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ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ 
НА ИНСТРУМЕНТИТЕ
ЗА ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИ-
РАНЕ КАТО СРЕДА ЗА ЕКСПЕ-
РИМЕНТИ С НОВИ МЕДИИ

ролята на публиката като участник. Произведе-
нието се превръща в естетически конструира-
на игра от предварително създадени условия с 
вариации от случайно добавени елементи. Тази 
концпеция стои в основата на принципите, кои-
то по-късно можем да открием в софтуерно гене-
рираните данни и компютърното изкуство. 

Дигиталната революция и раждането на науката 
кибернетика бележат началото на още по-ради-
кални процеси в съвременната епоха. През 1946 г. 
в Университета на Пенсилвания се появява първи-
ят дигитален компютър ENIAC, а през 1951 г. –
първият комерсиално достъпен компютър 
UNIVAC. През 1948 г. американският математик 
Норбер Винер пише: „Ако XVII век и началото на 
XVIII век са епохата на часовниците, а краят на 
XVIII век и XIX век се считат за епохата на пар-
ните машини, то днес ние живеем в епохата 
на комуникацията и контрола.“3. Той въвежда 
термина за сравнително изследване на разли-
чията между комуникацията и контролните 
системи при компютъра и човешкия мозък и 
оформя основите на разбирането за симбиоза-
та между човек-машина. По-късно през 1963 г. 
Тед Нилсън дефинира термините „хипертекст“, 
„хипермедия“ и „виртуалност“, а неговото мото 
гласи: „Потребителският интерфейс трябва да 
бъде толкова прост, че човек, който го вижда за 
първи път и бърза, да го разбере за 10 секунди“. В 
следващите години компютрите стават масово 
достъпни за широкото общество, а художниците 
бързо възприемат писането на код и автомати-
зацията като нови инструменти. Дигиталното 
изкуство разширява идеите на течения като 
дада и флуксус и превръща творбата в отворена 
структура от постоянен поток информация. 
Хардуерната и софтуерната еволюция променят 
завинаги начина, по който художниците интер-
претират реалността. Те използват програми за 
интеракция с данни в реално време, за да реплики-
рат определени характеристики на физическия 

Науката и технологичните открития винаги са 
оказвали силно влияние върху света на изкуство-
то. Художествените изразни средства постоян-
но еволюират и създават различни възможности 
за експерименти. Новите медии на модерната 
епоха завинаги променят отношението на ар-
тистите към околната реалност и творческия 
процес като цяло. 

Ако се върнем в началото на XX век, можем да про-
следим как появата на фотографията и киното и 
масовата им достъпност през следващите годи-
ни разклащат властта на предмета в изкуство-
то. През 1936 г. Валтер Бенямин пише: „Техни-
ческата възпроизводимост на художественото 
произведение променя отношението на масите 
към изкуството.“1  Според него средствата за 
мултипликация преобразяват напълно характе-
ра на творбата – тя губи своята уникалност и 
неповторимост, това, което той нарича сакрал-
на „аура“. Но в този процес на трансформация 
съществува и един определен парадокс. Появата 
на тези нови изразни средства изиграва основна 
роля при утвърждаването на една по-различна 
сакралност, която впоследствие се оказва много 
характерна за артистичните търсения в на-
шата съвременност. Бенямин пише още: „Пока-
зателно е, че и днес особено реакционни автори 
дирят значението на киното в същата посока –
ако не направо в областта на сакралното, то 
поне в тази на свръхестественото.“2  Развитие-
то на технологиите става двигател на стреме-
жа към иновация и творческа изобретателност. 
Следващите няколко десетилетия са много важен 
етап на динамични промени в историята на 
изкуството.

Модерните за началото и средата на XX век идеи 
и течения като дада, флуксус и концептуалното 
изкуство окончателно скъсват с класическото 
разбиране за изкуство. Те се фокусират върху 
формалните инструкции, случването на акции и 

1 Бенямин, В. Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост.
Електронно списание LiterNet, 2006, гл. XII.

2 Пак там, гл. VII.
3 Wiener, N. Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, Second Edition. Cambridge, Massachusetts,

The M.I.T. Press, 1985, p.32.
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свят, като движение, цвят, звук. Материалните 
тела често биват трансформирани и превърна-
ти във виртуални. Създаването на тази алтер-
нативна реалност от „разпадащи се“ тела стои в 
основата на една нова концепция – тази за „обез-
плътяването“. Терил Аткинс от Университета 
Виктория в Канада пише: „Обезплътяването не 
изключва функционирането на тялото. Обезплъ-
тените тела също дишат, отделят, размножа-
ват се и т.н., но те разбират тези преживявания 
по един абстрактен начин. Модернистичните и 
постмодернистичните настроения са едни от 
носителите на тези изхвърляния.“4  

Развитието на технологиите по време на 
втората половина на XX и началото на XXI век 
изправя художниците пред един огромен свят от 
възможности. Усъвършенстването на комуни-
кациите, свободното споделяне на информация в 
Интернет, широката достъпност на програмни-
те езици и системите с отворен код са част от 
предпоставките за появата на новите изразни 
средства в изкуството. Една от най-бързо раз-
виващите се и интуитивно възприемани диги-
тални техники са инструментите за визуално 
програмиране. Те притежават комбинативен 
характер и съчетават възможности за създа-
ване и управление на информация едновременно 
чрез въвеждане на код и графичен потребителски 
интерфейс. При тях логическите възможности 
за вариации на визуалните елементи са прак-
тически безкрайни. Художниците получават 
достъп до различни нива на текстово, звуково, 
двуизмерно и триизмерно съдържание. Работата 
с виртуални структури създава нови методи за 
конвертиране на съдържание и взаимодействие 
между различни медии. 

Един пример за подобен софтуер е TouchDesigner 
(TD) на компанията Derivative. Той се отличава 
от други инструменти по ясно изразения си 
фокус върху визуалните елементи и широка гама 
от възможности за изразяване. Елбурз Соркаби, 
опитен лектор и основна фигура в TD, пише в кни-
гата си: „TouchDesigner не е приложение, готово 
от самото начало да изпълнява действия, които 
може да изглеждат прости в други приложения. 
TouchDesigner е програмна среда с изключителна 
дълбочина и много потенциални клопки“ . Ако 
инсталираме и отворим TD за първи път, ще ви-
дим мрежова структура от около 10 оператора, 
които илюстрират как работи програмата. Ге-
нериран шум от данни се конвертира в текстура 
„на живо“, която модифицира друго „привнесено“ 
изображение спрямо неговите UV координати. Ре-
зултатът от смесването на двата образа пред-
ставлява анимирана в реално време абстракция, 
която бива въведена в компонент за геометрия 
като цветова карта (color map) на триизмерен 
куб. Всеки оператор има прозорец с параметри, 
чиито стойности можем да променим, за да полу-

чим различен резултат. Можем също да махаме и 
добавяме оператори в мрежата, което ще услож-
ни проекта в нови измерения. Тук виждаме някои 
от основните принципи за работа с визуално 
програмиране. Множеството функции и разшире-
ния позволяват на артистите да създават слож-
ни и иновативни мултидисциплинарни произве-
дения на дигиталното изкуство, като системи 
за интерактивен дизайн, медийни апликации, 
аудио-визуални компоненти, генеративни изобра-
жения, визуализация на данни, мрежови операции. 
Сред тези възможности стои и синтезът между 
различни видове изкуство. Например една музи-
кална композиция може да бъде софтуерно раз-
позната като входяща функция от параметрич-
ни стойности, които след сравнителен анализ 
на данните биват преведени на визуален език и 
превърнати в партитура от пиксели. Специфи-
ките на визуалното програмиране отключват 
още похвати в работата с творчески материал 
и по-дълбоко разбиране и осъзнаване
на технологията. 

Виртуалната реалност е изградена от пиксели 
така, както физическата реалност е съставена 
от атоми. Между тях съществува една определе-
на взаимовръзка, която би могла да бъде разгле-
дана като пренос на информация от хардуерни и 
сензорни медийни устройства. Интерактивната 
комуникация между виртуалния и физическия 
свят непрекъснато преоткрива нови принципи 
на съществуване и разширения в други измерения 
и територии. Инструментите за визуално про-
грамиране предоставят достъп до тези процеси, 
като пресъздават сложните връзки и органични 
модели чрез взаимната работа на компоненти-
те в един медия сървър. Информацията бива мно-
гократно преформатирана, трансформирана, ес-
тетизирана и в крайна сметка представена като 
едно процедурно и параметрично променящо се 
тяло на дигиталното изкуство. Динамиката, с 
която технологиите се развиват днес, поставя 
авторите пред предизвикателството да орга-
низират потока от данни в концепция, която 
генерира специфични естетически качества във 
финалната творческа продукция.
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