еластична мека линия по оста на 1. позволяваща по-прецизна организация
на тялото (по отношение на баланс и ниво на експресивност – разполагане на
тялото едновременно в три равнини) и подготовка за фиксиране на Образно
ниво и История

3. Авансцена – ИГРА (образно поведение – персонаж, случка, текст,
взаимоотношения)
4. Мост в зрителната зала – преход към работа за сетивност
5. Площадка в зрителната зала – място за работа с материал и образни
обекти (Заимствани от съответните избрани от конкретния
пърформър ритуали и ритуални схеми)
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Ситуиране на театрален спектакъл в 2018
поредицата Ритуал – Театър – Ритуал’
II-ри елемент
Край на схващането на театъра като място за разиграване на
драматургични текстове
Резюме по Арто
„Подчинението на театъра на литературата е прекъснало връзката „с
диханието на универсалния живот“, или един призив за общуване с живот от
друг разряд, „в който се задълбочават до безкрай вътрешните размествания,
постоянното сноване на душите на литературните герои“ (А. Арто, пак там
стр.165)
Отговор на Процесът БИТ
1. Пърформърът като пресечна точка (Пресечната точка като място за
поява на поведение и текст на новопоявилия се в процес на тренинг и
търсене персонаж, а не на предварително зададен такъв) на наратива
на „героя“ (Белетристичен, драматургичен, ритуален и т.н) и
собствения си наратив. Изграждането на тази точка на пресичане става чрез
използване на методологичната посока „отвън навътре“ (Терминът се
използва в контекста на популярната дистинкция“ вместо
„Изплаших се и побягнах“ – „Побягнах и се изплаших“. Тази
дистинкция се прилага често при обясняването на методологичните
разлики между Психологическия реализъм и системата на К.С.
Станиславски и Биомеханиката на Мейерхолд), основно чрез закони за
работа с танца (исторически фиксирана и непроменяема темпоритмична и
движенческа структура) За постигането на принципа „отвън на вътре“
особено важен е изборът на движение или система от движения,
които се предлагат за импулсиране на единството психофизика)
2. Ритуалният играч присъства в Ритуала (тук и сега) с висока степен на
истинност на присъствието, както по отношение на интерпретация на Знака
така и по въвлеченост в мистичното, което се появява там, където не може да
се обясни и открие закона на явлението.
Основни приноси по направлението: НОВ ТАНЦ и НОВО ТЯЛО
III-ти елемент
Еманципация от литературата
Резюме по Арто
„….да се подчиниш на текста, що за гробовен майтап?...“
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Ситуиране на театрален спектакъл в 2018
поредицата Ритуал – Театър – Ритуал’

Отговорът на Процесът БИТ
1. Текстът като повод за развиване на специфични средства за изграждане на
бъдещата театрална форма
Основен принос по направлението:
Няма написан текст за онова за което ще говори театралната форма,
текстът се пише докато се“ формират средствата“ на създаване на
театралната форма
IV-ти елемент
Не на произвеждането на постановки
Резюме по Арто
Дефиниции за „Театърът на Жестокостта“: апетит за живот; космическа
строгост; неумолима необходимост ;
(Всъщност „жестокост“е най-субективното понятие на Арто и
предполага многократно и продължаващо във времето
дешифриране,което е и потенциала на неговата поетика)
Отговорът на Процесът БИТ
1. Вместо достигане до т.н. „психологически реализъм“, оставане на ниво на
„психологическо вълнение“ по Ворингер
2. Предметът (театралният обект) такъв, какъвто е, проявен чрез собствената
си субстанция – без метафори и символи, които се генерират с участието на
разсъдъка.
V-ти елемент
Театърът не може повече да остане при себе си ако иска да се променя
Резюме по Арто
„Това свличане на действителността, това постоянно разпадане на
привидностите, подтикват към най-пълна свобода –произволна свобода на
гласовете, внезапно втвърдени поведения, разлагане на светлината ,
ненормално значение придадено случайно на малък детайл……“ (стр 168….)
Отговорът на Процесът БИТ или Кризата на Процесът БИТ
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Ситуиране на театрален спектакъл в 2018
поредицата Ритуал – Театър – Ритуал’
Опасността преследвала Процесът БИТ е във възможност за подмяната на
реализма с маниерното наподобяване на мистицизъм.
Обобщение по това направление и принос – Обособяване и отстояване на
движението по веригата ИЗРАЗ-ОБРАЗ или ЕНЕРГИЯ-НАРАТИВ
Интелектуализиране вместо театрализиране като основен лозунг на
реформата и възможността на така трансформираната „липса на мистицизъм“
да прогони от театъра реализма
VI-ти елемент, осигуряващ проследяването на трансмисията - Р-Т-Р‘
Вместо „връщане към театралността“ – „връщане към живота“
Резюме по Арто
„…ранната версия на театъра и неговият двойник („Хвърляне в живота“ –
линия на развиване на взаимоотношението театър – живот“)
•

Не живота да се пренесе в театъра или театър ≠ реализъм.

А обратното – театърът е във взаимодействие с живота, а не негово
отражение. Приравняване на театралното действие с магически акт –
еквивалент на елемент Р‘ от трансмисията
Връщане към практиката на „заклинателния обред“ и така театърът е
•
служил на живота, а не на литературата.
Възстановяване на прекъснатата връзка с живота, придържайки се към
•
дефиницията на Арто за Категорията живот – наджитейска категория ,
отношение между човека и „кипящия космос“, връзката с импулсите,
неподлежащи на контрол от страна на разума, в търсене на единствено
възможните средства – заклинанието и магическото действие .
Отговорът на Процесът БИТ
1. Да се върнем към понятието „чистия театър“, в който всичко, както
замисълът,така и реализацията, има стойност и съществува само в степента на
„обективизиране върху сцената“, описано като действително случване, а не
представяне на формата пред зрителя"
2. Търсене отговори на въпроса: Какво е персонажът?
 Живи фигури (тела), а не характери
 Функция в самосъздаващата се форма
 Езикът е темпоритмичен и жестови, а не психологичен
 Образи чрез човека, но не на самия човек
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Ситуиране на театрален спектакъл в 2018
поредицата Ритуал – Театър – Ритуал’




Използваният театрален език не изказва мисли,а задвижва процеса на
мисленето
Човекът е само форма като всяка друга
Авторска проява, която поставя театъра на нивото на пълна автономия

3. Ритуалното и Ритуалът се явяват нов съюзник в търсенията и дават
отправни точки за „другото възможно“ без още да го дефинират напълно.
Извървява се път по оста -Р-Т-Р’- и обратно

Ритуал

Ритуал‘
Театър

4. Ролята на словото – „в необработена форма, такова каквото идва от
бита, то въздейства на разсъдъка и така води до „замърсяване“

Основен въпрос:
Безсловесен ли е „чистият театър“…? и приносни разсъждения по него
Стремглаво натрупване на задачи и въпроси или опит за обобщение или
изследователски план на Програма БИТ и набелязване на нейните
постижения и приноси
(Отбелязване с ? – въпроси за предстоящо изследване; отбелязване с !
– неподлежащи на коментар условия; отбелязване с !!!! – резултати,
към които програмата ще се придържа)
Кога се поражда необходимостта от словото?
Новата функция, отредена на словото, не е ли равносилна на премахване?!
И тогава какво?
Да прибегнем към поредното определение на Арто, развивало се във времето –
„поезия в пространството“
Или спектакъл с говорима (по споделени правила) реч, но без
предварително написан текст.
Дали няма да се остане само на хипотетичен стадий, каквато всъщност е и
участта на дефинирания от Арто „Театър на жестокостта“ – идеен проект на
Арто?

18

Ситуиране на театрален спектакъл в трансмисията –Р-Т-Р‘-

Ситуиране на театрален спектакъл в 2018
поредицата Ритуал – Театър – Ритуал’
Какви са възможностите на театъра да съществува, когато Театърът се
занимава със собственото си ставане, прави себе си!
Предефиниране Арто „Театърът е преди всичко режисура“ в „театърът е преди
всичко процесът на формиране“!!!
Установяване на термина „технология на формирането“5 и неговия конкретен за
случая алгоритъм:





Социологическото проучване на Ив. Хаджийски – структура и теми
Партитури движение – български народен танц
Партитури звук
Пространствени параметри (твърди и меки) линия за постигане на
баланс и безкрайност и обектност на движението

Заключение
Какво се цели да се промени – правенето или въздействието на театъра?
Правене и Въздействие – тази причинноследствена връзка е мотор на
процеса
Ще бъде ли по-продуктивно анулирането на едната част?
В случаите, когато това се допусне, макар и само работно, идва и
недоразумението, създало на моменти грешна предпоставка за възприемането
на резултата БИТ (фактът БИТ) – или по-точно, че това не е продукт за
публика.
На определени етапи той все още не е и не може да бъде, от друга страна не е
за „публика“ – какво значи това?
Доколко този вид опити са и стремеж да направят от театъра една нова
реалност на човешко поведение както за зрители, така и за изпълнители, която
да не дублира, а да допълва и изпълва нов вариант на човешкото извън
ежедневно поведение, и доколко това не е само една утопия или е достатъчно
да е утопия, стига да води до сила, придвижваща развиването на
перформативните техники.“

5

Дълго време в програма театър на НБУ , съществува курс с такова име с титуляр доц.З.Узунов
Ситуиране на театрален спектакъл в трансмисията –Р-Т-Р‘-
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поредицата Ритуал – Театър – Ритуал’
Изводи:
 Развитие на понятието „декор“ в Драматургия на динамиката на
пространството и неговото практическо осъществяване


Създаване и поддържане на тренингов механизъм и начин на разказване
по време на публична презентация чрез веригата Израз/Образ или от
Енергия към Наратив.



Пърформърът като пресечна точка (Пресечната точка като място за
поява на поведение и текст на ново появилия се в процес на тренинг и
търсене персонаж, а не на предварително зададен такъв)



Създаване на НОВ ТАНЦ/на базата на избран и фиксиран такъв/ чрез
изграждане на НОВО ТЯЛО /с помощта на система от ограниченияеластични, меки и твърди линии, свързващи отделни части на тялото /



Текстът като повод за развиване на специфични средства за изграждане
на бъдещата театрална форма , а не ккато изговаряне за да бъде чут



„Обективизиране върху сцената“, описано като действително случване, а
не „представяне на формата пред зрителя"
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Случайни и нарочни срещи на МАТРИЦАТА БАРБА
и ПРОЦЕСЪТ БИТ
(Основен труд, цитиран в тази глава, е „A Dictionary of Theatre
Anthropology. THE SECRET ART OF THE PERFORMER” на E. Barba and N.
Savarese, Routledge, 1991)
Налагането на МАТРИЦАТА БАРБА ще ни помогне да проследим как
Случаят и Процесът БИТ са се
съотнесли към принципите и
Процесът БИТ по-скоро
Обективизиране
на техниката
се занимава
и с
парадигмите на матрицата в различни
коментара наиопределени
отделянето
от конкретния
техники
носител,
и
периоди от съществуването си, къде и
деконструкция
което
я прави възможна
на гласовиза
и движенчески
описване и
как са извършвани процеси на
партитурина
предаване
доследващ
получаването
носител
на – аналог
заимстване и инспириране, копиране
с„сценичен
ритуалните
текст“
техники
като първа
или поредна
и дори
и самостойно развиване.
вторанапроизводна/
фаза
трансмисията
поместване
Р-Т-Р и под
Безусловно вярно е, че при
възникването и в началните периоди
на Процесът БИТ Матрицата Барба
е опит, към който участниците се
стремят, стремеж, който ги спасява от
безтегловност в опита и им дава
опорна точка на друг водещ аналогов
опит.

готовност
линия
на дефиниция
за дефиниране
за първа
на иритуално
т.н
,
производна/ като
начин за експониран в
произтичащо
от ритуал
реално сценично време коментар на
заимстван автентичен ритуален
елемент /гласова; движенческа или
пространствена структура/

Конкретни въпроси, поставени в МАТРИЦАТА БАРБА и тяхната
аналогия в ПРОЦЕСЪТ БИТ
И така Въпросите, които ние приехме за особено важни, са:
1. Къде (освен в изготвянето на самото представление или т.н репетиционен
процес) пърформърът може да натрупа различна и дори иновативна
опитност и разшири разбирането си за:
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Какво е естеството на спецификата на собственото му
изкуство?



Какви са границите на спецификата на собственото му
изкуство?

Ситуиране на театрален спектакъл в трансмисията –Р-Т-Р‘-

Ситуиране на театрален спектакъл в 2018
поредицата Ритуал – Театър – Ритуал’


Какви са възможните начини да открива и поддържа
продължаващо във времето структурирано и
материализирано поведение, което се отнася единствено към
спецификата на собственото му изкуство?



Какъв е възможният път да се предефинира самата специфика
на перформативното ниво на съзнание и действие, което от
своя страна да доведе до предефиниране на изпълнителското
изкуство и в частност това на танцьора/актьора/пърформъра в
различните театрални конвенции (класически и ново появяващи
се)?

2. Основни принципи за дефиниране понятието Енергия, как става нейното
генериране и използване при възпитаване на пърформъра по принцип и в
реалното сценично време (присъствието му в представлението).


„Еxtra-daily“ (използване на тялото, или изграждане на това, което се
нарича техника) И тук е мястото да прибавим цитираното от Е.Б
– Необходимо е като отправна точка да са налични поне два
начина за описване на поведение, които дават посока и ускорение
на изследването на актьора, така предложените от него Daily life
and Extra-daily life of the body/
 „Oxymoron“ като базисен феномен – интерпретации и възможни
проявления
Какви са предложените отговори на посочените по горе въпроси
в антропологическата практика на Еуженио Барба или т.н в рамките
на този текст МАТРИЦАТА БАРБА.6
1-ви отговор (по Барба – Антропологичния подход)
Театралната антропология по Е. Барба /7 се опитва да даде отговор, не като
универсален принцип за научно обяснение на елементите на изкуството на
изпълнителя или как той да стане по-добър, да промени качеството си, а поскоро търсене на и в полезни посоки.
Понятието полезност би трябвало да се разглежда в неразривна връзка с
понятието енергия
2-ри отговор (по Барба – потенциала на транскултурния анализ)
6

В рамките на една докторска теза те биха били определени и като реални и/или налични научни
приноси по тази тема.
7
Терминът Антропология се използва единствено и само в контекста на ISTA – пребиваването на
човешкото същество (социокултурно и физиологично поведение) в организирана ситуация, наречена
„performance situation“, като приликата с културната антропология е по линия на поставянето под въпрос
на „очевидното“ и конкретно в случаят всеки от нас да разбере собствената си традиция (култура по
един по-прецизен начин).
Ситуиране на театрален спектакъл в трансмисията –Р-Т-Р‘-
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Възможни отговори на КЪДЕ, КАК и КАКВО се съдържат в Пресечните
точки на всеки възможен транскултурен анализ
3-ти отговор (по Барба – по линия на обособяване полета на заемане)
Възможни Полета на заемане- движение по стрелата на времето и по
географски ширини и дължини (Предложеният опит от Е. Барба е
заимстван от индийската традиция, отчитаща дистинкциите: за
поведение в ежедневния живот (lokadharmi) – от живот (loka) и
поведение (dharma); за поведение в танца (natyadharmi) – от танца (natya)
и поведение (dharma)
Резултати от налагане на МАТРИЦАТА БАРБА върху Процесът БИТ
Ще проследим прилагането на Антропологичен подход и
обособяването на пространство на търсенията 8 (допустими вариации и
опозиции на предложените): напълно идентично и за Матрицата Барба и за
Процесът БИТ
АКТЬОРЪТ при БАРБА: Азиатския актьор – Той не се задълбочава да
даде емоционално и смислово обяснение на своята страст и необходимост да
се изразява по определен начин, а просто се следва, много често с пряко
копиране, умението на Майстора; Западноевропейският актьор – Той попада
в ситуация на чужденец в една принадлежаща към друга националност
традиция и култура.
Актьорът в ПРОЦЕСЪТ БИТ: Той, придвижвайки се назад по стрелата
на времето, има възможността да изпадне в ситуация на „чужденец в
собствената си култура и традиция“
Как Процесът БИТ разработва пространството, в което да положи
антропологическия подход на изследване
Имитирането като трансмисия на занаята от чирак през калфа и достигането до
майстора9 и оттам към пораждането на „новия майстор“ – Майстор‘10. Така се
осигурява безконечността на трансмисията
– Майстор – Чирак – Калфа – Майстор‘ –

8

Условно наречени Налични научни приноси.
Тук сме все още в традицията и ритуала.
10
Това е вече пърформърът, готов да обезпечи третия елемент на трансмисията Р-Т-Р‘.
Ситуиране на театрален спектакъл в трансмисията –Р-Т-Р‘9
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Алгоритъмът на трансформационния процес всъщност осигурява
преход от Прякото ИМИТИРАНЕ (процес, до който достига МАТРИЦАТА
БАРБА) към изграждане и експониране на ЦИТАТ (същностен принос на
ПРОЦЕСЪТ БИТ)
Етап ИМИТИРАНЕ – стремеж към пълно припокриване поведението на
майстора
Етап на ТРАНСФОРМИРАНЕ (и прилежащите му начини)
Начин 1


Извървяване на процеса от научаването на танца през
съвършеното му играене до разграждане в следствие на
физически лимит (умора или поставяне на нови лимити 11на
физическите възможности на тялото да се движи така високо,
така бързо, така неравноделно) до аналитичното му разграждане
в действие и поддържане на границата на танца преди разпад или
преди изграждане наново

Начин 2


Описване на танца по друга, новосъздадена от пърформъра
критериална система (Пример за ръка написан и видео и селско
шопско да се заснемат)

Начин 3
11

Т.н в тренинговата система БИТ – ограничения (меки и твърди); авторска част на арх. З. Узунов, като
активен участник в изграждане на тази тренингова система.
Ситуиране на театрален спектакъл в трансмисията –Р-Т-Р‘-
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разграждане на танца до съвкупност от „прости движения“
(Движение в една става – Просто движение)
от „просто движение“ към психологически жест (ПЖ – жест,
отговарящ на въпросите „Кой съм аз?“, „Какво искам?“ и „Какво
правя?“)
от „психологически жест“ към характер (Характер като
деятелно причастие – смеещият се, ядосващият се, нападащият
и т.н), и обратно до нов танц и до танца архитип


Етап на ЦИТИРАНЕ
Той е Резултат в следствие на сравнителен танцов и
антропологичен анализ – постигане и развитие и цитиране на
елементи (Тези т.н елементи често са постигнати чрез
трансформация на танца и са достигнали образно ниво на
Психологически жест или част от поведение на персонаж)
Тяхното свързване с драматургичния текст на съответния ритуал и
прилежащия към него мит или обвързване с други добавени по
определен критерий текстови масиви, формиращи тялото на текста
на Фактът БИТ
Точно в този етап се проявяват и Условията за поява на
трансмисията --Р--Т—Р-- и преминаването в трансмисията --Р--Т—Р’--,
която изисква: специфични нива на концентрация,



формат на реално случване в присъствието на зрителя
реалност на процеса – достигане до цитат и неговото
обособяване, последвано от неговото пълно разрушаване и
разтваряне в абстрактността на категорията движение или
звук
 осигуряване възможен път на регресия (връщане в танца),
създаващ динамика на движението Израз/Образ/Израз
Това недвусмислено показва, че процесът на цитиране не е механичен и
колажен, а динамичен и случващ се в съзнанието на пърформъра и
демонстриран в сферата на видимото пред публиката, като
динамиката на този вид работа се гарантира от качеството на
реверсивност в процеса на цитиране .
Трансмисията --Р--Т--Р-Имитирането и трансмисията Р-Т-Р
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Имитирането като възможно най-проста стъпка за реализирането на
трансмисията -- Р--Т-- Р-Пътят предложен от ISTA и Какъв път се изминаваше и в ПРОЦЕСЪТ БИТ
Нека проследим Алгоритмите, предложени
по Барба и по Процецсът БИТ
N
1.

ПО БАРБА
да учим

ПО ПРОЦЕСЪТ БИТ
да учим

2

Научаването като част от
проучването и изграждане
на персоналното

3

И да персонализираме

4

Да проучваме Текст Танц и
Ритуал (обвързаности,
принадлежности и различия)

Извървяване на процеса от
научаването на танца през
съвършеното му играене до
разграждане -в следствие на
физически лимит (умора) или
трансформиране на физическите
възможности (създаване на
ограничения) да се движиш така
високо, така бързо, така
неравноделно
до аналитичното му разграждане
по нов критерий в действие и
поддържане на границата на
танца преди разпад или преди
изграждане
Да проучваме Текст, Танц и
Ритуал (обвързаности,
принадлежности, различия и
несъответствености)

Основна цел е не да се научат техниките, а да се разберат „тайните на
техниките“. За да отидеш зад техниката, преди това трябва да я овладееш.
Основни полета на заемане
Антропологичният похват ни предоставя Стартова точка и бележи
началото на изследването. Изследването е процес, който всеки би могъл да
опише, да повтори или предостави карта за пътуването на друг. Този друг е
този, който ще следва картата, изминавайки свой собствен път – различен по
продължителност и опорни точки.
Обобщение или опит да бъдат описани Личните Научни Приноси на
ПРОЦЕСЪТ БИТ, провокирани от Матрицата БАРБА
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Описанието ще следва поредицата – установен, приет и разпознат и
развита като аналог принос, отбелязан с !
И дефиниран въпрос отправен към последваща работа във времето
или за присъединили се в последствие пърформъри, отбелязан с ?
!. Принципа на изследване т.н от групата „Чужденец в собствената си култура“.
Не сливане, а конфронтиране с традицията – като двигател на изследването
Едно пътуване, водено от искането за намиране на нови техники (близки до
принципите на физически и танцов театър – с риск противопоставяне на вече
наличните)
Основен пътеводител се явява социологическото проучване на Иван
Хаджийски „Бит и душевност на нашия народ“ с всичките му прилежащи части.
По определени теми се предприе и пътуване до пресечните точки на езичество
и християнство (лечители и знахари, пол и сексуалност, поверия и
предразсъдъци). Опорните точки за навлизане в дълбочина на индивидуалното
изследване на всеки един от участниците се определяха по много субективен
начин и не подлежаха на обсъждане и цензура. По скоро цензурата
извършваше всеки сам в процеса на търсене, неудовлетворен от находките си
– а те са:




структуриране на индивидуални пространство за игра
изолиране на ясни темпоритмични и движенчески схеми
изграждане на степени на съответствия на темпоритмична схема и
категорично образно поведение и случки
?. Едно пътуване, водено от искането за намиране на нови техники в
противопоставяне на набавените И това не е въпрос на изследване на
езика на театралната форма, а набавяне на умения, които те правят не подобър, а различен
Въпросът беше могат ли да се създават нови закони или само ще се проучват
налични такива или ще останем и ние само в полето на „good advices“ (E.B.
Theatre anthropology)
Заучаване то на „готови форми“ и фиксирания във времето темпо
ритмични и движенчески структури (танци или ритуални поведения) поставяше
въпроса за възможните степени на свобода на всеки един от изпълнителите в
частност и по принцип
?. Как да се конструира материалът от актьора, този материал, който преди
това е принадлежал на ритуалния играч
Проучването имаше за цел не да заучим готови модели (структурни единици),
които да станат част от бъдещето представление, а по скоро да предостави
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възможност пред всеки от нас да открие различни принципи и да превърне себе
си в трансмисия на принципа чрез собствено осмисляне и интегриране в апарат
от средства (техники).
?. Подмяната на Станиславски с нещо друго, което съществува успоредно с
него (акцент е вторият цикъл от филма „Актьорът предоставен на самия себе
си“ – съществува ли нещо друго освен Станиславски). Тук се отваря
пространство за дефиниране на качество и структуриране на отделената
енергия
Ако целта на отделената енергия на ежедневното тяло е комуникацията,
в спорта – виртуозността на спортиста се обезпечава от трансформацията на
тялото и възвръщането му на играча като виртуозно такова,
то според Е.Б. Целта на отделената енергия в extra daily е пренос на енергията
като такава, извън значенията и информацията
Или самото тяло вече е форма – не ни интересува трансформирането на
тялото (както при виртуозната енергия), а ни интересува използването на
тялото.
!.Процесът БИТ и неговия принос – Актьорът се превръща изцяло във
функция на формата.
Конкретни постижения





STICK MAN – авторска техника на ВВ и ЗУ (създаване на система
от ограничения за движение и четене на пространството до
изграждане им използване на т.н Ново тяло)
структурен анализ на темпоритмични системи, заимствани от
танца и ритуала – аналитичен движенчески подход
акции от ежедневния живот и тяхното описване като фиксирани
движенчески и темпоритмични структури (по аналог с танца)

Финални Изводи:
Актьорът в ПРОЦЕСЪТ БИТ :Той, придвижвайки се назад по стрелата на
времето, има възможността да изпадне в ситуация на „чужденец в собствената
си култура и традиция
От Етап на Имитиране към Етап на ТРАНСФОРМИРАНЕ /и прилежащите му
начини/ с цел трансформация на танца и достигане образно ниво на
Психологически жест или част от образно поведение на персонаж
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Матрица 3:Изкуството като средство 12
Случайности и закономерности
разработвам последна, поради особената значимост, която работата на
„Work center of T. Richards & J.Grotovsky Pontedera Italy“ има за осъзнаването и
описването на причините, породили Процесът БИТ и гарантирали неговата
устойчивост, а именно – превръщането на интереса към театъра и неговите
възможности в двигател на
изследване механизмите на
„Гротовски търси нещо, съществувало
креативността, случващи се в
в миналото, но забравено в
съзнанието на отделния човек и
настоящето.“ П. Брук
имащи значение за опознаването и
В продължение той добавя
развитието на личността като цяло.
И така
ПРОЕКТЪТ13: „Tracing Roads
Across: A project from the
workcenter of Jerzy Grotowski and
Thomas Richards“, в който
департамент Театър беше един от
шестте основни европейски партньори

твърдението, че чрез изкуството на
пърформънса се развива средство за
придобиване на друго ниво на възприятие
у човека.

Проектът настойчиво постави акцент върху артистичното know how, което е
характерно за Гротовски, който заимствайки опити от различни култури, методи
на обучение и перформативни техники, някои от които потънали в забрава и
принадлежащи на миналото, е поел отговорността не да ги повтаря, а да ги
преработи, и заедно с него всеки един от съпътстващите го артисти да направи
същото преработване.

12

Всъщност това определение на работата на Гротовски – Art as vehicle – се дава в едно изказване на П.
Брук от 1987 г. Брук отбелязва: „Гротовски търси неща, съществували в миналото, но забравени в
настоящето“. И продължава с твърдението, че средството за придобиване от човека на друго ниво на
възприятие би могло да бъде открито в изкуството на пърформънса.
13
Оттук нататък в текста за кратко така ще наричаме Проекта „Tracing Roads Across: A project from the
workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards“.
Ситуиране на театрален спектакъл в трансмисията –Р-Т-Р‘-
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„……особен вид познание“
Ще започна с цитирането на професор А. Атиссани14, един от
теоретиците, ползвали се с доверието на самият Й. Гротовски и съпътсвал
работата му, особено в периода на Работния център в Понтедера, Италия.
„Когато Гротовски е писал за този особен тип познание, е наблегнал на това, че
този тип театър е замислен като противопоставящ се срещу друг тип театър...“
‚…майсторството и правенето...“
По време на Проекта имахме възможността да си припомним един от
важните акценти, които Гротовски
Оттериторията
На
самото начало
нана
България
дейността
Проектът
си
поставя върху майсторството –
Гротовски
разви
три от
е наричал
основните
театъра
си форми
форми,
“особен
умението в самия акт на правене на
тип познание”
Ситуирани
ситуирани
вв градовете
градовете
и по-точно
Балчик,
Балчик,
театърът
Варна
Варна ии
нещо.
Поставяхме на работните си маси
отново и отново Ключовите думи за
Гротовски като:
Ритуал и Ритуална игра

мислен едновременно като средство
София:
(т.е. работа върху самия себе си) и като
представяне,
репрезентация (т.е.
 Impulsses
работа
за другите).
 Interventios


Symposia

Започвахме съвсем от началото, пак и
пак с въпроса: Какво представлява
ритуалът?
Проектът поставя толкова много въпроси на участниците един пред друг и на
всички към неговите инициатори.
Игра на Въпроси и отговори









14

Какви са начините, по които се превежда опита от заниманията в
направлението „Изкуството като средство“ в различни театрални
практики?
Как се изгражда устойчив преход между изследване и представление?
Как се създава този „мост“?
Какво е неговото скеле?
Решението на Работния център да продължи изследванията си в
представления предназначени за публика – доколко е било случайно и
внезапно или закономерен етап на развитие?
Верно ли е, че с нова редакция гледаме съвършено ново
представление, в което винаги личат следи от предишни представления?
Проблемът за монтажа като съдържание на представлението?

http://unito.academia.edu/AntonioAttisani/Papers
Ситуиране на театрален спектакъл в трансмисията –Р-Т-Р‘-
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За това, че в едно представление от този вид не може да се разбира
абсолютно всичко, отчасти защото в тези представления действително
се поставят въпроси. Така че няма нищо страшно, ако не можем да си
отговорим на всичко, докато гледаме?
За нашата позиция на наблюдатели на работата на Работния център, за
това кое може да ни бъде полезно и кое опасно?

Изброените по-горе въпроси бих определила и като въпроси, с които исках да
си обясня Процесът БИТ и многократните редакции на Фактът БИТ,
възможността да се продължи Програмата БИТ. Или както вече обещах в увода
на този труд – да започна да структурирам и подреждам един процес във
всичките му форми на проявление
Програмата БИТ като




Процесът БИТ
Фактът/ите БИТ
Практиката БИТ

Възможните отговори
Различни резултати от едно и също изследване или рециклиране
Много често в Проектът се връщаше към проблема валиден и за Центъра
и и за нас15 в Процесът БИТ, проблем който възниква в диалог с критиката16 (за
да ни опише) и в диалог със зрителя (за да ни следва), проблемът на
периодичното повтаряне на резултати от едно продължаващо изследване
В различните редакции на Фактът БИТ може да се види устойчивостта на това,
че формата и въпросите за майсторството и монтажа се превръщат в
съдържание на представлението. Така че начинът, по който се разказва
историята, е всъщност пласт от самата нея.
Установяване на термина „нещо истинско“
И това е една от онези хлъзгави думи, която Гротовски доста конкретно
разполага в термини за енергията, слънчевия сплит и вътрешния вертикал.
Преди повече осемдесет години танцьорката Марта Греъм бе казала, че
движението никога не лъже. Сега с работата на Работния център като че ли
можем да добавим в подобен дух, че пеенето никога не лъже.
15

Много ми се иска да поднеса извиненията си към Т.Р и М.Б за смелостта, граничеща с нахалство, да
направя това сравнение.
16
Само критикът, имал достъп и проследил етап от изследването на Гротовски, има правото да пише и
анлизира .Тази практика продължава и в Работния център в Понтедера. Разбира се, това не може да спре
произвеждането на различни и други текстове (включително и този), но признатите за достоверни са
само текстовете на въвлечените в процеса на изследване – артисти, стажанти, теоретици и критици.
Ситуиране на театрален спектакъл в трансмисията –Р-Т-Р‘-
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Или това което изисква непрекъснато структурирано правене – никога не лъже
Много и още опасности или тълкуването на терминологичната
постановка „обезоръжаването като форма на защита“
И тук много ми се иска да прибегна до цитат от изказванията на Т. Ричардс и М.
Биаджини17
„…Когато Гротовски говори за това да се обезоръжиш, той въобще няма
предвид разголването на човека, така че накрая да остане само една маса от
плът. Става въпрос за нещо различно, което е нуждата от дисциплина. И тази
дисциплина е занаятът.“
Дали мога да приложа съвсем мотивирано термина „обезоръжаване“ като
характеристика на действията от различни етапи на Процесът БИТ
Като „причинител в този процес“18 бих определила, че да се обезоръжиш за нас
е като да се лишиш от нещото, което блокира по-дълбокия контакт със
собствените ти вътрешни възможности, с различните източници, които
съществуват в теб, с разнообразните резервоари, които са изцяло нова
територия за откриване, да премахнеш онова което пречи на самия теб да
достигнеш себе си. 19
Уточнения на термина „Мостът: развитие на театралното
изкуство“.
Нека разгледаме развитието на работата на Гротовски като процес на
придвижване от възгледа за Изкуството като представяне, преминал през
различни фази и достигнал до Изкуството като средство.
Проектът „Мостът“, респективно терминът „Мостът“ се опитва да даде описание
на спектакъла, след или най-малко по време на изследването. Просто в едни
момент изследването може да спре и да се предприеме изпробването на
придобитото
За вечно спорните и оспорвани „Структура-фиксиране и
импровизации“

17

Цитат от личен архив от симпозиума Варна 2004.
Използвам едно определение, което приехме за работно верно и което описваше функциите ни за
авторство и лидерство в Програма БИТ – архитект причинител (Зарко Узунов) и режисьор-възбудител (В.
Вихърова).
19
Приложение:Интервю по темата с последните участници във Фактът БИТ
Ситуиране на театрален спектакъл в трансмисията –Р-Т-Р‘18
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Търсенето на формата е не просто създаване на структура на формата, а
е структура на действията20, пораждащи формата.
Сега за импровизацията по време на репетициии и етап на изследване в
Процесът БИТ
Вече стана многократно ясно, че винаги работим със структурни елементи.
Такива са например танците. Почти винаги работим с танц/танци.
Работещият/трениращият/изследващият/импровизиращият21с точно
определени дъх-звук-маска на звука-дума-думи-артикулиран текст.
Втори пласт на импровизацията и работа със структурни елементи се състои от
това, което може да наречем „правила на играта“. Такова правило е например
описване на танца по различни начини; разместване на йерархии; поставяне на
ограничения (твърди и меки връзки; специално изработени съоръжения)22
Друго правило е, че не е позволено просто да си изимпровизираш нов танц, а
трябва да се работи върху зададения до достигането на т.н „нов танц“ 23. И така
се търси новият танц, наречен Първа или Втора производна.
Това са процеси, които е трудно да се дефинират, но които всъщност
определят съдържанието на елемента дисциплина.
Работата ни е свързана с изправянето пред страх и изтощение, повеждане на
битка със себе си за сваляне на мехнизмите на защита – „разоръжаване чрез
спазване на стриктна дисциплина“.
Има някои видове театър, в които актьорите играят, като ръководят
възприятието на зрителите. Но съществуват и онези типове театър, които се
правят пред зрителите. Не се правят за зрителите, нито срещу или против тях,
а просто пред тях.
Мисля, че това е възможен финал за приключване на представянето на
Проектът, като подпомогащ начин за обяснение на Процесът БИТ – през
призмата или чрез Матрицата 4 - Изкуството като средство

20

точно в смисъла на “физическите действия” на Станиславски.
Можете да го наречете както искате във връзка с конвенцията, която изповадвате, докато правите/се
занимавате с театър.
22
Това е приносът на архитекта причинител З. Узунов и подадените от него закони за изследване на
тялото в пространството и в структурата на танца.
23
Видео приложение Шопско селско (оригинален танц) – до достигане на Хоп-Хоп (структурна единица
от Фактът БИТ – да се прибави и графичната схема и авторството на участниците в Петров и Е
Панайотова).
Ситуиране на театрален спектакъл в трансмисията –Р-Т-Р‘21
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От тук ще навляза по-детайлно в трактовката на определени термини в
практическата поетика на Гротовски за да продължа опита си в описването на
смисъла и придаване на по обобщени значения на Процесът БИТ
Да започнем с дефиницията за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/PERFORMER/24 - това е човек
на действието.Той не е някой, който представя друг. Той е „doer“ (правещ).
Изграждането на структурираното правене е същността на неговия процес
„Той е извън естетиката“ – възможно, нали?
Веднага следва въпросът: Добре, той е извън естетиката, Но къде е тогава?
В текста по-долу ще правя примерен анализ на текстана Й. Гротовски
„PERFORMER“ чрез пространно цитиране и ще си позволя закономерни
допълвания със следната редакция:
Art as veicle/Процесът БИТ и Песен/Танц 25
Ще говорим за тренингови системи, базирани на старини песни/старинни
танци, които традиционно са обслужвали ритуалите и са изпълнявани с
Ритуална цел и които имат непосредствено ефект върху, така да се каже,
главата, сърцето и тялото на изпълняващия.
Гротовси използва термина „обективността на ритуала“, за да даде представа
на посоката на изследване, а в Процесът БИТ съществуващият аналог е в
израза „Ритуалът като телесна практика“.
Същността на Art as veicle/Процесът БИТ е насочена към проблемите на
трансформация на енергията – органичната, но тежка по природа енергия,
характерна за жизнено органичните процеси, да бъде трансформирана към
ниво на енергия от по-фин характер, присъщ на същността на човешкото
същество да се изразява чрез създаване.
Това довежда до търсене на повтарящи се структурири, като основно в
работата в Аrt as veicle/Процесът БИТ

24

„THE GROTOWSKI SOURCEBOOK’”, PART ART AS VEICLE, 1986, стр.376.
Мисля, че описаното в целия текст на този труд дотук ми дава това основание, но ако то поражда
съпротива, то тя се приема и добавям: Допълването е само работно и подпомага изграждането на
хипотеза. Що се отнася до критериите за докторска теза – показва опитността в полетата на изследване и
предлага хипотези, в голяма степен практически проверени, за тяхното допълване и развитие.
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35

Ситуиране на театрален спектакъл в 2018
поредицата Ритуал – Театър – Ритуал’
В конвенционалния театър т.н. монтаж е в съответствие със зрителското
възприятие, докато при Art as veicle/Процесът БИТ той е насочен навътре и
обслужва процеса на doer-a.
За ролята на режисьора и участта на зрителя в театъра идентичен с
акта на живеене
И наистина, кой всъщност е зрителят на подобни опити – случаен,
конвенционален или елитарен?
Остава този зрител, за който този вид работа отговаря на неговите нужди:



Отказ от представянето и на всяка цена разбирането
Насочване на комуникацията към пътищата на произход и развитие на
механизмите на креативността, близки до самосъзнание по време на
динамична медитация.

И двата процеса Art as veicle/Pроцесът БИТ са своеобразно развитие
на Паратеатъра26 – до терапия и освобождаване на блокажи, до медитация и
изграждане на език, до срещи извън техниките и срещи между личности.
Дали този наш опит Процесът БИТ може да бъде описан и като аналог на
Objective drama? Основание за това намирам в парафразата на следния цитат
от доклада по същата тема за работата на Гротовски по изследване в University
of California – Irvine (UCI), а именно в откриването и заимстването на елементи
от старинни ритуали от една достатъчно чужда култура/ 27, които имат прецизно
и в голяма степен обективно въздействие върху изследваните (участващите),
отстранено от тяхното единствено познато до този момент теологично и
символично значение.
И това е изолиране и изследване на елементи (следете доказателствата
под черта)






звукови партитури28,
танци29
перформативни движения30
структури на език31
заклинания, ритми

26

Разбиране на Развитието на Паратеатъра- в контекста „Theatre of sourses“ или „the sources of
performativity“.
27
Тук аналог със студентския проект „Чужденци в собствената си култура“.
28
Клетви и благословии по Н. Кауфман и Ив. Хаджийски.
29
Вече многократно и подробно описвано.
30
Анализ на ритуални и социални поведения – по Ив. Хаджийски.
31
Връщане към морфология и синтаксис на старобългарския и други славянски езици, както и
структуриране на диалогови модели.
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употреби на пространства

Търсенето на тези елементи се извършва чрез отделянето им от ритуалния
смисъл, както и отделянето им един от друг. Това води и до създаване на
комплекс от тренингови упражнения, които съпътстват трайно процеса. Не
малка е ролята и на литературните текстове, които се включват в процеса на
търсене.32
И ако използваме отговора, който Гротовски дава в едно интервю в „Los
Angeles Times“ по повод проекта Objective drama 33, на въпроса дали това е
театрален проект, той отговаря: „ Да, но не само!“
В това „не само“ всъщност се съдържа спиритуалната характеристика на този
вид работа, която дори и да не е търсена и дори отричана (както е в прочем и
при самия Гротовски), то тя се появява и намества винаги в подобен вид
работа, включително и в тази по Процесът БИТ и неговите етапи.
Изводи
Практически разработки в направленията:


Превръщането на интереса към театъра и неговите възмжоности в
двигател на изследване механизмите на креативността, случващи се в
съзнанието на отделния човек и имащи значение за опознаването и
развитието на личността като цяло .



Устойчивостта наформата- формата и въпросите за майсторството и
монтажа се превръщат в съдържание на представлението. Така че
начинът, по който се разказва историята е всъщност пласт от самата нея.
Търсенето на формата е не просто създаване структура на формата, а е
структура на действията ,пораждащи формата или за „правилата на
играта“



32

водеща роля на социологическите изследвания а Ив. Хаджийски и изтеглените от него направленияклетви и благословии, молитви, структурни единици за изграждане на тематични диалози, типологични
обобщения
33
Objective drama/1984г./- eизследователски проект проведен в University of California-Irvine,проведен от
Гротовски
Целта на проекта е да изолира преформатиране техники/ начини на изразяване/отразлични култури и
традиции и дабъдат представени на пърформърите,извън оригиналния културен контек.
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За целите и съдържанието на Процесът БИТ
Какво всъщност се случва в Процесът БИТ:

Това е процес, който цели разширяване потенциала на наличната
физическа, ментална и емоционална издръжливост на човека актьор.
Предоставените от Процеса възможности за постигане на тези цели се
съдържат единствено и само в спазване на споделени закони и строга
дисциплина на алгоритмите за тяхното провеждане.
Таймингът в този процес е също така специфичен и в разрез с тайминга
на репетиционен процес. По- голямата част от времето е съсредоточена върху
ТРЕНИНГОВО изследователските дейности и така
Процесът БИТ постепенно оформи твърдението, че
„представлението е спомен от един автотренинг“.
Във всеки един момент, когато процесът на автотренинг е устойчив, може да
бъде насрочено презентиране.

Механизмите, осигуряващи продължителност на Процесът, може да се
оприличат на готовност и стремеж за изпадане в състояние на динамична
медитация, в която:





степента на спонтанност е рязко повишена
концентрацията в себе си и в ставащото със себе си е на
достатъчно високо ниво
изграден и поддържан е критерият за случващото се в
обкръжаващата среда.
осигурена е стабилност на процеса на повтаряемост

Когато този процес достигне необходимата устойчивост, за да премине
към презентация, се налагат различни степени на фиксация на структурни
елементи. Не е нужно непременно висока степен на фиксация на изградените
структурните елементи. Тук по-скоро можем да говорим за възможно
управляване на процеси на формообразуване като структурна импровизация.
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Презентацията е възможна само при достигане до устойчиви дълбочини
на съзнание за това какво правиш и същевременно запазване на способността
да инкорпорираш случващото се извън теб без да разрушаваш спонтанността
на собствените си случвания, а точно обратното, да ги задълбочаваш и
развиваш.

И така въздействието и силата на подобен пърформанс/презентация –
Фактът БИТ се съдържа в намерението не да поясниш и покажеш нещо в
акцията, а наистина го извършваш по време на нейното протичане.

Основни приноси в рамките на Процесът БИТ

Ще започнем тяхното описание като спрем отново вниманието си върху
трансмисията -Р-Т-Р‘ -

Tя е производна на популярната
Трансмисия --Р--Т--Р— значително по често срещана и по-лесна за
постигане
Имитирането като възможно най-проста стъпка за реализирането на
трансмисията –Р--Т--Р-Трансформирането като процес, осигуряващ трансмисията –Р--Т--Р’-Което е и същностното в така описаното в този текст практическо изследване
Можем категорично да определим Трансмисията –Р-Т-Р‘- като отработен
патент в работата на екипа и основен научен принос за Процесът БИТ, патент,
опосредстван от процеси на Трансформации и тяхното случване в тренинг и
презентации
Трансформиране на Какво? и Как?
Видове трансформации (трансформации на какво):


Ритуалният персонаж (предимно Танцьор) – в актьор или сценичен
персонаж с динамично променяща се естетическа идентичност (актьор,
танцьор или пърформър)
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Текстът – превръщането на неговите смислови единици в абстрактни
ритмични партитури, множества от фонеми, вокали, звуци и срички с
различна степен на абстрактност, подчинени на смисъла и в състояние
да изграждат нов смисъл



Обектите – в регресия до състояние на изграждаща ги субстанция и с
готовност за генериране на нови значения, чрез работа с материал пред
зрителите по време на презентация



Пространството – свеждането му до обозначителни гранични линии,
материализирани материално, визуално или само в съзнанието на
интерпретатора



Актьорът/пърформър – в изпълнител с висока степен на информирана
креативност, този, който контролира избора на законите на
трансформацията и тяхното провеждане в период на тренинг и в
присъствието на зрителя

И ако отново разгледаме трите поредни елемента от трансмисията Р-Т-Р‘
Ще уточним
Р – ритуал за проучване, банка за суров материал
Т – етап на дефиниране и прилагане закони на трансформация
Р‘ – ритуал от ново естетсво предназначен за случване на горепосочените
действия в период на тренинг и пред публика (действия, а не резултати от
действия)
Най-съществената част на това изследване са
ВЪЗМОЖНИТЕ
Трансформации във връзка с персоналността на актьора
Ако е възможно описване на подобен алгоритъм на трансформация, то той би
изглеждал така:
Индивидуален избор на Ритуал по критерии (индивидуален или групов) и с
различна степен на спонтанност и анализ както следва:


мит и значение (връзката с Аз-а на изпълнителя) – възможност до
развиване на анализа в психодраматичен сеанс;
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драматургични и пространствени ритуални схеми (връзката с текста и
пространството): анализ на линията на времето и на местата на
действието; съвместна работа с архитект (четене на тялото и
пространство по един и същи начин); съвместна работа с антрополог или
етнограф (развитие по линия на метафоричността и значенията)



психологизация/персонажи: прилагане на познатите принципи на
Действен анализ по Системата на Станиславски; развиване на анализа
чрез психодраматични игри и техники, достигане до верига Израз-Образ



физикализация (ритуални игри, физически действия и танци); ситуация
на Игра; интерпретация на метода на Физическите действия по
Системата на Станиславски; движение на поведението на границата
между партитура от физически действия и танц или момента, когато
пърформърът става танцьор или обратно;



обектна и материална субстанция с нейната множественост (излизане
от границите на театъра и танца и навлизане в територията на
пърформънса, където телата, обектите и пространствата се срещат
предимно на субстанциално ниво)

А отговорите на въпросите за Трансформация - КАК?
Се съдържат в
Изграждането на Нов танц – осигуряващ протичането във Времето
Чрез Ново тяло – даващо Средствата за осигуряването процесите на регресия
и дифузия, необходимото условие за трансформация,
превръщащо се и в достатъчно такова при добавяне на необходимата
Информираната креативност
Обобщение
Първи елемент на трансмисията –Р-/ Ритуал/
Начален етап – Етапът на присъствие в РИТУАЛА (чрез
персонаж, танц и текст, отделени от религиозното си значение
и мита)
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Времетраене на пребиваването на актьора в елемента РИТУАЛ
– Много често този етап е продължителен и претърпява много
промени в избора и фиксиране на индивидуалната за актьора
ритуална субстанция (смисли и телесни практики)
След фиксирането на материала – като партитури, текст, звук,
движение, пространство и обекти, актьорът е готов да
премине към следващия елемент на трансмисията –Т/ТЕАТЪР/.
Или това е етап с висока естетическа информираност и
отговорност, етап на фиксиране на границите между ритуален
играч и актьор и тяхното контролирано пресичане. Имено в
този етап става и откриването и фиксирането на новите
изразни средства, с които ще борави търсената бъдеща
театрална форма.
Динамичното случване на Новата театрална форма в
присъствието на Зрителя и със съвместното изграждане на
условието за динамична медитация ТУК и СЕГА поражда
параметрите на последния елемент от трансмисията -Р‘(Ритуал от нов вид), който има художествена стойност и
психо емоционално съдържание с естетически отговорности/
или –Р‘- е нов вид сценично присъствие, предназначено за
зрителя, като „случващо се пред него“ и изпълнено с нива на
трансформация на актьора в танцьор или пърформър
И този опит е възможен за всеки, готов да сподели максимата „Отказвам да
бъда извън тялото си, собствените си инстинкти, подсъзнанието ми и моята
собствена спонтанност“.

Ако изпратеният сигнал от пърформъра към друг пърформър и/или към зрител
идва от дълбините на подсъзнанието и носи истинността на действието и
усилието, то неминуемо се поражда близка до религиозността обвързаност на
пърформърите един с друг, на пърформърите с формата и на формата с
възприемащите я, наречени зрител или свидетел.
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Прил. N1 Интервю за Нощ на Музеите-Пловдив 2014“
Прил. N2 https://www.youtube.com/watch?v=_2fAuJANiYo документален запис от
представянето на поредното издание на Фактът БИТ на театрален фестивал ИНФАНТ‘ 97 Нови
Сад/ спектакълът е документиран от Белградската телевизия с режисьор Ненад Йованович;
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Прил. N3 видео филм личен архив „Актьорът предоставен на самия себе си“ издаден
Интерфилм София 1989г
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