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Оперното произведение включва в себе си родовите и жанрови
признаци на различни видове изкуства – музика, литература, изящни
изкуства, драматични и танцови изкуства, архитектура, а в наше време и
визуални изкуства като кино, видеоарт, и др. Присъствието на константи
лирични, драматични и епични черти като жанрова характерност на операта
се усложнява от тясното взаимодействие между принципите на музикалната
драма и театралната драматургия. Това, което обединява всички родови и
жанрови белези на различните изкуства с оперното произведение е
„генетичната” емоционална обвързаност на авторите към творбата им. Покъсно към същата тази творба, в позицията на емоционално обвързани
попадат и интерпретаторите и: изпълнител, зрител, читател, слушател и др.
Предаването на послания и идеи, чрез специфична емоционална връзка
между автор и интерпретатор, както и взаимодействието между видовете
изкуства в рамките на една форма /оперната/, внасят както разнообразие и
богатство на израза, така и неяснота и сложност при опита за изследване на
оперното произведение.
Това, което остава все още в сферата на неизследваното,
недефинираното, а всъщност стои в основата на авторовото послание, като
го издига на ниво изкуство е именно трансформацията на емоционалния
патос – послание1 или:
Как субективното емоционално послание преминава от
създателя – творец, през интерпретатора – изпълнител и
стига до възприемащия го реципиент /зрител/?
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Емоционален патос и емоционално послание са често използвани понятия в този труд. Представляват
изказване - позиция на автор / режисьор или др. интерпретатори/ по проблем от определена
действителност. По този проблем и автора и другите интерпретатори имат позиция, която в акта на
творчество, чрез художествена хипербола прераства в кредо, идея, призив, който трябва да се сподели с
другите. Посланието е самото изказване, а патоса е начина по който е направено.
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В областта на изкуството са правени много теоретични изследвания
на „емоционалното”, обикновено в полетата на естетиката, психологията,
философията, но в областта на неговата практическа насоченост и
приложимост при режисьорския анализ - интерпретация на оперното
произведение, подобни разработки не са регистрирани.
Основна функция на режисьора на оперното произведение е да
разгадава, анализира и обединява много гледни точки към даден проблем
– тема на творбата, като в същото време организира сценичния конфликт и
действие, така че да извлече от развитието им ясни послания от автор към
публика. До сега в неговия анализаторски арсенал са участвали
компонентите на почти всички хуманитарни науки като логика,
философия, психология, социология и др., а в изразни средства, чрез които
разгръща сценичното действие са включвани елементите на почти всички
видове изкуства - поезия, лирика, драма, изобразителни изкуства,
архитектура и др..
Проблем на режисьора обаче е, при създаването на концепция за
сценична реализация на дадено произведение, да намери форма на
практично

приложение

на

авторовата

емоционална

експресия

превръщайки я във въздействие чрез конкретно сценична изразност.
Онова, което прави функцията на режисьора на оперното произведение
значима, е не само анализът на партитурата, но и умението да предаде
чувството, патоса, да вдъхне дух на произведението, така че то да владее
зрителя и да го доведе до онези състояния на свръх емоционалност и
размисъл, каквито самият автор е целял. Далеч съм от мисълта да търся
обяснение на таланта, защото за много от нас „да вдъхнеш душа на едно
произведение”

означава

да

имаш

дарба,

талант,

художественото

вдъхновение – „осенение”, „муза”, които идват винаги свише. По-скоро,
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чрез изследванията направени в този труд, търся приложен модел - друга
гледна точка към анализа на оперното произведение, който ни предлага
семиотиката. Семиотиката е наука, която досега не е много експлоатирана
поне що се отнася до режисьорския анализ на оперната партитура и
интерпретацията й в представление, въпреки че тя неизменно съществува
в режисьорската практика без за това да си дават сметка самите
практикуващи. А несъзнателното използване на знакови комуникативни
формули в режисурата на едно представление, прави употребата им плод
на случайност, поради което те не винаги изпълняват пълните си смислови
и други значещи функции.
В многообразието на толкова много изкуство и още толкова наука,
обединени от емоционалната експресия превърната в мисловно послание
/от автори и интерпретатори на произведението/, все повече се налага
необходимостта да се открие един основен лост, който да помага на
режисьора да прехвърля ясно и въздействащо /чрез емоционалното/
идеята и посланието от партитурата към представлението, от автора към
неговата публика. Възможност за създаване на подобен лост – формула,
дава именно науката семиотика с всичките нейни аспекти, засягащи
интерпретацията като процес, комуникацията на различни смислови
равнища, генезиса на оперното произведение и неговата знаковост и т.н.
Така например от гледна точка на емоционалната експресия, чиято
същност е основа на този труд, изследването на генезиса на операта в
частност на оперното произведение, има за цел да открие и обясни как тя
се превръща в знакова още в самия си зародиш и как същите тези знаци са
превърнати в генетичен код на музикалната форма и съдържание.
Процесът на интерпретация проследява как генетичната знакова
експресия на сюжетното ядро, се превръща в музикално-драматургичен
текст, създаден от Автор /композитор и либретист/ и се интерпретира от
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Режисьор /диригент и изпълнител/ в сценично действие – представление,
като по този начин се превръща в социален феномен – средство за
себеизразяване, общуване и най-вече за въздействие върху голяма
група от хора /зрители/.
Оперното произведение може да се разглежда в семиотичен аспект и
като метатекст – послание, който придобива различни значения в
зависимост от смисловите акценти и гледните точки на участващите в
интерпретативната верига: автор – изпълнител – зрител.
Разгледано
произведение

като

комуникативна

знакова

система,

оперното

определя интерпретацията като водеща функция в

процеса на общуване. Това, което обединява всички участващи в процеса
на сюжетната интерпретация например, е отново „емоционалното”
кодирано в специфична за оперната драматургия знакова експресия. Така
например в оперното произведение, Авторът на базата на своя опит, на
социални, морални принципи и идеи, изразява /обикновено чрез
експресивна емоционалност/ своите мисли и послания по проблемите в
разработваната тема на произведението си. Тези чувства и мисли той
структурира в музикални и лингвистични знаци и чрез творчеството си
отново ги превръща в емоционален патос – послание вече към своята
публика. Превръщането на знаковата експресия на партитурата в сценично
действие се извършва от режисьора. В своя интерпретативен анализ,
режисьорът изобретява собствен емоционален ключ, за да превърне
оперната партитура в представление. Чрез него, той предава не само
собствения си емоционален опит, но и този на автора. Зрителят с помощта
на личен емоционален опит и под въздействието на разкодираните и
интерпретирани от режисьора знакови послания, съпреживява или несъпреживява емоционалния патос на Автора.
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На този вид комуникация, постигната на базата на директен
емоционален опит, се изграждат смисловите значения и послания в
оперното произведение. Емоционалният опит е както на всички автори и
изпълнители по интерпретационната верига на оперното произведение,
така

и на неговата публика. Той служи като скала за измерване,

съпоставяне на сценичното събитие /проблем на творбата/ с лично
преживяване, запомнено поради силен емоционален знак. Така емоцията се
превръща в пряк биографичен код – ключов израз както при създаването
на изкуство, така и при възприемането на изкуство.
В процеса на собствената ми режисьорска практика /до този момент 25
постановки реализирани на сцена/, се появи необходимост от изследване и
обобщаване на механизмите за емоционално въздействие. В същото това
време се появиха все още неосъзнати индикации за търсене и изразяване на
собствени или авторови послания чрез визуален знак. Двата процеса:
формулирането на принципите на емоционалното въздействие и
търсенето на визуален знак – като обобщение на различни нива на
послания, протичаха успоредно до момента, в който в резултат на различни
режисьорски интерпретаторски търсения, започнах целенасочено да ги
съчетавам в едно. В практически аспект, това взаимодействие на
емоционална експресия и сценичен знак – обобщение, се оказа силен похват
за въздействие, който се изразява най-общо на две основни нива върху
възприемащия – зрител:
• Психо - емоционално ниво
• Мисловно ниво
От тук нататък съвсем естествено, като приоритетен режисьорски –
изследователски интерес, се формира именно извеждането на Режисьорски
Знак на представлението. В резултат на този интерес се появи и темата на
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това изследване: семиотичният подход при режисьорския анализ на
оперното произведение
В продължение на повече от 7 години се съчетаваха теоретичните
изследвания на знаковите системи в оперното произведение с реалната
режисьорска практика. Този вид на взаимодействие /на практиката с
теорията/ доведе до приложни резултати на този труд, като основните са:

Извеждане

на

принципите

за

формиране

на

емоционалната знакова експресия
Превръщането на емоционалната знакова експресия
в Знак-Маркер на представлението
Така темата, целта и задачата на изследването се определят по
следния начин:
Тема: Семиотичният подход при режисьорския анализ на
оперното произведение като метод за създаване на концепция за
сценична реализация, включваща знакова – визуална експресия на
авторови и интерпретативни послания.
Основна цел: Проследявайки процеса на работа на режисьора върху
партитурата и представлението, да се открият принципите на изследване
на

емоционалната

експресия

на

оперното

произведение,

чрез

изграждащите го знакови системи и тяхната класификация.
Задача: Да се формулира чрез използването на емоционалната
експресия, спецификата и функциите на синтетичен сценичен ЗНАК –
МАРКЕР,

който да отговаря на смисловата изразност и стилова

определеност, наложена от автора в партитурата, както и да подчертава
творческата

индивидуалност

на

режисьора

на

представлението,
7

изразявайки,

неговата

гледна

точка

и

позиция

по

темата

на

произведението!

Извеждане

на

принципите

за

формиране

на

емоционалната знакова експресия
Емоционална знакова експресия е работно понятие, което извеждам
и използвам в този труд. Съчетава в себе си съдържателността и
изразността на понятията емоционален опит, емоционален патос,
емоционално ядро-заряд.
Емоционалната знакова експресия съдържа отношението на всеки
един интерпретатор към проблема на творбата /съдържанието/ изразено
чрез различни знакови системи в писмен или сценичен текст.
Емоционалната знакова експресия на оперното произведение се
формира от:
СТРАНА НА АВТОРА /на произведението/
Авторовото отношение при избора и интерпретирането на сюжетното ядро-заряд;
Определянето на темата и идеята от автора /композитор/, както и от жанровостта на
произведението;
Отношението на автора към изобразяваната действителност.
ОТ СТРАНА НА РЕЖИСЬОРА /на представлението/
От заеманата лична позиция относно темата на произведението;
От изучаването на изобразяваната в произведението действителност и отношението
му към нея;
От припознаването и обвързването с идеята на произведението, превръщайки я в
идея на представлението;
От силата на аргументите при сценичното изразяване на посланието

– на автора

или на режисьора;
Други.
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Ако, гореизброените условия съставляват същността на емоционалната
знакова експресия, то изразните й средства са всички онези знакови
елементи изграждащи системата на оперното произведение в определена
класификация като:
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Други два основни фактора от особена важност за анализа на оперното
произведение, определящи както неговите значения така и неговите
послания, са: времевият и емоционалният. И двата са взаимообвързани.
Ако разгледаме времето, в което се интерпретира сюжетът, можем да
го разделим на пет основни времеви пояса – три от тях са в миналото, един в
сегашно време и един в бъдеще:
Времето на зараждане на сюжетното ядро - минало
Времето на писателя /първата интерпретация/ - минало
Времето

на

композитора

и

либретиста

/втората

интерпретация/ - минало – близко или далечно
Времето на режисьора, диригента, актьора, зрителя, критика
/трета интерпретация/ – сегашно
Времето на общественото мнение /отзвук на театрален факт
и критиката /четвърта интерпретация/ - сегашно и бъдеще

Това, което обединява времевите пояса в едно е емоционалното ядрозаряд, образувано от отношението на всички интерпретатори по веригата към
събитието – превърнало се в тема на сюжета и в тема на представлението.
Иначе казано, водещият импулс в претворяването на сюжетната фабула
изведено като доминантно значение на интерпретацията на базата на
собствен емоционален опит, възгледи, социален статус и позиции, както и
исторически, политически, религиозни и други фактори на обкръжаващата
среда на авторите, изпълнителите и наблюдаващите /зрители/ произведение.
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Формираното в процеса на интерпретаторската комуникация понятие
„ядро-заряд” като основа на емоционалната знакова експресия притежава
специфична

уникалност,

изразена чрез актуалното

провеждане на

сюжетната проблематика, независимо от времето на интерпретирането на
сюжета.
Интерпретативната верига на сюжета на оперното произведение
10-та-интер.Народно-творч.
Коментар–мълва, отзвук

9-та интерпр.
Критик → анализ

8-ма интерпр
Зрител → мнение

7-ма интерпр.
Артист-изпълнител
Музикант, певец

6-та интерпр. Режисьор → представление

5-та интерпр.
Диригент → музикален прочит

4 - та интерпр. – Композитор – музик.драматургия
3-та интерпр.
Либретист → текст за опера
2-ра интерпр.
Автор - Писател →
роман, драма, новела, др.
1-ва интерпр.

Народно творчество

Събитие
ПЪРВОИЗТОЧНИК

СЮЖЕТНО
ЯДРО

мълва, легенда, мит, др.
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Емоционалната знакова експресия /пренасяща сюжетното ядро-заряд в
представлението/се превръща не само в жив пулс на самото представление,
но и съдейства за изразяване на неговата колоритност, като спомага за
пресъздаването на проблеми и теми от реалността на ниво изкуство. Чрез
този тип емоционална експресия, оперното произведение се явява като
„изказване”, отправено от друга по-висока, всеобхватна плоскост - ниво, а от
там и с друга сила на въздействие и коментар, върху определени жизнени
явления и процеси, както и личностни развития и позиции, и много други.
Принципите на формиране на емоционалната знакова експресия бяха
обект на изследване на този труд от генезиса на оперното произведение,
през неговите знакови системи и интерпретационни вериги на сюжетното
ядро, до анализа на партитурата. Като обобщение на всички направени
анализи до тук се налага извода, че:
Емоционалната знакова експресия се изгражда от три основни
формообразуващи

фактора:

авторово

послание,

интерпретаторска

позиция2 и зрителско възприятие.
позиции – фактори формиращи емоционалната знакова експресия

2

режисьор, диригент, сценограф, хореограф, артист
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И „позицията”, и „посланието”, и „възприятието” са подчинени на
емоционална оценка - отношение, реакция и подбуда както от страна на
авторите – интерпретаторите, така и от страна на интерпретаторите –
публиката, критиката и др. И ако формообразуващите принципи на
емоционалната знакова експресия са вече изведени, следващият етап е
вграждането им в Режисьорския Знак на представлението.

Превръщането на емоционалната знакова експресия в
Знак-Маркер на представлението
В процеса на направеното в този труд изследване за семиотичния
подход при режисьорския анализ на оперното произведение, бе отделено
основно внимание върху трансформирането на емоционалното ядро-заряд
от

действителността

в

партитурата

и

от

партитурата

в

представление. Бе изведено също, че оперното произведение представлява
комуникативна знакова система, в която информацията се предава чрез
определени емоционални кодове. От направените анализи стана ясно, че
функцията на режисьора на представлението е да декодира и предава тези
кодове от автор към публика, като в същото време създава и свои собствени
знакови послания, предавани чрез сценичния текст.
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основни кодове в оперното произведение

За трансформирането на тези кодове в рамките на системата на
оперното произведение и автор, и режисьор, и публика се съобразяват с
наложената конвенция на общоприет театрален код. Режисьорът на
представлението обаче, създава своето творчество като се опитва да
дешифрира авторовия код и на базата на него да сътвори свой собствен,
поемайки риска да надскочи или трансформира наложеният театрален код,
дори и да създаде друг такъв. Този опит на непрекъснато заобикаляне или
надграждане на „общоприетите правила”, е заложен априори в творческата
същност на режисьора, чийто стремеж е да намира различни, нови,
алтернативни форми и изразни средства, уникални за неговия собствен
почерк

и

стил.

Именно

заради

това,

необходимостта

да

изразя

емоционалната знакова експресия чрез един синтетичен режисьорски знак,
надграждащ познатите досега подобни системи от конвенционален порядък,
доведе и до опита за неговото формулиране и извеждане от собствената ми
сценична практика в теоретична обосновка.
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Какво се разбира под Режисьорски знак на представлението?

- Това е Сценичен Знак, изразяващ визуално, психо-емоционално
мисловните послания, формирани в режисьорската концепция

на представлението

Функции на знака:

Интерпретационна доминанта на режисьорската концепция.
Изразява – чрез специфична знакова визия, определени значения
от режисьорската позиция, гледната точка и отношението му към
проблема на произведението.

Маркер на емоционалното напрежение в сценичното действие
– по линия на основния драматургичен конфликт. Явява се
периодично /на принципа на лайт-техниката/ в продължение на
цялото сценично действие, като обозначава, провокира, отразява
основни психо–емоционални действия на героите.

Емоционален ключ
- прекодира послания от автор към зрител, чрез използването на
психо-емоционален език.
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Параметри на знака:
а/ Съставност на знака
Режисьорският знак е Метазнак – съвкупност от знаци в един
знак.
режисьорският знак като метазнак

б/ Форма - структура на знака
Знакът може да е предметен /реквизитен/, сценографски /декор,
осветление, цвят/, актьорски.
Спецификата на този знак предполага задължително два основни
параметри:
Да е визуален знак – да се изразява чрез визия/ материя;
Да е емоционален знак - да действа чрез емоционалното.
Същността и появата на знака може да бъде свързана или
независима от музикално-драматургичния текст.
Дали знакът има предметен – материален изказ или се изпълнява
чрез актьорска техника е въпрос на вариантност на избора.
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Принципи на изграждане на Режисьорския знак:
Същите
експресия

три

на

фундамента,

оперното

изграждащи

произведение

–

емоционалната
авторово

знакова

послание,

интерпретаторска позиция3 и зрителско възприятие, са основните
параметри, очертаващи границите и мащаба на режисьорския Знак-Маркер
на представлението, включващи в себе си мисловните и емоционалните
значения, кодирани от автор през режисьор към публика.
Върху формирането на режисьорския знак на представлението,
влияние оказват всички знакови системи на оперното произведение, като
доминиращо

значение

има

автобиографичната

знакова

система.

Автобиографичната ЗС4 е като обективна /огледална/ проекция на
личната позиция на интерпретаторите по темата на произведението, в
частност и отношението им към заобикалящата действителност /претворена
в произведението като втора реалност/.5

3
4

Режисьор, диригент, сценограф, хореограф, певец, музикант и т.н.т
Вж. глава I, точка 4.3.1 Автобиографична знакова система

5

Автобиографична ЗС – представлява знакова експресия – отражение на житейска позиция, социален опит и художествено
въображение на творците на оперното произведение: автор /композитор, либретист/ и интерпретатор /режисьор, диригент,
изпълнител /актьор /. Тяхното виждане за заобикалящия ги свят се сътворява в музикално-драматургичен текст и сценично
действие. Творческият акт превръща отражението на светогледа в изкуство, чрез изграждането на цялостна знакова система

,

от биографични изживявания на автор и интерпретатор превърнати в значения през призмата на специфична художествена
абстрактност. Автобиографичните значения изграждат посланието на оперното произведение.
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Връзка между автобиографичната ЗС като емоционална проекция на действителността
със структурата, изграждаща оперното произведение като партитура и като
представление

Re

Режисьорският Знак на представлението наричаме:

Re знак1
Наименованието на режисьорския Re знак се свързва със:
Re - от режисьорски
Re – от италиански език Цар – царски знак, предвид неговата доминантна роля,
функция и мащаб на съставност, изразност и творчески подход към спектакъла

® - запазен знак : в случая хипер знак,

определящ едно единствено конкретно

представление
re – частица, означаваща повторяемост: 1. Интерпретативен знак повтарящ авторов
оригинал с вариантност на значенията 2. Лайт – техника повтаряща един знак /едно
значение/ в различни времеви и пространствени плоскости на сценичното действие.
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ПРИМЕРИ от

собствената РЕЖИСЬОРСКА
ПРАКТИКА

Пример 1:

Re знак – „Бесовете”

„Макбет” Дж. Верди, Спектакъл, реализиран в Старозагорска опера - 2004

Режисьорска експликация
Шотландия, ХI век. Владетели, рицари, придворни, поробени, вещици,
демони, видения владеят сценичното пространство, обгърнати в мистика и
реалност, водени от страсти и идеи! Сюжет, изпълнен с драматични обрати на
съдбата, с човешки слабости, разрушителни амбиции, героични подвизи, мъка и
мимолетна радост, възход и падение. Случайно ли е, че исторически факт от
живота на шотландския владетел Макбет, превърнал се в легенда, предавана от
уста на уста, вълнува двамата титани Шекспир и Верди? Случайно ли е, че тази
лична драма се превръща в изкуство и вълнува и днес? От далечния ХI век до
нашият ХХI век са минали точно десет века. Кое е онова, което ни кара да
съпреживяваме или отхвърляме драмата на героя Макбет, онова, което
вълнувайки ни кара да погледнем и към самите себе си и към тези около нас?
Въпросите са много и стоят пред всеки, който дръзне да интерпретира
мистичната съдбовност на този владетел, превърнал името си Макбет в
синоним на разрушителната човешка страст…
Един от тези въпроси се е превърнал в основа за сценичната концепция!

Всички се раждаме равни, но после всеки прави своя избор. Един тръгва по
пътя на доброто, а друг ламти за власт и слава на всяка цена…
Дали това е само човешка воля или обсебване на мисълта от Страстта,
Невидимото, Злото или нещо друго… ?
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Отговорът е самото представление!

Страстта получава визуален образ – три демона
– Бесове и се превръща в Rе знак!

Re знак Бесове - бесове Станко Танев, Александър Желев, Старозагорска опера 2008

Образите са колкото и мистични, толкова и реални. Те са рожби на силата
на мрака, но и на най-потайните кътчета на човешката душа. Те обсебват!
Превръщат се в провокатор и двигател на действието, подчиняват на
собствената си игра на съдбовност и фаталност всички – владетели, поробени,
вещици и войни. Бесовете съблазняват Макбет, Лейди Макбет към страстта,
към властта, към техния гибелен край. Мистичната образност на Бесовете е
израз на нашите объркани човешки амбиции и намерения.
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Макбет, Лейди Макбет и Re знак - Бяс.

Макбет – Петър Данаилов, Лейди Макбет – Елена Баръмова, Бяс -

Валери Кондратцев, Старозагорска опера – 2008; хореограф Боряна Сечанова, художник на декора Борис
Стойнов, художник на костюмите Цветанка Петкова-Стойнова

Всички страсти се разиграват в динамиката на непрекъснато променяща
се визия. Сценична сфера, променя гледните точки повече от 30 пъти, превръща
се ту в пъклен котел, който непрекъснато ври и кипи, ту в бойно поле, в
гробище, гора, царска зала или арена на пагубните страсти. В цялата тази
динамика получена от редуването на картини и образи, Бесовете намират найадекватната емоционална експресия.
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Макбет и вещици - Петър Данаилов в ролята на Макбет – Старозагорска опера, 2008

Бесовете придават внушение за съдбовност, за обсебването от
страстта, за властта и човещината…пренасят послания … от век на век,от
човек на човек…

Re знак Бесове – бесове и вещици, хор и балет Старозагорска опера 2008
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Пример 2: Re знак - Киното и Американскта мечта
«Мадам Бътерфлай» Пучини, представление на Старозагорска опера, 2005

Режисьорска експликация

20-те години на миналия век. Петнайсет годишно момиче от Япония мечтае
за свят, изпълнен с „любов и свобода”. Свят, където жената е щастлива,
обичана и обичаща, носи копринени рокли, модерни прически, перли, има
права, свобода, може да избира, богата, независима, модерна... Този свят се
нарича Америка, а мечтата на момичето „американска мечта”…
Чо Чо Сан е обучавана да стане гейша от пет годишна възраст. "Гейша” в
Япония е жена, която доставя с таланта си удоволствие и развлечение на
мъжете. Тя е „длъжна” да пее, да танцува, да се усмихва на всеки, който
плати за нейната компания. Гейшата е продавана и купувана. Тя няма право
да показва чувствата си, да обича, да изразява своето мнение. Гейшата е
облечена с 7 кимона и обита едно върху друго, които предават грация и
изящност, но и тежат близо 20 килограма. Прическата й се поддържа с горещ
восък, от която, след години, косата окапва на големи снопове, а на лицето е
с пудра, направена от циан калий, оставаща големи белези по кожата,
обувките са с два номера по-малки, за да стъпва ситно, елегантно и т.н.т.
Скъпа цена и болезнена красота. Ако се влюби, е обречена на изолация от
собственото си обкръжение и на бедност. Традиция предавана от векове.
Традиция, останала в друго време. Това е съдбата, която е предначертана и на
Чо Чо сан, до момента, в който красивия и млад американец Пинкертон я
харесва - пожелава. Следва японска сватба и американски сватбен подарък малък, кинематографичен апарат. Чо Чо Сан вижда на кинолента Ню
Йорк, в началото на 20-те години, на миналия век – красиви жени с красиви
бели копринени рокли, перли, ухажвани от красиви мъже, китайските
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квартали с усмихнатите деца ближещи сладолед, небостъргачи, автомобили,
статуята на свободата...
От тук нататък малката японка има една единствена мечта.
Мечтата за модерен живот – красива, богата, обичана! Мечтата да
бъде различна, свободна – Американската мечта!

Re знак - КИНОТО – като мечта или илюзия…
Тя иска да е г-жа Пинкертон и да живее със своя любим мъж в страната на
сбъднатите мечти Америка…
Отрича се от рeлигията, напуска рода си…
Омъжва се…
Той заминава…връща се в Америка
Тя ражда дете…от него…..
Чака го…него любимият…мечтаейки за там, където двамата…детето, където
всичко е възможно…и прекрасно…Америка…
Той се връща, ….но с новата си американска съпруга…
Те американците – той и жена му, искат да осиновят детето…
То ще е щастливо, там в „другата страна”, страната на Мечтите…
Тя се самоубива, НЕ защото любимият я изоставя, а защото заедно с това
загубва Мечтата …
Въпросите, които представлението задава:
Прави ли грешка Чо Чо Сан, преследвайки мечтата си, отхвърляйки традиции,
род, религия?
Какво се случва, когато мечтата ни се превърне в илюзия?
Може ли един човешки живот да е подчинен на една мечта?
Принципът на изграждане на сценичния разказ е чрез редуване на лайтмотивни кинокадри от
американския начин на живот. Всяка мисъл, действие на Чо Чо Сан е провокирано от тях.
Визуалното разкриване на екзотични картини от действителността на Изтока, съпоставяйки
го с модерния свят на Запада, чрез японски ритуали, кимона, маски и др., съпоставени с
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модерната експресия на кино - визията, предават специфичен колорит на действието,
формират ярко драматургичния конфликт и водят директно до емоционално и мисловно
внушение.

Той й показва „другия” живот, където всичко е „прекрасно”….

Re знак – киното в този момент е: влюбени танцуват, целуват се, щастливи са………Жените са
с бели копринени рокли, перли, естествени, смеят се………луксозни автомобили, непостъргачи,
витрини на магазини,……….преминава и Чарли Чаплин………забавлява ги……

Бонзо /японски религиозен духовник/ я проклина! Куфарът обаче е готов! В него е вече ушитата бяла
копринена рокля – американска и модерна.
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Куфарът и бялата рокля са също лайт мотивен знак. Изразяват раздялата със старото и
започването на новия живот, по-хубавия. Те са проекция – отражение от киното към реалността.

Чакат той да се върне. Тя, детето и вярната прислужница Сузуки.

Re знак – киното – детски мюзикъл от 20-те години на миналия век.
Децата танцуват, пеят, ядат сладолед. Чо Чо сан показва на сина си, колко щастлив – щастливи ще
бъдат в Америка. В същото време богатият принц Ямадори й предлага брак. С него тя ще бъде
почтена и осигурена жена. В контрапункт на разумното предложение, киното отново пленява Чо
Чо сан и тя отново живее с мечтата си…….
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Обсебена от мечтата, тя чака Той да дойде и да я отведе…..
Музиката е известното интермецо с хора /със затворена уста/, между второ и трето
действие.
Rе знака – киното, показващо хората облечени в бяло
На първи план тя чака с куфара, на втори план е киното с „прекрасните” кадри с белите
хора, на трети план /в маглявината, зад шлаер/ са те американците, облечени в бяло,
красиви, смеещи се, танцуват, пият уиски, любят се….
Ако първи и втори план са реални, третият е иреален - експресия на чувства, объркани
емоции, мисли – всичко онова, което владее съзнанието на Чо Чо сан. В един момент
иреалните бели хора стават реални – американци, които току що са слезли от кораба и с
въодушевление и експресивни жестове, разглеждат японската градина пред къщата на Чо
Чо сан. Двама от тях са любимият мъж – Пинкертон и г-жа Пинкертон , неговата
американска съпруга.

Двете съпруги Американската и Японската.
Американската е красива и самоуверена, носи бяла копринена рокля и перлена огърлица.
Японската е до своя куфар, готова да тръгне…Облякла най-накрая мечтаната бяла копринена
рокля. Но на нея тя стои нелепо, неестествено, чуждо.
Сравнението е категорично! Японката никога няма да може да бъде една от тях,
щастливите………….американките! Тя е Японка!
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6

Мечтата е илюзия…

Чо Чо сан сваля бялата копринена рокля, облича бялото кимоно…..
Бялото в Япония е цвета на смъртта…

Re знак – киното и щастливите свободни хора……..

6

Снимките са от представление на „Мадам Бътерфлай”, на Старозагорска опера, 2008
Чо Чо сан – Галина Соянова, Пинкертон - Марк Фауер, Сузуки – Даниела Дякова, Бонзо – Александър Марулев,
Ямадори Любомир Петков, Кейт Пинкертон – Христина Монева, детето – Мая Христова
Режисььор: Нина Найденова
Сценограф: Борис Стойнов
Художник на костюмите: Цветанка Стойнова
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Пример 3:

Re знак - Рекламата „Мерилин”

„Любовен еликсир” на Доницети - представление на Старозагорска
опера, реализирано 2008

Режисьорска експликация
„Любовен еликсир” е комичен разказ за любовните перипетии и емоции на

двама млади хора и за техния „огромен” проблем да кажат „обичам те”! Ако
погледнем с усмивка и днес в нашето време, ще видим как, като че ли все потрудно или почти не успяваме да произнесем, а още повече „романтично” да
прошепнем тези простички думи „обичам те”. Днес любовта я изпращаме в
SMS, запознаваме се с любимите си по интернет и чакаме някой от екрана да
ни каже, че „Жоро е невинен”, че е „сезонът на дините” и че „точно това
чукане” сме чакали…
„Общуването” е подложено на изпитания и то в най-красивите си
нежни и интимни моменти тогава, когато трябва да изразяваме своите
чувства, за да се понесем на „крилете на любовта” или просто, за да бъдем
по-щастливи. Съвременните хора са изправени пред мощен събеседник,
който наричаме с красивото име РЕКЛАМА. Рекламата е нещо като
пътеводител в живота ни, наставник, второ наше Аз. Ако се замислим, ще
видим, че волята ни, като че ли изцяло е подвластна на

рекламното

„изкушение” и ние просто забравяме да разсъждаваме и се оставяме то да ни
владее.
Започваме да общуваме предимно с нея, чрез нея – Рекламата. И става
„чудо” – проблемите ни изчезват. Нямаме такива с храносмилането, с петната
по дрехите, със забременяването, с простата и някак си неусетно ставаме
Супермени, Супермайки, Суперкрасавици и все супер, супер, супер. А какво
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да кажем за „парченцата любов”, които получаваме само от нежното
разтопяване на блокче шоколад в устата…
Въпросите на представлението:
Как и колко оставяме „рекламното послание” да нахлуе в живота
ни и да определя, изразява и провокира нашите чувства?
Ще се престрашим ли да кажем „обичам те”, или в „културата”
на

новото време ще останем подвластни на рекламното

изкушение, ще разчитаме предимно на услугите на търговеца,
бълващ помощните за нас средства /алкохол, коли, парфюми, сапуни,
презервативи и т н./ .

И всичко това разбира се, с много хумор и комични ситуации в жанра на
произведението.
Действието се развива в Bellа Италия, в 50-те години на миналия век. Времето
като че ли е спряло и всичко е спокойно, заспало, ….Площадче, с кафененце, свири малък
оркестър, двама се харесват, трети се намесва, другите ги наблюдават – познато и някак си
скучно, до момента, в който се появява Той – Дулкамара, с цялото ново време понесъл на
плещите си. Дулкамара и неговите момичета преобразяват градчето, времето, дори и
хората. В заспалите отношения нахлува рекламата и всичко започва да се продава – от
еликсири и чорапогащници до ЧУВСТВА.
Времето вече е друго…
Как това се отразява на героите и на техните взаимоотношения? Естествено комично...
Но смехът ще дойде, когато се огледаме и се видим в техните очи /на героите от
представлението/, един век по-късно…

Момичетата на Дулкамара /търговеца/, са проекция на Идола
на 60-те - продукт на рекламата, шоуто, бизнеса, може би и на
„чувствата и страстта”:
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МЕРИЛИН се превръща в Re знак
RE знак на представлението – Рекламата чрез образа на Идола
- Мерилин, въображаем, друг…
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Рекламата - Re знак /рекламата чрез идола/, обърква, създава хаос, разрушава
интимността, чувствата…Идолът обзема съзнанието, завладява чувствата…

Той трябва да избира – рекламираният Идол /внушен от любовния еликсир на
търговеца/ или Нея…А, тя трябва да се престраши и да му каже………….. „Обичам
те”.
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Търговецът изкушава – „Вземи моя любовен еликсир и ще бъдеш обичан”

Той избира Нея!
Престрашава се и казва „ОБИЧАМ ТЕ”!

7

7

На снимките: Адина – Я. Нешева, Ст.Иванова, Неморино – М. Фаулър, Г. Динев, Дулкамара – В.Стойков,
Белкоре – П.Данаилов, Джанета – Хр.Монева, хор и балет на Старозаг.опера
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Пример 4:

Re знак – Живи фрески - Богините

„Аида” Верди, представление на Старозагорска опера, реализирано на Античен
форум „Августа Траяна” 2005

Вместо режисьорска експликация, отзвук от критиката
Наталия Афеян, вестник Култура, бр. 25, 1 юли, 2005
За спектакъла
„Налице е онова чувство, което изпитваме, когато четем майсторски стихове
или стoим пред платно на добър художник – чувството за “незабавност”.
Всеки компонент е на мястото си с впечатляваща едновременност – и
визуално, и музикално. За това възприятие допринасят …живите фрески8
… – жени, които според хода на действието приветстват, молят се, оплакват,
предизвикват…
Сцена след сцена се появяват „героите-кукли”9 и на техния фон конфликтите
на “истинските” хора: желание-чест, предателство-справедливост, любовневъзможност. Картините на триумф контрастираха на интимните сцени,
които бяха изнесени пред самата публика или скътани край “фреските”;
преди финалната седма картина сцената избухна в огън, за да останат накрая
пак тримата: Аида, Радамес и Амнерис, и тримата заключени в храма на едно
и също божество – Неразбирането. Радамес – предопределен да не изпълни
никое от желанията си, Аида – благословена да умре и Амнерис – прокълната
да живее.”

8
9

Бел. - курсив мой
Авторката има предвид живите фрески - Богини
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Живите фрески/Египетски Богини са Re знака, изграждащ контекста на
представлението.
Живите фрески – Жени/Богини оплакват, предизвикват, съпровождат,
оплакват, предвещават….гериоите….действието………
Любовта и ревността към Любимия, воинския дълг, дългът към Родината,
вярата в Бога, обичта към Бащата, са всеобхващащи човешки страсти,
разгръщащи се със силна действена експресивност. Тази динамика се развива
в контекстната изразност на Re знака – живите фрески изпълняват ритуално
тайнство чрез различни визуални похвати /монотонни лайт движения ,
пиротехника - огън, пушек, мъгла, др./!
Re знака съпътства важни за героите събития, драматургични преходи,
специфични психологически състояния, съпровождащи развитието на
конфликта в музиката, др.
Re знака определя темата:
Безсилието на човека пред неговата предопределеност в живота…
Re знака внушава посланието:
Човек, подвластен на страстта – любовна, патриотична, друга може да
избира, но не и да решава…/Аида, Рамфис/
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Решават Боговете или другите – тези, които подчиняват страстта на
властта и считат себе си за богоизбрани, за да оправдават постъпките
си! /Рамфис, Амнерис, Амонасро/
Единственото, което се издига над страстта и властта и стои най-близо
до Божествените закони е Любовта!
Re знак – живи фрески – Богини

Зазидани в каменната пирамида влюбени, отстояват чрез саможертва, обвързаност и
сила на духа, своята Любов, превръщайки я във вечна!

10

10

Участват хор и балет на Старозагорска опера. Сценограф Борис Стойнов, Художник на костюмите
Цветанка Стойнова, Античен форум Августа Траяна, 2005
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В заключение от направените изследвания в този труд се налагат
следните изводи:
Оперното произведение като музикално-драматургичен текст –
партитура и като сценично представление има своя собствена знакова
природа. Партитурата и представлението представляват по особен начин
организирани знакови системи, които съществено се различават по
отношение на използвания експресивен материал, но се допълват и свързват
в обща знакова система на оперното произведение, определяща се като
комуникативна.
В този труд бе изведено, че от семиотична гледна точка оперното
произведение може да бъде възприемано като „изказване”, „съобщение”,
което, за да осъществи своите социални, идейно-художествени, естетически
функции трябва да бъде „декодирано” от възприемащия, съгласно
определени правила. Тези правила с оглед на тяхното изясняване и
конвенция на употреба, разгледани в парадигмата автор-интерпретатор
/режисьор, диригент, артист/ - приемащ /зрител/ определят водеща
функция на Режисьора на представлението /почти наравно с тази на
диригента/.
Разчитането на знаковата експресия на оперното произведение като
метатекст – послание, изисква от режисьора и очертаването на
параметрите на организация и влияние на художественото послание в
процеса на комуникация.
„Четенето”

на

оперното

представление

налага

на

неговите

интерпретатори своеобразна активност, свързана със спецификата на
сложната, многосъставна система, изграждаща музикално-драматургичната,
театрална образност. В този труд бе изведено, че силата на идейното
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послание зависи от обединяването на всички гледни точки към проблема на
произведението, възникващи в процеса на интерпретация от зараждането
на сюжетното ядро до сценичното представление. Посланието се
изгражда на основата на специфични емоционални кодове, чиято експресия
и декодиране зависят най-вече от собствения емоционален опит на
участващите в театралната комуникация.
Емоционалните
изразност

в

този

кодове
труд,

и

тяхното

получават

декодиране,

обединяващата

и

знаковата

формулировка

емоционална експресия. Изследвайки различните семиотични подходи към
анализа на оперното произведение, бе изведен и основен модел-формула за
формиране на емоционалната експресия. Формулата включва авторовото
послание, интерпретаторската позиция и зрителското възприятие,
изграждащи се върху три основни компонента:
Генетична емоционална експресия /произход на оперното
произведение – старогръцки театър, литература, музика/;
Знакова емоционална експресия /състояща се от знаковите
елементи на изграждащите оперното произведение системи и
като партитура, и като представление/;
Интерпретаторска емоционална експресия /формирана от
отношението към проблема от сюжетното ядро, на всички от
интерпретаторската верига творци и възприемащи/.
В следствие на направените изследвания бе изведено, че една от целите
на използването на семиотичния подход при анализа на оперното
произведение, е откриването на театралността, имплицитно съдържаща
се в музикалната драматургия. Чрез свързването на различни по характер
знакови системи на партитурата и на представлението, както и на основата
на специфична емоционална експресия, в контекста на семиотичната
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театралност, в оперното произведение може да се обобщи и изведе хипер
- знак на конкретното представление, предаващ идейно послание от автор
през режисьор към зрител. Този знак бе изведен като Re знак на
представлението, означаващ режисьорската позиция, тема и идея на
произведението, както и идейно-емоционално послание. Комуникативните
функции на този знак са от безспорно значение в процеса на театралното
общуване, доказателство за което са примерите за дългогодишната му
употреба в собствената режисьорска практика.
Въвеждането и употребата в сценичната практика на Re знак, би
извело по-категорично интерпретаторските позиции на режисьора в
концепцията му за сценична реализация, като представлението би получило
характерен – специфичен стил, отговарящ на творческия, индивидуален
подход на режисьора към произведението.
Като извод се налага, че основна художествена функция на оперното
произведение е да преведе от партитурата на автора чрез представлението
сътворено от режисьора, до зрителя мисловно и емоционално послание.
Прекодираното от режисьора на спектакъла авторово послание, няма силата
да промени обективната действителност и в произведението, и в контекста
на съвремието, но посланието може да показва тази действителност в нова
светлина – да променя отношението към нея, да го надгражда. Чрез
въображаемата „втора реалност”, изградена в сценично представление, се
разкриват, преоткриват, изграждат неочевидни, но същностни връзки между
фактите и явленията. Посланието подсказва на зрителя възможности за
преоткриването и изменението и на обективния – реалния свят. Именно за
това позициите на режисьора в претворяването на оперното произведение,
разгледано в неговия комуникативен контекст, са от изключителна важност и
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отговорност към формирането не само на театрални художествени процеси,
но и на социални такива.
Семиотичният подход към изкуството /в частност към операта/, не
отменя

необходимостта

от

„класическия”

идейно-художествен

и

исторически интерпретационен анализ. Познаването на природата на
знаците и механизмите на тяхното функциониране обаче, разкрива
потенциални

възможности

за

„оптимизиране”

на

художествената

комуникация. Още повече, че променливият и най-често разширяващ се в
течение на историческия живот смисъл на дадена творба е съставен от
наслагването на индивидуалните интерпретации, извеждащи в различно
време различни значения на образни и други структури, а използването на
семиотичния подход при режисьорския анализ, може да се превърне в
метод, който най-добре да „конспектира” значенията на творбата от гледна
точка на тяхната актуалност.
Изследването на механизмите на взаимодействие и функциониране
на знаковите системи в процеса на художествената комуникация, трябва
да върви паралелно с изследването на относително устойчивата за дадено
време ценностна /мисловно-идейна/ съдържателност на произведението.
От тази гледна точка, интегрирането на историческия и теоретичния
подход към операта със семиотичния, в конкретиката на режисьорския
анализ би предала тази обективност и актуалност на оперното
произведение във времето, както и сила на неговата емоционална
експресивност – силата на въздействието и внушението на послания.
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НЯКОИ ПОСТИЖЕНИЯ ( ПРИНОСИ) НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ТРУД,
НА ОСНОВАТА НА САМООЦЕНКА

1. Изведен е Re знак /за първи път в теорията и практиката на оперната
режисура/, обхващащ темата, идеята и посланието на
произведението, изразен чрез различна знаковост, определяща стила,
позицията и гледната точка на режисьора върху проблема на
конкретен текст - партитура и неговата сценична реализация.
2. Направено е основно изследване на режисьорската работа върху
формирането на емоционалната експресия от партитура в
представление, като процесът на интерпретация се извежда в
приложен модел за анализ на оперното произведение.
3. Анализирани са компонентите на структурата на оперното
произведение като:
- Синтетично културно явление на човешкото творчество
- Семиотична знакова система, съставена от поредни
последователни и паралелно съпътстващи знакови подсистеми
- Метатекст – послание, съставено от интерпретативни
компоненти на първичния текст
4. Направена е класификация на видовете знакови, текстови и
интерпретативни характеристики, изграждащи оперното
произведение като комуникативна знакова система.
5. Представени са собствени режисьорски модели на Re знака, от 15годишната режисьорска практика на автора, като някои от тях са
предложени като видео – илюстрации за оригиналността на
решението и приложимостта на модела..
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