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Аспекти на обучението по танцов театър,  

извлечени от сценичната практика на Пина Бауш 

 

 

 Съвременната театрална среда е белязана с интензивно развиващи се, 

интердисциплинарни сценични практики, които поставят нови 

предизвикателства пред изкуството, но и пред театралното обучение. През 

последните десетилетия на 20 век една специфична театрална форма от 

голямата перформативна сфера  - танцовият театър успява да наложи 

собствен уникален език. Настоящата разработка разглежда театралната 

естетика на танцовия театър, която се нуждае от нов език и от нов изказ, но 

най-вече от нов тип актьор. Но как развитието на сравнително младото 

изкуство от постмодерната епоха се отразява в академичното обучението? 

Какви подходи биха обогатили съществуващата методика, така че студентите 

да се възползват пълноценно от съвременното театрално образование? 

 През последното десетилетие в театралната академия се развива една 

нова специалност - “Танцов театър” към специалността “Театър на 

движението”. В основата на разработената от проф. д-р Петя Цветкова 

методика, която стъпва върху традициите на НАТФИЗ “Кр. Сарафов” за 

обучение по актьорство за драматичен театър, стоят стратегии от значимите 

практики на европейския танцов театър. В труда си “Теория и методика на 

обучението по танцов театър - Аспекти” тя разглежда специфично селектирани 

ключови разработки от драматичния театър и ги синтезира с водещи практики 
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от европейския танцов театър. Тази методическа основа е базисна за 

академичния процес, от гледна точка на това, че съществуват малко 

теоретични разработки. Настоящето изследването има за цел да очерате и 

разработи модули към използваната методика на обучението, извлечени от 

взаимовръзката между специфично селектираните сценични практики от 

европейския танцов театър с обучението по “Танцов театър”, от гледна точка 

на творческия акт. А фокусът на тук представената разработка е един от 

модулите и по точно сценичната практика на Пина Бауш и влиянието ѝ върху 

театрално обучение в споменатата вече специалност. 

 Феноменът европейски танцов театър се създава от емблематичната 

фигура на Пина Бауш. Творчеството ú играе съществена роля за развитието на 

сценичните изкуства през втората половина на XX век, като създава нова 

театрална форма, не само със собствена естетика, но и с различен театрален 

език. Наследничка на немския експресионистичен танц, тя създава спектакли-

образци разработвайки техните идеите, но прилага определени уникални 

стратегии за създаване на театрална форма, в която актьорското тяло се 

изразява деформирайки изразното средство (танц или движение). Творческите 

търсения на Пина Бауш са насочени предимно в сферата на концептуалното 

изкуство, което изследват личността и житейската история на артистите. В 

голямата ѝ школа този подход изисква опит от тяхна страна, докато в 

академичното обучение (4 години) при студентите не може да се разчита на 

натрупан ресурс, собствена история. Изследвайки разликите между 

академичното обучение и ембламатичната школа може да се отбележи, че 

Пина Бауш има концептуален подход в създаването на своите емблематични 

спектакли, а ползваната академична методика по танцов театър залага на 
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разкриването на физически образ от контекста на драматургичен материал. 

Базирайки се на драматургични произведения и използвайки възможностите 

им, студентът вече не е толкова зависим от натрупания си житейски опит. Този 

подход стъпва на определени приоми и принципи заложени в актьорството за 

драматичен театър за осъществяване на творчески акт, чрез специфично 

използване на изразното средство на танца.  

 Някои от прийомите, с които Пина Бауш провокира артистите си, могат да 

бъдат приложени успешно в академичното обучение на студента, в което 

стремежът е да се извлекат и препратят телесни асоциация от подтекста на 

драматургичен текст. В процеса на обучение студентът открива средства и 

начини да осъществи танцовото изразно средство като театрален език с 

духовни послания, свързващи вътрешно емоционалният заряд на личността на 

актьора и физическият изказ на телесна емоция. Този прийом е заимстван от 

идеите на немските танцови експресионисти и разработен от Пина Бауш “като 

деформация на изразното средство до статут на театрален език”. За това и в 

академичното обучение деформирането на танца в театрален език е 

съществена част във всички модули на основната дисциплина - “Танцов 

синтез”. Основните аспекти в съответната методика на обучение са свързани с 

актьорската креативност в осъществяването на физически образ. Така на 

практика приложени прийомите на Пина Бауш са изключително полезни и 

помагат на студента да открие различни пътища за сценично проявления на 

друго изразно средство, което не може да бъде изговорено, а стои в подтекста 

на определена драматургия, очаквайки своето съзидание. Целта на тук 

представения модул е да синтезира специфично селектираните прийоми от 

сценичната практика на Пина Бауш, които разкриват съответни театрални 
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елементи, свързани с процеса на разработване през актьорската природа, като 

същевременно обогатяват ползваната методика за академично обучение по 

танцов театър. 

 Творчеството на Пина Бауш е център на редица разработки на театрални 

анализатори и критици, които изследват връзката му с някой театрални 

практики. Те подчертават влиянието на Брехт върху визията на Пина Бауш за 

театър като я считат за един от последователите му. Например д-р Миранда 

Шу-Лан от тексаския университет разработва една важна част от 

нововъведението на Бауш в сценичното представяне. В дисертационния си 

труд “Развитието на жанра: Пина Бауш и късният двайсти век на танцовия 

театър” Шу-Лан разглежда използването на ежедневни движения в спектаклите 

на Бауш като аналогия с Брехтовия гестус. Изследването на Шу-Лан 

проследява още, че Бауш споделя ентусиазма на Брехт за откриване на нови 

театрални елементи (похвати), които да се открояват независимо от “разказа” 

на представлението. Така “различните елементи не се обединяват в едно 

хармонично цяло, а вместо това запазват своята независимост”1. Според 

теорията на Брехт традиционният театър унифицира елементите в едно цяло и 

има опасност публиката да бъде погълната от илюзията създадена от 

спектакъла. Така зрителят може пасивно да получи каквото и да е послание от 

спектакъла и да изгуби своята критичност за проблема представян на сцената. 

Стратегията на Пина Бауш използва някои от принципите за епическия театър 

на Брехт в създаването на своите спектакли, което комуникира с идеите му за 

разкриване на театрални елементи, чрез които да предложи отворен финал, в 

който конфликтите да са разрешени. В резултат публиката е предизвикана в 
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готовност да съди, какво се случва на сцената, с така нареченото от Брехт 

“критично съзнание”. 

 В представеното изследване на Шу-Лан се проследява основното влияние 

на Брехт върху практиката на Пина Бауш да ползва конструктивен елемент 

(колаж) за създаване на спектакъл. Но нейната практика има допирни точки с 

театралните търсения на Арто и Гротовски относно сценичното актьорско 

присъствие. Тя успешно преплита танцови изразни средства с театрални 

закони и открива пространство за едно изключително невербално актьорско 

изразяване. Изследователят Дейвид Прайс2 обръща вниманието, че Бауш 

следва идеята на Арто за неизползване на разказвателен текст, а вместо това 

тя борави с театралните обекти и с физическото измерение на актьорското 

тяло като знаци. Прайс защитава мнението, че театърът на Пина Бауш е 

комбинация между Брехт и Арто, защото поставят в центъра на своите 

търсения тялото на актьора. Тя успява да стигне по далеч в своите спектакли, 

изследват пространството между танца и драмата чрез експресивността на 

тялото, което стои в основата и на практиката на Гротовски. Школата на Пина 

Бауш и експерименталната лаборатория на Гротовски поставят в центъра на 

творческите търсения тялото на изпълнителя като знак и носител на личната 

история на актьора, но двамата разработват противоположни подходи за 

работа с актьора. Гротовски се фокусира върху актьорския акт, който „трябва да 

функционира като разкриване на себе си“ - акт на изповед. Той тръгва от 

освобождаването на тялото с цел да се освободи психиката. В този процес 

тялото на актьора става проводник на вътрешния импулс на личностната 

                                                                                                                                                                     
1 Миранда Шу-Лан, Развитието на жанра: Пина Бауш и късният двайсти век на 
танцовия театър, с. 325 
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емоционална природа като адекватен изразител на мисловния му процес. При 

Пина Бауш подходът тръгва от разравянето на съзнателни и подсъзнателни 

находки, процес, чрез който се постига асоциативен ефект. Търсят се 

психически и емоционални структури на личността, които да преоткрият 

възможностите на тялото - носител на емоция. Така освободената психическа 

енергия води към творчески импулс и креативност за създаване на телесни 

метафори. Сценичната практика на Пина Бауш се допира до търсенията на 

Гротовски за ролята на актьора в изграждането на сценичен образ през 

саморазкриване, в откриване на нова свръх-реалност и постигане на нова 

свръх-сетивност. Като общ знаменател между търсенията на Бауш и Арто, 

Гротовски, Брехт може да се изведе идеята, че актьорът е значимият театрален 

елемент в спектакъла, нещо което комуникира и с повечето от аспекти в 

методиката на обучение в специалността “Танцов театър”. Така и в 

академичното обучение студентите биват провокирани да открият чрез тялото 

си уникален театрален език и индивидуална свръх-сетивност в сценичното 

пространство. Не да танцуват някъде далеч от себе си, а да премахнат 

границата на възприемане на актьорското тяло като част във външното 

сценично и вътре-телесното пространство. Тук стремежът на студента за 

осъществяване на творчески акт е идеята на Пина Бауш, че “движението не 

бива да бъде формален материал, а вектор на емоция”3. Така някои от 

специфичните търсения на Бауш, се отразяват в методиката на проф. Цветкова 

като обуславят един пълноценен процес на творчество, макар и в 4 годишен 

курс на обучение, концентриран върху креативността и спонтанността на 

                                                                                                                                                                     
2 Price, David W. The David Price, "The Politics of the Body: Pina Bausch's 
Tanztheater", Theater Journal, October 1990: 322-31 
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студента. Академичното обучение по танцов театър е насочено да даде 

средства за формиране на актьорски “Аз” с цел индивидуалното 

осъществяване на тотален творчески акт. А в центъра му безспорно е 

създаването на физически образ, процес, свързан с телесното артикулиране и 

деформация на танцовото изразно средство до театрален език, част от 

предизвикателствата пред студента за автентично и експресивно сценично 

съществуване. В академичното обучение се разчита на индивидуалния подход 

на студента за осъществяване на специфична деформация на актьорски аз, по 

подобен на Пина Бауш начин за поставяне на актьорската личност в ядрото на 

театрална концепция за разработване на нов театрален език. Всяко телесно 

движение се трансформира чрез психическа енергия, която не само да 

присъства, а да “населява пространството”, както споделя Пина Бауш.  

 Затова в спектаклите ѝ не се представят характери, а по-скоро актьорите 

непрекъснато отскачат от бързо оформен образ на някакъв персонаж към 

внезапно играене на самите тях, от условно представяне на тялото като образ 

към безусловно съществуване на тялото като тяло. “Характерът в 

традиционния смисъл на думата, с чисто чувство на персона, която може да 

бъде анализирана през психологическия подход”4, не е съществен в танцовия 

театър на Пина Бауш. А немският критик Норберт Сервоз обобщава: - “въпреки 

че нейните актьори се отнасят към идеята на спектакъла, те са самите тях”5. От 

гледна точка на друг изследовател - Ройд Клименхага, ако сценичните образи 

се разгледат като театрални персонажи, то те са разработени хореографски в 

танцовия театър на Бауш и са “код за цялостна поведенческа структура” или са 

                                                                                                                                                                     
3 by Goethe Institut, Tanztheater heute - Dreissig Jahre deuchee Tanzgeschichte 
(Hannover: Kallmeyersche, 2007. 
4 Richard Sikes, "But is it Dance," Dance Magazine, June 1984: 50-53. 
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третирани “като резонанс от емоционалното състояние, изтеглено от есенцията 

за ... взаимоотношение.”6 Така погледнат танцът е субформа на театъра. 

Танцовата лексика лесно се инкорпорира в театралния език, докато вербалния 

език и други театрални елементи трудно стават част от танцовото изкуство. Ето 

защо, въпреки че Бауш използва хореографски подход и танцови елементи в 

работата си, за да представи спектакъла само като танц, доминирането на 

театрални елементи в работата ú обуславя нова парадигма пред актьора за 

танцов театър, което комуникира и с обучението на студентите. В процеса на 

обучението фокусът на студентската работа е изживяването на физически 

образ тук и сега, а не илюстриране или буквално пресъздаване на даден 

персонаж, по скоро стремеж към асоциативни препратки и редуване на 

различни аспекти от персонажа към реализирането на физическия образ. В 

полза на това методиката за обучение в специалност “Танцов театър” обръща 

внимание на паралелното обучение по актьорство за драматичен театър. С 

други думи казано крайния резултат на сценичното представяне минава през 

вече споменатия процес на деформация на танцовото изразно средство за 

създаване на театрален език. 

 Тук е важно уточнението, че този подход сериозно отличава танцовия 

театър от развиващият се съвременен танц като самостоятелен жанр. 

Съвременният танц като сценично изкуство се развива и движи по различни 

закони и за него основно остава съотнасянето на тялото към пространство с 

единствен концепт “аз и моето тяло”, което го отличава от театралната форма. 

Както вече споменахме тук разгледаната теоретична основа предоставя 

възможност за създаване на нови модули, които да обогатят съществуващата 

                                                                                                                                                                     
5 Ройд Клименхага, Пина Бауш (New York: издателство "Routledge", 2009).с. 190 
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методика на обучение. В настоящето изследване ще бъде изведен един от 

модулите, разгледани върху сценичните практики на емблематични европейски 

школи от танцовия театър в края на 20 век, който представя четири основни 

компонента, аналитично изведени от емблематичната практика на Пина Бауш. 

 Практико-теоретичен образователен модул от практиката на Пина Бауш 

 Основни компоненти: 

1. Методическо използване на прийома на Пина Бауш - разработване на 

жестове и елементи от ежедневието (емблематичен за творчеството ѝ)  

2. Методическо използване на прийома въпрос - отговор (емблематичен 

за творчеството ѝ) 

3. Методическо използване на подхода повторение на дадено изразно 

средство (емблематичен за творчеството ѝ) 

4. Методическо използване на процеса на деформация на изразното 

средство. 

 Предстои проверка на мястото и времето на прилагането на модула в 

процеса на обучението. От апробацията на този модул биха могли да се 

изведат пълноценни нови методически аспекти, приложими в академичното 

обучение.  

 Всички разгледани тук прийоми отговарят на съответния основен 

компонент. 

 ◆ Първи прийом от сценичната практика на Пина Бауш, които може 

успешно да се прилага в обучението е ползването на движения от 

ежедневието. Пина Бауш се противопоставя на идеята, че ежедневните 

движения трябва да бъдат трансформирани в абстрактни или стилизирани 

                                                                                                                                                                     
6 Ройд Клименхага, Пина Бауш (New York: издателство "Routledge", 2009).с. 191 
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физически елементи, което характеризира изразните средства за класически 

балет. В спектаклите ѝ се открояват два различни начини за реализирането на 

ежедневни движения: 

  - Първият е ежедневните движения да се осъществяват в реалното си 

битово съществуване, като променят контекста на съществуването на 

движението. Този подход реализира физическия образ през редуване на 

театрални и танцови изразни средства от битови движенията, които се 

трансформират в носители на театралността в сценичното пространство. 

 - Вторият начин, който може да се извлече, е ежедневното движение, 

което се деформира през комплексния опит на личността на артиста докато 

придобие смисъл, чувство или дори стил, т.е. актьора да разложи 

абстрактността на танцовото изразно средство до ново, значещо съществуване 

на движението. Така създадените нови движения от телесната актьорска 

артикулация вече представят нов вид ”пространство, което е рефлективно в 

себе си на социални, политически, културни, полови, сексуални, лични и 

властови динамики”. Специфичното използване на тези движения в работата ú 

предизвикват значителен дебат за дефиницията на танц. Нейният отговор е 

“неопределен жест, нежно погалване на главата, усмивка, ходенето един към 

друг са вече танц, лекият удар може да бъде също танц.”7  

 И двата подхода на Пина Бауш са приложими в съществуващата методика 

на обучение в театралната академия. Идентично със стратегиите на Пина Бауш 

в театралното обучението студентът се провокира към избор и специфично 

индивидуално осъществяване на избрано от него битово движение. През 

изследване и повтаряне той го разработва и развива до танцова структура, 

                                                      
7 Ройд Клименхага, Пина Бауш (New York: издателство "Routledge", 2009). с. 50 
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която деформира в статут на театрален език. Другата посока на използване на 

битов елемент в процеса на театрално обучение е студентът да изведе от 

тялото си кратък и компресиран израз - жест. Използвайки абстрактността на 

танцовия елемент, прилагайки определени подходи и принципи, ежедневното 

движение може да се разработи в различни посоки на реализация. Например: 

Така определеният момент може да прекъсне хармоничното развитие на 

танцова структура и целият емоционален заряд да захрани енергийно още 

едно дори неосъществено движение. 

 ◆ Вторият прийом от сценичната практика на Пина Бауш, 

емблематичен за творчеството ѝ, е система “въпрос и отговор”, отзивчив към 

разработване на модул обогатяващ методиката по танцов театър. Работният 

процес на “въпрос-отговор” при Бауш се разработва с цел аналитично да се 

изведат практико-теоретична помощ, така че студентите да станат съавтори, да 

участват активно в творческия процес за представяне контекста на определена 

драматургия. Специфично за танцовия театър е, че той не се интересува от 

разказ или история в сценичното представяне, а се интерпретират и 

разработват онези моменти от литературното произведение, които не са 

написани и не се изказват. Въпросът зададен лично към студента е 

формулиран през подтекста, в опит да провокира асоциативен подход за 

реализация на физическия образ, нещо което определя и параметрите за 

деформиране на танцовите изразни средства в театрален език. Задаването на 

въпроса цели да подтиква студента напред към откриване на мотивиращ 

импулс за осъществяване на физически образ, а не към илюстративно 

представяне на отговора. Въпросът е необходимост, която позволява на 

студента да осмисли проблематиката на драматургията през себе си, с 
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вътрешни измерения на дадена тема, проблем, явление, събитие, както и да 

открие адекватен начин за “телесно живеене”. Чрез непрекъснато задаване на 

въпроси, той се подтиква да продължава да търси и непрекъснато да 

осъществява нови начини за предизвикване на тялото към физически образ. 

Така той не попада в рутината и сигурността на физическото изпълнение 

(техника), а търси възможности да се задържи в граничните полета на свръх-

сетивността и прекрачва границата към една нова свръх-реалност. По този 

начин той изследва и разработва цялостно индивидуално сценично поведение.  

Тази същност на прийома дава възможност за активно участие на студента и 

креативност за създаване на физически образ. Чрез този подход Пина Бауш се 

стреми да доведе актьорите си до момент, в който “става въпрос за това да 

откриеш нещо, което не се нуждае от въпрос.”8 Тя успява да провокира 

актьорите си да се разкрият, да се разголят, да се откажат от заучените 

похвати и действия. Такъв процес трудно се осъществява за 4 годишно 

обучение, но е работещ фактор и двигател за осъществяване на специфичното 

телодържание и поведение на студента по “Танцов тетър”. 

 ◆ Третият емблематичен прийом извлечен от сценичната практика на 

Пина Бауш е специфичният начин, по който тя използва повторението на 

танцови изразни средства. Той е особено плодотворен в обучението по “Танцов 

театър”. Съотнесено към процеса на обучение преднамереното повторение на 

движенчески структури от студента цели съзнателно открояване на всяко 

следващо движения с цел достигне до емоция, възбуждаща свръх-сетивност в 

тялото. Чрез повтаряне на физическия елемент неговата структура постепенно 

                                                      
8 Pina Bausch, The 2007 Kyoto Prize Commemorative Lectures: Arts and 
Philosophy, November 2007 r., http://www.inamori-
f.or.jp/laureates/k23_c_pina/img/lct_e.pdf 
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се руши до достигане само на едно жестово съществуване. Този процес се 

постига първоначално чрез съзнателно повторение от страна на студента, 

което постепенно преминава към дълбочината на съзнанието и извлича от там 

подсъзнателни находки, напластяващи нива на “трансцедент”. Именно този вид 

на енергиен заряд се постига чрез повторението, ключов похват за 

спецификата на актьорското присъствие в танцовия театър. Чрез този прийом 

студентът достига до определена емоция, която узрява до своя разпад и от там  

се преобразува в нов вид емоция - телесна, отклик на “актьорския аз” 

следствие деформации, които изграждат мост към зрителското пространство. 

Тази нова специфична емоция води и към съответно качество на движение, 

характеризиращо се с адекватната специфика на изказ. В процеса на обучение 

тялото на студента постепенно се настройва към външните и вътрешните 

измерения на определен персонаж, явление, събитие и др. Така дефинирано 

тялото вече е такова, каквото е, а не каквото претендира да бъде. 

Използването на този прийом насочва студента към нов поглед за танцовото 

изразно средство и новото му значение като театрален език, който носи 

духовни послания. 

 ◆ Четвъртият прийом за практическо използване в процеса на обучение 

е така  наречената “деформация” на изразното средство. В своята сценична 

практика Пина Бауш постига този прийом като обединява прилагането на 

гореспоменатите вече прийоми. По същия начин и в обучението обединяването 

и редуването на останалите прийоми помага студентът да достигне 

специфичната деформация чрез индивидуалното си телесно подсъзнателно 

селектиране, в зависимост от ефекта на провокация извлечен от ползването на 

различните прийоми. В резултат от съзнателно проведен процес телесността 
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на студента ще извлече и прояви онова, което не може да се изговоря, но би 

могло да се съзерцава. Тялото не разказва история (лични или драматургични), 

не разказва емоции и мисли, а внушава асоциативни телесни образи и живее 

тук и сега. т.е. създава специфичен текст с духовни послания, които препраща 

физическият образ, а не самото тяло. Стремежът е студентите да бъдат 

подтикнати към такова ниво на телесна деформация, следствие което 

телесното пространство става сцена, декор, костюм, музика, а сценичния образ 

се преплита с общочовешки проблематики, лични истории и емоции. Така се 

достига осъществяването на контекст от сценичния живот на тялото, нещо 

повече, то започва да продуцира уникална сценична история, захранена от 

подтекста на драматургията. Най-голямото наследство от сценичната практика 

на Пина Бауш е именно процесът на деформация. Както пояснихме нейните 

търсения тръгват от деформацията на личните истории на актьорите ѝ, но след 

анализ на работния процес и сценичното представяне се изгражда нов вид 

връзка между личност - актьор - сценичен образ. Съвременната методика на 

академично обучение ползва този прийом в постигането на пълноценнен 

физически образ. За това е необхосимо студентите да променят нагласата към 

себе си, така че да бъдат свободни и да деформират танцовите структури до 

степен - тялото им да стане проводник на психическа и духовна енергия.  

 В заключение може да се обобщи, че тази предварителна подготовка към 

създаване на модула съдържащ емблематични прийоми от практиката на Пина 

Бауш в един следващ етап на апробация ще изисква един специфичен подход 

към работния процес, разпределен в отделните семестри на 4 години. 

Предварително би могло да се каже, че практическата работа в този модул 

пряко комуникира с актьорската креативност и със свободата на студента да се 
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възползва от ре-иновирано академично обучение. Сценичната  практика на 

школите - имена от европейския танцов театър, определящи съответна 

естетическа платформа, се основава на принципи и съдържа прийоми, които 

биха могли да се приложат в съвременния процес на възпитание и култивиране 

на актьорската природа. Образованието не се фокусира във възпитанието на 

студента към една единствена естетика, а по скоро се стреми към едно 

всеобхватно задълбочено потапяне към нови значими сценични пространства 

от сферата на перформативното изкуство. Така създадения модул от една 

страна обогатява универсалното обучение на студента, а от друга създава нови 

възможности за бъдещи теоретични и практически разработки в областта на 

театралната методология.  
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