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Иван Газдов

ПЛАКАТЪТ, КОЙТО СЕ СМЕ
По повод юбилейната изложба 
„50 ГОДИНИ – 50 ПЛАКАТА“ 
на проф. д-р НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ 
във филиала на НХА в Бургас, 
15 ноември 2019 г. – януари 2020 г.

Има една френска реклама за сирене от началото 
на миналия век, която надскача доста признати 
фундаментални и делови решения с фантазията, 
интересното нетрадиционно мислене и разбира 
се с това, с което французите, като създатели 
на художественото течение „Плакат“, се горде-
ят – хумора. Рекламата е позната не само от пла-
ката, а е световноизвестна и с кръглите кутий-
ки „La vache qui rit“ („Кравата, която се смее“). 
Има и такава рисунка – „абсурд по всички на-
правления“, както би казал Остап Берта Мария 
Бендербей и щеше да бъде прав, ако не съществу-
ваше единственото художествено направление, 
което не се бои, не се пита „Защо?“, не изпада в 
трансцендентален ступор от такива небивали-
ци. И това е ПЛАКАТЪТ – да си го кажем с големи 
букви и да не се спотайваме в сянката на „сери-
озните“ изкуства. И ако графиката в последно 
време се превръща в увеличени плакати чрез 
дигиталните картинки, които лесно се манипу-
лират, деформират, зацапват и зомбират, 
само и само да получат по-силна визуална иден-
тичност – това не им се получава, защото при 
плаката неизменно, задължително и фундамен-
тално присъства, намира се и се вижда освен 
образ и неговия интелектуален контекст 
на присъствие. Този нов, всъщност от последни-
те десетилетия на плаката, дух на бистър 
и необременен визуален разказ превръща потен-
циалните зрители на плаката в група на весели 
умници само епидермално (повърхностно), 
подобно на „смеещи се крави“. От абсурден в нача-
лото смехът, усмивката бележат нови въртопи 
на гмурване и трансформиране. Така да се каже, 
смеещите се от етикетите стават „сериозна“ 
публика от смеещи се зрители. СМЕЯ да твърдя, 
че това е рядък комплимент за публиката на 
плаката, защото тези обезкураторени (неразчи-
тащи на куратори) зрители са част от новите 
хора, дълбоко усвоили и придобили умствено ези-
ка на сегашното ни визуално обкръжение.

Изложбата на проф. Младенов по повод неговата 
50-та годишнина с 50 избрани плаката е емблема-
тична за последното десетилетие, що се отнася 
до отстояването и развитието на художест-
вените принципи на това все по-поляризирано 
изкуство. Новите технологии отдавна осигуриха 
едно прилично ниво на поносима (а понякога и съв-
сем непоносима) естетика на ниво художествен 
редактор, която залива пазарната необходимост 
от информационни табели – „плакати“. На другия 
полюс с редки, по-скоро изложбени прояви светят, 
по-скоро блещукат непредалите се художници. 
Даровити и с влечение. 
И това е добре, защото да направиш плакат 
по собствена идея и поръчка е голям лукс и дори 
деликатесен принос в концептуалното изкуство, 
без да ти се налага да търпиш до себе си красиви-
те фигури на т.нар. куратори, които обясняват 
какво искаш да кажеш. Не че не е възможно. 
Това дори е необходимо, когато се касае за про-
изведение, направено от шепа пясък или малко 
боядисана слама... 
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При великата идея „Авторски плакат“, на която 
апологети са само даровити художници с фан-
тазия, не е нужно „прикачването“ към случайно 
избран образ. Той (образът) се търси по вътреш-
ните закони на организационното издирване по 
необходимост и задължителното облагородява-
не и интелектуализиране с визуален виц. 
Николай Младенов притежава особената худож-
ническа непоклатимост и вярност към всяка из-
брана от него идея за плаката. Това се определя 
във висока степен от неговата визуална култу-
ра, особеното лично сито на избор на образна 
форма, което обаче не значи нарочно придържане 
към една разпознаваема и повтаряема форма, оси-
гуряваща псевдоавторско достойнство. Идеята 
за плакати с различна техника, но единствено 
подходящи за мисълта, която носят, е известна 
от великия полски професор Мачей Урбанец, 
но не е популярна, защото е присъща за худож-
ници с голяма дарба и още по-голям характер, 
нестрадащи от снобизма да бъдат постоянно 
разпознавани. 

Плакатите на проф. Младенов не са „деца на ули-
цата“, не са правени за реклами по тарабите, 
но странно е, че и там биха стояли, както у дома 
си в салона. Технически обектите на рисунките 
са графично „ошлайфани“ и тяхната обработка 
е спряла в онзи момент, в който талантът на ав-
тора преценява, че е стигнат предела на умстве-
ното послание и разгадаване не само за посвете-
ни. Художникът ни показва творби, които първо 
задържат вниманието ни, после ни учудват 
с постепенното разгадаване на умната картинка 
и накрая ни въодушевяват за усмивки, една 
по една, съставящи тази „Смееща се изложба“. 
Основният плакат за изложбата, който авто-
рът е избрал за емблематичен, е плакатът с 
моряшката фланелка, образуваща в долната  
си част (там, където е коремът) с едно мъничко 
разместване на райетата доста широка усмивка, 
самоуверено подходяща за възклицание, едновре-
менно доволно и надменно, като окончателно 
житейско кредо; доста далеч от цитираната 
в плаката мисъл на Марк Твен, но поставяща е в 

ироничен контекст; всъщност поюначена 
и погероизирана в нашенски смисъл; надскачаща 
(както е полезно) физическите и телесни параме-
три и шепнеща на ухо цялата уж хедонистична 
същност на остроумния плажен мъдрец... Темата 
става диптих с плаката с гънките на човешкия 
врат на друг главен герой. 
Има кратка детска песничка, пример за съеди
няване на думите при произношение: „Ний сме 
малките русалки“, но се чува „Ний сме малки теру-
салки“ и се задава въпрос: Какво е това „терусал-
ки“? Художникът е създал триптих с героиня една 
„терусалка“, толкова невъзможна, колкото 
в сбърканата песен и точно толкова занимател-
на, остроумна и симпатична. Образът е отчуж-
ден от миловидната представа и е стегнат и 
„сух“ като рисунка, подходяща за плакатния виц. 
Такъв е и диптихът „Bitov alkoholizm”, в който 
разпознаваеми образи се скупчват с цел да ни 
забавляват – мека бутилка, пран чорап, защипан 
с щипка-пеперуда – нещо весело като стихчето 
„Кацнал бръмбар на трънка“, с което очен лекар 
успокоява ужилен по окото пациент. Важната 
тема като алкохолизма не се подценява, 
а се отбелязва като проблем с лек тон, който 
няма да те стресне, а ще те почука по главата. 
А пък тя дали е тъпа или не, авторът не ни каз-
ва, като истински смеещ се философ. 
Повече гледни точки по една тема осигуряват 
разнообразие, трудност от „задължителния“ 
диапазон на художествения плакат. 

Серията „Габровски котки“ са типични плакати 
за този проблем на многообразието. Различни 
от формулата на отрязаната опашка, котка-
та на червения фон е христоматиен пример 
в световен план как се прави вицов плакат не 
само с един, а с три вица. Първо, с невъзможно-
то виртуозно сгъване на тялото на котката, 
то става музикален инструмент (лира). Второ, 
струните са четири деруги по стена от нокти-
те на падащата котка. Трето, рядък принос 
във визуалното изкуство: чуваме от екстрем-
но отворената уста на котката характерния 
истеричен врякащ звук на падащото животно. 
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Един чудесен авторов каприз. Графичната чистота на изпъл-
нението е удивителна. Сгънатата малка „срязана опашка“ и 
главата и́ от другата страна са основата на лирата, в която 
струните (единственото бяло) викат да ги забележиш. 
Загадка като „Вик“-а на Мунк.

Друг равностоен раздел са т.нар. „вещеви“ или 
с по-новото определение „естествени плакати“. Освен с ост-
рото наблюдение за регистриране (фото) на абсурдите в бита 
(напр. плакатът с Патриарх Евтимий), има и доста образни 
интерполации (трансформации с добавка от художника): дънер 
с прикрепени с габърчета листа, плакатът за морския фестивал 
в Каварна със сухия морски пясък като дъно; и най-творчески 
впечатляващият – паважът на градския площад от захарчета и 
чашката кафе като капак на улична шахта. 

В тази фантастична и очарователна образна метафора Нико-
лай Младенов изразява своето пристрастие и обич на градския 
човек към своето любимо обиталище, допълнено с текст-есе. 
Това е една от почти несъществуващите възхвали на града 
(пренебрегнати десетилетия за сметка на селото). Сещам се за 
Светослав Минков и Атанас Наковски, и разбира се гения Свин-
тила, които се бяха осмелили да пишат за града. 
А художниците, освен тъжните изронени калкани и кофи за бо-
клук, не са представяли друго. Авторът опоетизира, заиграва се 
със сладки асоциации, щастлив е да е в убежище-мислилище (ама 
че дума!). 

Друго удивително в творчеството на Николай Младенов е пъл-
ната липса на художествен снобизъм. В определено най-модния 
жанр – плаката, той работи все едно че няма минало и настоя-
ще. Не че ни ги познава и двете. Най-малкото като професор по 
история на това изкуство той го занимава, но без слабоволно-
то и директно присъединяване към ефектите на деня. Художни-
кът се потапя в колосалния ежедневен формален арсенал само по 
необходимост и само дотам, докъдето ще бъде удовлетворен и 
никога няма да потъне в епигонство. 

Плакатите, правени по театрални постановки, са произведения 
на собствен ход в лоното на спектакъла. „Полковникът птица“ 
от Христо Бойчев е пиеса алегория. Такъв е и плакатът. 
Кой може да си помисли, че едни копчета на военна униформа 
стават за изкуство. Плакатът получи награда от Триеналето 
на плаката в София.
Серията плакати-шеги, изобразяващи военен с фуражка като 
пеперуда, „Слънце и луна“ като петел зад баир, „Бюджет 2005 – 
без захар“, „Страната на бозата“, „Клоунска шапка“ като сатър, 
„Черният щъркел“, „Параграф като маска“, „Мухоловката“, „Зе-
брата“ – всички те ни създават настроение.

Изложбата на проф. Младенов е уникална 
и с това, че ни напомня на висок глас, че в изкуството на плака-
та има нови европейски майстори, а не само тези отпреди 
100 години. 

Честит юбилей, драги професоре!

Проф. д-р ИВАН ГАЗДОВ
17.03.2020
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Свилен Стефанов

ЙОРДАН ВАМПОРОВ НА 80
(РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА)

Изложбата, посветена на 80-годишнината на ху- 
дожника Йордан Вампоров, е със сигурност при-
носна за много от познавачите на детайлите 
в българското изкуство след средата на ХХ век. 
Спомням си, че чух за него в началото на 90-те го-
дини, когато той се появи с редица изненадващи 
за времето си творби, стоящи в гранична зона 
между скулптура и инсталация. Появи се, макар 
и за кратко, със собствено изложбено простран-
ство в София. Запознах се с Йордан Вампоров през 
1992 г., точно в неговото „Студио за изкуство 
и приятелство днес“, където в този момент 
беше експонирана инсталацията „Модели“ 
на Божидар Бояджиев. В този ключов за преврат-
ностите в българското изкуство момент той 
работеше с хора като Димитър Грозданов, Руен 
Руенов, редица чуждестранни автори, и разбира 
се, с куратора на настоящата изложба в галерия 
„Академия“ Васил Симитчиев.

Васил Симитчиев не случайно се явява куратор 
на изложбата. Състуденти (в близки по години 
курсове с Вампоров), двамата работят заедно, 
а тъй като Симитчиев е известно име в запад-
ното изкуство (базиран в Швеция), той още през 
80-те години кани Йордан Вампоров да участва в 
изложби в Западна Германия и Швеция. И вероят-
но точно тези сложни за времето си контакти 
изиграват роля на трансформатор на търсения-
та му. Самият Симитчиев се занимава с алтерна-
тивни форми на изкуство в Швеция – 
с инсталация и пърформанс, като творчеството 
му не е непознато и за българските ценители 
и изследователи, доколкото преди години негова 
представителна изложба беше показана в СГХГ. 
Така нагласата към иновативните форми през 
80-те и 90-те години в скулптурата на Вампоров 
става сравнително ясна.

Но, както обикновено се случва в българското из- 
куство, пътят на артиста не се развива в после- 
дователност, а криволичи или тръгва стремгла-
во в неподозирани посоки. Този феномен се дължи 
в голяма степен на различията между източна-
та и западната политически системи, които не 
се различават само по своето благосъстояние, 
но най-вече по своята различна културна осъ-
деност. Това е съдбата, в края на краищата да 

нямат нищо общо. Когато Симитчиев и Вампо-
ров учат в Академията в София, това са 50-те 
години на миналия век, отличаващи се с крайна 
форма на политическа индоктринация. Тогава 
там учи и Христо Явашев (Кристо), като за по-
вечето будни умове на времето и тогава е ясно, 
че живеят под похлупака на странна културна 
мутация. Съответно, по-късно отишлите на 
Запад се развиват по начин различен от този, по 
който вървят техните колеги в уж разкрепости-
лото се през 60-те години българско изкуство. 
Така не е случайност, а форма на културна различ-
ност, дали ще правиш обекти и инсталации или 
репрезентативна скулптура и релефи за инте-
риор и екстериор. Независимо че в Академията 
Вампоров е един от най-добрите студенти на 
професор Любомир Далчев (те са близки и чисто 
човешки), вероятно това не може да компенсира 
напълно особеностите на социалната среда в 
онзи монент. Така или иначе, през 70-те и 80-
те години този автор може да се похвали с ред 
монументални реализации на публични места и 
обществени сгради – в „Родопски драматичен 
театър“ в Смолян, хотел „Мадара“ в Шумен, зала 
„Септември“ в Благоевград и др. В същото време 
(може би парадоксално), Вампоров няма участия 
в т.нар. ОХИ (Общи художествени изложби). Кога-
то му зададох логичния въпрос защо е отбягвал 
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това, което всички хрантутници на социализма 
въжделееха, той сдържано се усмихна и каза само: 
„Личен избор“. (Едва ли е било само това, също 
резервирано си помислих аз, помнейки добре поне 
80-те години).

В изложбата има от всичко това, за което вече 
стана дума – документална фотография от 
ателието на Далчев, живопис (с която Вампоров 
се занимава през 50-те), по-късните му търсения 
в скулптурата, снимки на монументалните му 
реализации. Но съм убеден, че най-впечатлява-
щото в изложбата са творбите от неговата 
творческа зрелост, която (поне според мен) съв-
пада с годините около политическата промяна у 
нас. Пак ще кажа, че подобни творчески фигури са 
изключително ценни, защото те са гранични фе-

номени. Те са преживели ментални трансформа-
ции, които никой западноевропеец не би могъл да 
си представи през втората половина на ХХ век. 
Подобни хора понякога изнасят на гърба си цял 
„преходен период“, вадейки българското изкуство 
от неговата котловинна уседналост и показвай-
ки на „свои“ и „чужди“ нещо, което може и да не е 
авангардно, но говори на езика на съвременност-
та. Затова специално бих си позволил да насоча 
вниманието на колегията и широката публика 
и към инсталациите, в които Йордан Вампоров 
използва дърво, метал, въглища, павета... Това е 
и неговият същностен принос към нашето ново 
летоброене в изкуството. Аз поне още вярвам, 
че съществува такова, а Вампоров е един от не- 
говите създатели. Нищо, че не е участвал 
в Общи художествени изложби.

Свилен Стефанов  ЙОРДАН ВАМПОРОВ НА 80



Венелин Шурелов

ДЕЙТАФИЦИРАНА 
ИНТЕРАКЦИЯ 
(DATAFICATED INTERACTION)1 

Кейдж, Алан Капроу, Джордж Брехт, Нам Джун 
Пайк, Такис, Карл-Хайнц Щокхаузен, Оулипо, Брайон 
Гайсин, Джон Бърнам, белязали историята на 
изкуството през 50-те и 60-те години на XX век 
и по-късно през 70-те и 80-те, Дан Греъм, Питър 
Кампус, Питър Вайбел, Брус Науман, Вали Експорт, 
Дъглас Дейвис, Робърт Адриан, Кийт Галуей, Шери 
Рабиновиц, Джефри Шоу, Майкъл Наймарк, Лиза 
Беър, Кейт Сониер, Ханс Хаке, Робърт Морис, Ма-
саки Фуджиката и др. От последните три декади 
мога да посоча Криста Сомерер и Лоран Миньоно, 
Стеларк, Едуардо Кац, Рафаел Лозано-Хемер, Голан 
Левин, Морис Бенайон, Дейвид Рокаби, Бен Рубин, 
Юберморген, SymbioticA, Кен Риналдо, Карстен 
Николай. Градацията на ключовите понятия са, 
както следва: от съзерцателно възприемане към 
участие, взаимодействие, интерактивно ме-
дийно изкуство, телематика и телеприсъствие, 
електронното пространство като комуника-
ционна скулптура, сателитни проекти, съвмест-
но авторство в телекомуникационни проекти 
и мрежи, социални мрежи, отворен код, отворен 
текст, отворена теория, дигитални градове. 

„Понятията и концепциите за интеракция, учас-
тие и комуникация са централни за изкуството на 
XX век и в еднаква степен се отнасят до произве-
дението, зрителя и художника. Най-общо казано, 
тези термини включват движение от затворено-
то към „отвореното“ произведение на изкуство-
то, от статичния обект към динамичния процес, 
от съзерцателен прием към активно участие.“4 

В класическия пример за интерактивно изкуство 
главното събитие е свързано с образуването на 
равностранен триъгълник, в чиито ъгли са заели 
местата си автор, произведение, зрител. Ролите 
им са, както следва: 

„Подобно на въздуха и питейната вода, това да 
бъдете дигитални, ще бъде забелязано само от 
липсата му, а не от присъствието му. [-] Компю-
трите ще бъдат мигновена, но невидима част 
от ежедневието ни: ще живеем в тях, ще ги 
носим, дори ще ги ядем.“

              Никълъс Негропонте

Интерактивните практики в изкуството преми-
нават през важен етап от своето съществуване, 
те еволюират. За да бъда по-убедителен, ще си 
послужа с някои примери. Ще забележите, че те се 
разклоняват, отвеждайки ни по-далеч от пробле-
мите на понятието „интерактивност“ само по 
себе си. Всъщност отдалечаването е привидно, 
в действителност е задълбочаване на разбира-
нето. Разбира се, следва да започнем със самото 
понятие и някои важни уговорки.

Идеята, че възприемането на изкуството изис-
ква участието на гледащия, не е изключителна за 
20 век. Умберто Еко маркира в произведението си 
„Opera Aperta“2, че тя е предвидена и предпоста-
вена в края на XIX век във възгледите на Маларме 
за изкуство, базирано на процесите, обхващащи 
променливи, алеаторичните3 елементи в музика-
та и хиперболичната (неевклидова) геометрия на 
Гаус. Микстурата от влияния достига фóрмата 
на „отворено художествено произведение“, кога-
то идеята става пътеводител за авангардното 
движение петдесетина години по-късно. Днес 
идентифицираме практиките и теориите на 
дада, флуксус, хепънинг, кибернетично и кинетич-
но изкуство, оп арт и структурализма, като пър-
ви манифест на идеите за участие на публиката, 
изкуството като процес и нематериалността 
на едно художествено произведение. Като клю-
чови автори назоваваме Марсел Дюшан, Джон 

БРОЙ I 2020/10

1 Дейта от англ. data (бълг. данни).
2 „Opera Aperta“ (бълг. „Отворената творба“, англ. „The Open Work“), (1962).
3 Алеаторика (от лат. alea – „зар“) е модернистично течение в европейската музика, при което някои елементи от композирането 

са оставени на моментната преценка на изпълнителя, т.е. като цяло музиката е детерминистична, но в детайлите се подчинява 
на случайността. Заражда се в края на 50-те години на XX век. За предшественици на алеаториката се смятат т.нар. Musikalisches 
Würfelspiel (Музикални игри със зарове), популярни в края на XVII и началото на XIX век. Те се състоели в това, че подредбата на так-
товете се определяла с хвърляне на зар.

4 Arns, Inke. Interaction, Participation, Networking Art and Telecommunication. Media Art Net. Overview of Media Art. Communication, 2004.
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1. Авторът определя контекста и границите 
на взаимодействие посредством планиран от 
него код на поведение между произведението и 
зрителя. 

2. Произведението е процес-ориентирано съби-
тие, което образува една взаимодействаща 
система, чувствителна към материалните и 
нематериални характеристики на средата и 
поведението на нейните обитатели. 

3. Публиката е приканена да участва, овластена 
с правото да моделира, активира и в крайна 
сметка да завърши създаването в точката на 
своята намеса. 

В класическия случай на интерактивност на 
фокус е осъзнатото, директно, игрово участие. 
Бутони, ръчки, манивели, инструкции, задвижване 
на кинетични елементи, допир, присъствие, клик, 
акция, хепънинг са все разпознаваеми елементи 
от механиката на търсената взаимност. 

Полският медиолог и културолог Ричард Клусчин-
ски (Ryszard W. Kluszczynski) оприличава историче-
ската карта на интерактивните изкуства с нес-
табилните им очертания, замъглени граници и 
разкъсани контури на един, както той го нарича, 
„ризоматичен архипелаг“. „Формата на коренище 
– ризома, поради своята мобилност, изменчивост 
и неясност на контуритe, може да бъде описана 
само временно и в движение, никога определено. 
Бих искал да го нарека ризоматичен архипелаг. 
Историята на интерактивното изкуство от-
разява характерните му черти по много интри-
гуващ начин: нелинейна структура, флуидност, 
трансформация в много равнини и направления, 
отворена архитектура и множество перспекти-
ви, възникващи в конфигурации, които винаги са 
индивидуализирани.“ И допълва: „Тези пет, които 
са кинетично изкуство, изкуство на действието, 
инсталационно изкуство, изкуство на електрон-
ните медии и концептуално изкуство, въвеждат 
определени хибридни, трансдисциплинарни и 
трансмедийни характеристики.“5 

Важно е да се отбележи, че ролята на автора 
при създаването на такъв тип отзивчива среда 
е собственото му отсъствие6. Нека си зададем 
въпроса: Какъв е смисълът от отсъствието на 
автора? Цялата практика на пределектронното 
изкуство „обслужва“ интересите на художника 
тиран, империята на автора (по Барт), индивиду-
алния авторитет, твореца гений, монологичния 
дискурс, праволинейната аргументация, мистич-
ния произход на творческото вдъхновение. В ня-
какъв смисъл обратната тенденция е следствие 
на ревизията на идентичността, считана за 
много по-зависима от средата, в която се изграж-

да, отколкото от някаква предшестваща цялост. 
Да, това вероятно е следствие от кризата на 
субекта, следствие от кризата на понятията за 
автентичност, оригинал, йерархия, авторитет, 
дори реалност. Новата представа за авторство 
изключва автора като централен авторитет, 
но го включва като медиатор в така наречения 
познавателен океан7 (по Станислав Лем), той 
изпълнява и функциите на навигатор в една 
отзивчива среда. Съответно новата представа 
за художествено произведение е натоварена с 
очакванията за интелигентна обратна връзка. 
Процесът води до изменение на природата на 
самото художествено произведение (то става 
нестабилно), защото са засегнати неговите фи-
зически характеристики. В някакъв смисъл това 
води до отсъствие и на самото произведение, 
защото в криза е идеята за собствеността (вър-
ху устойчиви форми). Посочената криза отговаря 
на въпроса какъв е смисълът от отсъствието на 
произведението. Цялото пределектронно изку-
ство се основава на притежанието. Фетишиза-
цията на художествения артефакт е наследство 
на аристократичната демонстрация на богат-
ство, пропаганден трик на деспотични управле-
ния, силов инструмент за културно надмощие, 
рафиниран жест на капитала. Новаторските 
художествени практики, появили се през 20 век, 
са манифест на независимостта и свободата да 
влияеш на процесите около теб. Те са израз на 
идеите за равенство, демокрация, права и споде-
лена отговорност на избора от всякакъв харак-
тер и мащаб.

След около цял век опити интерактивността 
да заеме подобаващо място в конституцията 
на художествени практики, не съм напълно 
убеден в успеха на нейните стратези. Тя винаги 
е била леко плашеща за консервативно настро-
ени автори, теоретици, куратори, галеристи, 
колекционери и не на последно място, публики. 
Успехът е под въпрос и в настоящата ситуа-
ция, в която виждаме множество опити, които 
спокойно мога да класифицирам като модни 
увлечения, кокетиране със зрителя и примамка 
за апетитния туристопоток. Големите музеи 
стимулират тенденцията да се устройват ин-
терактивни забавления, агресивни в амбициите 
си за високи приходи, без да развиват особено 
смислово-съдържателната част. 

Еволюцията на класическата интерактивност 
отговаря на предизвикателството, затова 
следва да представя и назова нововъзникващи-
те ѝ форми. В подвижните пясъци на информа-
ционното и медийно пространство на мрежата 
еволюцията на идеята за взаимодействието 
търси своето име. Свидетели сме на еволюция 
на понятията. Същността на изменението е в 

&
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5   Kluszczynski, Ryszard W., „Viewer as Performer or Rhizomatic Archipelago“. Публикувано в Cubitt, Sean; Thomas, Paul. Relive: Media Art Histories. 
The MIT Press, 2013: 65-66.

6   Статията на Ролан Барт „Смъртта на автора“, 1968 г., завършва така: „Раждането на читателя трябва да се заплати от смър-
тта на Автора.“

7   Лем, Станислав. Соларис. Държавно издателство „Отечество“, 1980 (трето издание).
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това, че интерактивният компонент се явява 
овластител, еманципиран навигатор в същата 
тази мрежа, който не е длъжен да дава отчет 
за избора си на действия. Включващото изку-
ство или изкуството на участието (participatory 
art) от пределектронния период преминава 
в интерактивни форми на изкуство на ново 
ниво с помощта на дигиталните технологии. 
Постучастващо (post-participatory), постинте-
рактивно, мета-интерактивно, хипер-интерак-
тивно, сюблимна интеракция и т.н, са някои от 
теоретичните възможности, намерили своите 
основания в десетки страници изследователска 
литература. Понятието, за което аз насто-
явам, е дейтафицирана интеракция. В крайна 
сметка то води до отсъствието на третия 
компонент от равностранния триъгълник, 
останал незасегнат – зрителя участник. Ка-
къв е смисълът?

Да си въобразим за кратко една финансова сис-
тема във формата на социална мрежа, в която 
участниците са и акционери. Поведението на 
юзърите в реално време, както и алгоритмите, 
изчисляващи бъдещите им действия, носят при-
ходи, базирани на системи за монетизиране на 
данни. Големи корпорации проследяват, анали-
зират и прогнозират интересите и навиците 
на потребителите в утопична мултипотре-
бителска платформа. Създадена е прозрачна и 
договорена взаимност между прогнозираното и 
моделирано човешко поведение. В така създаде-
ната монетокрация всяка форма на активност, 
която може да бъде дигитално разчетена, е 
осребрена. Всяко кликване е прашинка в злато-
носната река от данни. Всяко пътуване, всяка 
покупка, всяко собствено решение имат допъл-
нителна стойност. Съответно действията, 
които носят повече потенциал за приходи, са 
предпочитани. Производствата оформят своя 
характер и мащаби с хирургическа прецизност. 
Системите за автоматизирани решения (ADS) 
имат пълен контрол. Безработицата е нулева, 
а безделниченето е далечен спомен, рефлукс от 
друг обществен строй. „Разделението между 
свободното време и работата е изчезнало, 
така че всеки аспект от живота задвижва диги-
талната икономика.“8  В този утопичен сцена-
рий ние консумираме собственото си поведение 
независимо от неговия смисъл, предназначение 
и ефективност. Пасивен или активен, бърз или 
бавен, глупав или умен, способен или мързелив, 
стерилен или потентен, болнав или здрав, 
влюбен или депресиран са все лицата на една и 
съща разменна монета в свят, лишен от средно-
вековна осъдителност. Те са само едни безлични 
категории на релативизма на фона на монети-
зираната дейтафикация. Аз съм не само участ-
ник, но и съучастник. Съдружник в глобалната 
фирма на живота. Участието ми не се измерва 
само с осъзнат избор или нарочна интеракция. 

Те са отживелица. Съучастник съм със своята 
възраст, пол, произход, навици, здраве, потен-
циал, степен на възмутимост, перисталтика, 
чувство за собственост, мании, симпатии, 
летаргии и пр. Местата на съучастие варират 
от социалните мрежи през интернет търсач-
ките до покупките в хипермаркета. В повечето 
случаи аз съм неосъзнато остойностен. Превър-
нат съм в пакет от данни без стойност извън 
мрежата. Системите автоматично създават 
модели на действия и последствия, без самият 
ти да отчиташ намерения. Активност без 
импулс. Участие без взаимодействие. Взаимо-
отношения без самоконтрол. Избор без избор. 
Видеонаблюдението е погълнато от всевлас-
тието на дейтанаблюдението. Компютърни 
системи медиират изграждането на общества, 
които са в псевдоинтерактивни отношения с 
тях. Ядрото на мнимото взаимодействие се 
състои в липсата на съзнание и потребност за 
взаимовръзка. Същевременно човек-компютър-
ната симбиоза е по-крайна от всякога. Именно 
защото не се базира на избора, а на същест-
вуването в заедност. Стойностите, които 
се подават от „съдружниците“, са свързани с 
изтласкванията на страховете и желанията. 
Страхът от война и бедствия, липса на ресурси, 
епидемии от умни вируси са пресрещнати от 
копнежи за съществуване в хармония с природа-
та. В човек-компютърната симбиоза, човекът 
не е тяло на означаващото действие, а тяло 
на всекидневното поведение. Поведение, сна-
бдено с актуалните вариации на инстинкта за 
самосъхранение и стратегиите за оцеляване. 
Корпорациите и правителствата са на лов за 
информация, но отстрелът не се дължи на няка-
къв вид спусък на избора, а на информационния 
отпечатък, създаван от хората. Информация 
от всякакъв сорт.

Китайските компании, специализирани в разпозна-
ването на лица, са модернизирали технологията 
за идентифициране на хора, носещи маски вслед-
ствие на огнището на коронавирус. Китайската 
компания SenseTime, описана като „най-ценният 
стартиращ AI в света“ и струваща най-малко 
4,5 милиарда долара, е една от няколкото фирми, 
подобряващи разпознаването на лица, за да се 
гарантира, че човек може да бъде идентифициран 
без да сваля маската си.

„Когато мъжът от Ханджоу се върнал у дома 
след командировка, местните полицаи се 
свързали с него. Те били проследили колата му 
по регистрационната табела в близкия град 
Вънджоу, където има много заразени с корона-
вируса, въпреки че е далеч от епицентъра на 
епидемията. „Останете у дома за две седмици“, 
поискали те. След около 12 дни човекът не се 
стърпял и излязъл навън малко преди да изтече 
този срок. Този път му се обадили не само от 

&

8  Scholz, Trebor. Digital Labor. The Internet as a Playground and Factory. Routledge, New York, 2013.
.
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полицията, обадил му се и неговият шеф. Мъ-
жът бил засечен до езеро в Ханджоу от камера 
с технология за лицево разпознаване и власти-
те предупредили компанията му да внимава. 
Китайците отдавна осъзнават, че са следени 
чрез най-усъвършенстваната в света система 
за електронно наблюдение. Кризата с коронави-
руса извади на светло част от тази технология 
и даде на властите оправдание да използват 
всеобхватните методи за високотехнологичен 
контрол върху обществото.“9

Телекомите тихомълком следят придвижване-
то на своите потребители, дори някои пред-
лагат като услуга възможността да проверят 
къде са били в последните 30 дни. Съчетано със 
система за изкуствен интелект, снабдена с вхо-
дящи данни от топлинни камери и софтуер за 
идентифициране по телесни и лицеви показате-
ли, изглежда е намерено перфектното средство, 
с което да се проследи възникването и разпрос-
транението на една епидемия. Със сигурност са 
възможни и други сценарии, които най-вероят-
но, дори в този момент се прилагат.

В основата на всички тези решения за причин-
но-следствен анализ стои алгоритъм10. Също 
като в книга с готварски рецепти, стъпка по 
стъпка математически операции, захранени 

с данни от реалния свят, постигат своите 
цели. Приоритизация, класификация, асоциация, 
филтриране са четирите категории за връз-
ка с реалността. Оттам следват две основни 
парадигми: алгоритми, базирани на правила 
(rule-based) и алгоритми, базирани на машин-
но самообучение (machine-learning)11.  В първия 
случай имаме авторитета на строгия учител, 
който стриктно следва учебния план, а втори-
ят случай напомня до известна степен школата 
на улицата. В закона на улицата не може да се 
отрече, че има правила, но те са адаптивни, ди-
намични и без централен авторитет. В двата 
варианта става въпрос за контрол, независимо 
дали е осъзнат или неосъзнат, директен или 
индиректен, желан или насилствен. 

Потенциалът на машинното самообучение 
има и допълнително измерение. Употребата 
на информация, свързана с контрола на поведе-
нието в социален план, съвсем естествено се 
прехвърля в зоната на креативните практики. 
Информацията от социално става естетическо 
събитие, а в някои случаи и двете едновремен-
но. Интерактивните форми на изкуство осеза-
емо отчитат тенденцията. Някои съвременни 
художествени практики се структурират 
от анализа и употребата на данни, плуващи 
в общия информационен поток. За да влияе 

Китайските компании, специализирани в разпознаването на лица, са модернизирали технологията за 
идентифициране на хора, носещи маски вследствие на огнището на коронавирус. Китайската компания SenseTime, 
описана като „най-ценният стартиращ AI в света“ и струваща най-малко 4,5 милиарда долара, е една от няколкото 
фирми, подобряващи разпознаването на лица, за да се гарантира, че човек може да бъде идентифициран, без да 
сваля маската си.

9   „Коронавирусът извади на светло държавното наблюдение в Китай“, БТА http://www.bta.bg/bg/c/MI/id/2149053
10  Алгоритъм - Стъпка по стъпка процедура за решаване на проблем или постигане на някаква цел, предимно изпълнявана от компютър.
11  Fry, Hannah. Hello World. How to Be Human in the Age of the Machine. Random House, 2018.
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с действията си върху една интерактивна 
инсталация, попадналият в нейния обсег участ-
ник не е необходимо да прави това с директна 
физическа намеса, той отсъства. Участникът 
не е необходимо да осъзнава възможния си 
принос, с други думи, може и да не знае. Такава е 
природата на дейтафицираната интеракция. 
По същия начин, по който губим представа за 
ефекта от информационния си отпечатък в 
дейта пространството, ние късаме нишките 
на свързаност с дигиталния си двойник, който 
във всеки момент може да играе определена 
роля в нечий авторски проект или дори в алго-
ритъм без собственик. 

През 2001 г. Бен Рубин и Марк Хенсън пишат 
програма, която в реално време си присвоява 
фрази от няколко хиляди онлайн форума (чат 
стаи, новинарски платформи, социални мрежи). 
Водените във всеки един настоящ момент раз-
говори са извлечени със своеобразен емоциона-
лен филтър, тъй като подбраните фрагменти 
винаги започват с „Аз съм“, „Аз харесвам“ или „Аз 
обичам“ и включват изявления за националност, 
възраст, пол, сексуални предпочитания, религия, 
политика или ежедневие. Има нещо трогател-
но в това да видиш накуп сборa от споделени 
мисли, които биха могли да са част от чуждо и 
далечно изказване или просто идващи от съсед-
ната стая. Инсталацията, създадена на този 
принцип, е наречена Listening Post и има голямо 
влияние за областите в изкуството на новите 

медии, занимаващи се с визуализация и сонифика-
ция на данни. Тя е съставена от 231 електронни 
дисплея, подредени в мрежа върху извита стена, 
и съдържа както визуализация на фразите от 
хилядите текущи онлайн разговори, така и 
тяхното изричане от гласов генератор. Произ-
ведението директно засяга темите за домашно 
шпиониране, защитените от закона подслушва-
ния и наблюдения, СРС скандалите, правата на 
поверителност и злоупотребата с данни. То по-
казва как нашата онлайн активност е общодос-
тъпна и практически всеки може да я използва 
за всякакви цели. Посочва ни противоречивото 
значение на съставянето и използването на по-
добни набори от данни, тъй като те в крайна 
сметка съдържат лични истории, които не 
винаги са били предназначени да бъдат споделя-
ни със света. Пред зрителя се разгръща онлайн 
живот, механично компилиран в набори от 
данни, в които индивидуалността и личността 
се губят, но и същевременно се образува нова ця-
лост. Бен Рубин обяснява, че вижда своя проект 
като колаборативно разказвачество, в което 
хората участват без да са наясно: „Гледайки 
работата, усещам тенденцията да се развихри 
въображението ми, защото виждам фрагменти 
от текст, които са разположени един до друг, 
сякаш са в разговор или разказват история, но 
всъщност не знаем какъв е бил контекстът, от 
който са извадени.”12 

Компютърните технологии от самото си 
зараждане винаги са служили в полза на онагледя-

“Listening Post” (2001) на Бен Рубин и Марк Хенсън

12  Rubin & Hansen, 2013 (Цитирано в http://www.digiart21.org/art/the-listening-post).  
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ване на процеси, необозрими за човешкото око 
или необхватни за човешкия ум. Такива са били 
сметките на балистични траектории, статис-
тики, пилотски симулации, астрономически яв-
ления, ЯМР, сложни математически изчисления, 
химични и физични процеси, медицински изслед-
вания, изборни графики и пр. Загадките на света 
са разкрити за нас под формата на визуализация 
на данни. В много от случаите, представлява-
щи спекулативен реализъм. Визуализацията на 
данните, колкото и съществен принос да имат 
за развитието на множество индустрии като 
военната, автомобилната, авиационната, кино-
то, в научните области на медицината, мете-
орология и климатични промени, и много други, 
е един научен термин, свързан повече с инфор-
мационния дизайн, и като такъв не е подходящ 
за описанието на художествена практика13. В 
дейтафицираната интеракция акцентът не 
е върху данните и формалната вариативност 
на техния изглед, а върху източника на данни 
за участие, който е избран и се наблюдава от 
художника. В дейтафицираната интеракция 
зрителят получава резултата от вътрешни за 
системата интерактивни процеси, генерирани 
в реално време, независимо от това дали източ-
никът е живо същество или сбор от данни, гене-
рирани от метеорологично явление например. 
Те могат да бъдат съзерцателни или активни 
спрямо него, т.е. според степента на участие 

да са директни или индиректни, осъзнати или 
неосъзнати. В определен момент може да се 
окаже, че взаимодействието с технологичната 
среда е станало толкова естествено, че наши-
ят интерактивен принос да е част от рутин-
ните ни действия, които извършваме почти 
несъзнателно. Също като в утопичния свят на 
описаните по-горе социална мрежа, осребряваща 
нашите поведенчески модели (данни), и Listening 
Post на Бен Рубин и Марк Хенсън. 

Още един пример: През 2004 г. Карло Зани „рису-
ва“ „eBay Landscape“. Това е онлайн среда, изгра-
дена с помощта на данни, ползвани в реално 
време от Интернет. Планините в пейзажа се 
генерират динамично, ползвайки нивата на 
eBay.com на фондовите пазари; изображенията, 
попълващи бамбуковите дървета, се изрязват 
от началната страница на CNN.com, а броят на 
звездите и цветът на небето (само в онлайн 
версията) зависят от броя на потребителите 
(и техните IP адреси), посещаващи проекта в 
този момент. „В моята работа няма взаимо-
действие с кликване, а това, което наричам 
OFF-KEYBOARD интеракция, идващо от нашето 
частно и социално поведение, което веднъж 
превърнато в текстове, изображения или 
статистика, влияе и определя съдържанието и 
формата на творбата.“14 

„eBay Landscape“ (2004), Carlo Zanni http://zanni.org/wp/index.php/portfolio/ebay-landscape/ 

13 Споделям мнението на Варвара Гуляева. Guljajeva, Varvara. From Interaction to Post-Participation: The Disappearing Role of the Active 
Participant. Estonian Academy of Arts, 2018. PhD thesis.

14 http://zanni.org/wp/index.php/portfolio/ebay-landscape/
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Дейтафицираната интеракция има следните 
отлики от класическата интеракция: 

1. Спрямо зрителя участник: Входящият им-
пулс/тригер подаден от зрителя-участник от 
осъзнат става неосъзнат, от директен – инди-
ректен, от участник – съучастник.

2. Спрямо произведението: Интерактивните 
процеси не са пряко осезаеми за непосредстве-
ния зрител. Той е свидетел без пряк контрол и 
възможност за директна намеса. Интерактив-
ността не протича само в отношения между 
човек-човек и човек-компютър, но също и между 
човек и метеорологични данни, борсови индекси, 
статистики, т.е. между живи и неживи системи. 

3. Спрямо автора: Той окончателно се е превър-
нал в Homo Arbiter Formae15 – онзи, който взима 
решение. Онзи, който избира и композира и за 
когото се знае най-малко. 

Композицията е единствената възможна есте-
тическа разработка. Композицията е уравне-
ние, което решава въпросите на важността и 
наличното. Мярката за красиво днес е важност-
та на наличното и неговото място в социална-
та йерархия. Композицията ще спаси света.
Съществуват процеси, които, дори да са неви-
дими, оказват радикално въздействие  върху 
ежедневието ни. Създаването на нови взаимо-
отношения, които деконструират, пренасоч-
ват и дори подриват технологията като начин 
на изразяване, има съществено значение при 
производството на интерактивно изкуство. 
Изживяванията във виртуални светове, аугмен-
тирана реалност, кибер пространството, IP 
присъствието, големите данни, дейтафицира-
ното ни ежедневие, придобиват все по-голямо 
влияние спрямо самооценката и съществуване-
то ни. В тези среди няма голямо значение кой 
си, защото можеш да си всеки. Идентичността 
се образува от възможността за хиперсвърза-
ност от аналитичните матрици в мозъка ни, 
разтворени в потенциалната необозримост на 
мрежата. 
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Петко Танчев

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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Пенчо Добрев

ВИДОВЕ РЕЛЕФ 
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И ПРИНЦИПИТЕ 
ЗА ТЯХНОТО ИЗГРАЖДАНЕ

видими при дефинирането на ниския и високия 
релеф. Ще разгледаме няколко примера не с цел да 
ги критикуваме, а да видим проблемите, които 
произтичат от използваните в тях критерии. 
Например в речника с термини на изкуството на 
Едуард Луси-Смит за определяне височината на 
релефа и съответно вида му е използван крите-
рият ½ от реалната дълбочина на формата. 
Според него тази граница дели ниския (фр. bas-
relief – барелеф, ит. basso rilievo) от високия (фр. 
haut-relief – орелеф) релеф. Граничната степен се 
нарича мецорелеф (ит. mezzo-rilievo). Авторът 
определя „барелеф“ като „Релефна скулптура, в 
която фигурите изпъкват на по-малко от полови-
ната от истинската им дълбочина спрямо фона“, 
а „мецорелеф“ като „Релефна скулптура, в която 
фигурите и предметите се виждат в полуобем, 
т.е. с половината от техния обем, изпъкващ над 
повърхността“1. Тези критерии се използват 
традиционно в професионални и изкуствоведски 
среди за най-общо ориентиране. За съжаление в 
много случаи те са практически неприложими. 
Невъзможно е обективно да се определи дали 
повече или по-малко от ½ от обема на формата 
излиза напред от основата, когато фигурите или 
изобразените обекти са несиметрични или са в 

Около въпросите, свързани с релефа, често има 
неясноти. Част от тях се дължат на самия бипо-
лярен характер на това изкуство, разположено 
между плоската основа и пространството пред 
нея, между двуизмерното и триизмерното. Друга 
част – на недостатъчната задълбоченост в ос-
мислянето и теоретичното интерпретиране на 
проблематиката, свързана с него. В този текст 
са споделени виждания, които синтезират част 
от моя профсионален опит в тази сфера и могат 
да дадат отговори на някои често възникващи 
въпроси. Той не формулира абсолютни опреде-
ления, а предлага алтернатива в разбирането и 
класифицирането на релефа. 

При определянето на вида на релефа според 
неговата ориентация по отношение на изобра-
зителната равнина нещата са ясни. Релефът е 
изпъкнал (позитивен) или вдлъбнат (негативен). 
Използват се и други синоними на вдлъбнат 
релеф, като „обратен релеф“ и „контрарелеф“. 
Видовете релеф според тази основна ориентира-
ност изразяват две противоположни състояния 
на динамично взаимодействие между материала 
и „празнотата“. Класическият релеф е позити-
вен. Той изразява активността и изявата на 
„пълнотата“ на материала в пасивната „праз-
нота“ на пространството. При негативния 
релеф респективно пространството навлиза и 
се проявява в пасивната в тези случаи плът на 
материала. Възможно е и съчетаване на позити-
вен с негативен релеф. Механичното обръщане 
на позитив в негатив и обратно е предмет на 
леярското изкуство. Всеки калъп на позитивен 
релеф, независимо от материала и технологията 
на неговото създаване, е негативен релеф (Фиг. 1). 
Очевиднaта простота при определянето на ре-
лефа според пространствената му ориентация 
силно контрастира с неяснотите при опитите 
да се разграничат видовете релеф според висо-
чината. Затрудненията в тези опити стават 

Фиг. 1 Калъпът на всеки позитивен релеф е негативен 
релеф.

1 Луси-Смит, Ед. Илюстрован речник на термини на изкуството. С., Петър Берон, 1996, с. 163.
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общо перспективно положение спрямо окото на 
зрителя. Други случаи, при които критерии като 
„половината от истинската дълбочина“ или „по-
ловината от обема“ са невъзможни за употреба, 
са тези, при които формите не изобразяват ви-
димата реалност. Очевидно е, че при неизвестна 
форма, която съществува само в творческата 
мисъл на автора, невидимите части, оставени 
на въображението на гледащия, са в непредвиди-
мо съотношение спрямо изпъкващите и съот-
ветно видими такива. Явно това разграничение 
не задоволява и самия автор на определенията, 
защото при дефинирането на високия релеф, той 
прибягва към друг, за съжаление още по-неясен и 
лишен от обективност критерий. Там орелефът 
е определен като „Релефна скулптура, която е 
врязана достатъчно дълбоко, за да внуши, че ос-
новните части на композицията почти се откъс-
ват от основата си“2. Тази дефиниция се опира на 
субективност в преценката дали е достатъчно 
врязването, кои са основните части, има или 
няма внушение, че именно те, а не други, почти 
се откъсват от основата и т.н. 

Да разгледаме друг пример. В „Енциклопедия на 
българските изобразителни изкуства“ за опре-
деляне вида на релефа според височината му е 
използван друг признак. Там при обяснението 
на понятието „барелеф“ се казва: „При барелефа 
изпъкналостта на формите не е голяма и обик-
новено не надминава равнището на една втора 
условно създадена плоскост“3. Трудно е да се задо-
волим и с това определение, ако се стремим към 
прецизност в разбирането. Тук като критерий 
е посочена изпъкналостта на формите и услови-
ето тя да не е голяма, но не са дадени отправни 
точки за определянето на тази големина. По-на-
татък се поставя допълнителното изискване 
формите да не надминават равнището на втора 
плоскост, за която единствено се уточнява, че 
е „условно създадена“. Ако към толкова неопре-
деленост добавим и уговорката „обикновено“, 
съдържаща се в това определение, виждаме, че 
вратата е широко отворена за изключения и 
интерпретации. Различните подходи в опитите 
за дефиниране на видовете релеф, предлагани 
от различни източници, водят непредубедения 
читател до объркване и неясноти. Моето разби-
ране е, че съществуващите понятия за видовете 
релеф и границите между тях, оформени при упо-
требата на традиционно прилаганите критерии 
за разграничаване, са приблизителни и неточни. 
Все пак наличните термини са от практическа 
полза за ориентиране в материята. 

Мисля обаче, че съществува прост приложим 
критерий, който категорично и недвусмислено 
разделя целия спектър от степени на релефа на 
две. Това е критерият „обратен наклон“ (Фиг. 2). 
Обратният наклон е често употребяван в 

леярството термин. Използването му за опре-
деляне вида на релефа според неговата височина 
автоматично отстранява възможните коле-
бания в преценката. Той дава на определението 
измеримост и доказуемост. Може да се използва 
и при определяне на дълбочината (аналогична 
на височината при позитивния релеф) на вдлъб-
нат (негативен) релеф. Обратният наклон е 
признак, изразяващ тенденция към обособяване 
на самостоятелна форма и опита  да се от-
дели от своя първоизточник – материала на 
основата (Фиг. 3). Съответно при негативния 
релеф той изразява соловата интервенция на 

Пенчо Добрев, ВИДОВЕ РЕЛЕФ СПОРЕД ВИСОЧИНАТА И ПРИНЦИПИТЕ ЗА ТЯХНОТО ИЗГРАЖДАНЕ

Фиг. 2  Обратният наклон създава невидими зони за 
фронтално наблюдаващото око.   

Фиг. 3 При отделянето си от плоскостта формата 
неизбежно образува обратни наклони.

2  Луси-Смит, Ед. Цит. съч.
3  Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, Т 2, С. БАН, 1987, с. 491.
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част от празнотата в плътта на материала 
с тенденция към отделяне от пространство-
то-майка (Фиг. 4). Практически при зрителна 
дистанция, надвишаваща три пъти големия 
размер на изобразителното поле, наличието 
на невидими за фронтално наблюдаващото 
око зони означава наличие на обратни наклони 
и обратно – видимостта до всяка точка от 
повърхността на релефната творба е признак 
за липса на такива. Появяването на обратни 
наклони дели ниските от високите степени 
или видове на релефа (Фиг. 5). То е граница, с 
помощта на която лесно и обективно се опре-
деля мястото на конкретния релеф в широкия 
регистър от степени между плоскостта и пъл-
ната триизмерност. Съществува и друга важна 

граница в ска́лата от степени на релефа, но за 
нея ще стане дума по-нататък в изложението.                                                                                                                                     
                                        
Ниският релеф с нестепенувани в дълбочина 
планове възниква в дълбоката древност. Тъй 
като той намира съвършен израз и се ползва 
хиляди години в Древен Египет, без риск да сме 
некоректни можем да го наречем „египетски 
релеф“. Може да се спори около неговия произход 
и начало, както около всяко друго начало, но е 
сигурно, че в Древен Египет, където той про-
цъфтява и се превръща в основно средство за 
изразяване и комуникация, релефът произтича 
и е тясно свързан с рисунката и писмото. В 
този смисъл той не компресира триизмерните 
образи от натурата, а обратно – дава пласти-
чен израз на вече компресирани, двуизмерни 
образи – писмени знаци и рисунки. Следователно 
възникването му е предхождано от дълъг про-
цес на натрупване и рафиниране на визуалния 
човешки опит, от преминаването на живите 
впечатления от заобикалящата триизмерна 
среда в двуизмерни образи. Опитите на създа-
дения от ума абстрактен двуизмерен свят да 
се разшири и изпълни отново с живот довеждат 
до възникването на изкуството на египетския 
релеф. Така погледнато, е уместно да го разглеж-
даме по-скоро като пластична рисунка, откол-
кото като компресиран триизмерен образ. При 
него няма степенуване на дистанциите между 
възприемащото око и „пространствените“ 
планове в изображението. Принципът на това 
пластично третиране е съвършено прост и 
възможно най-лесният за осъществяване върху 
твърда основа. След гравиране на линеарната 
рисунка с равномерна дълбочина граничещите 
планове се отделят, като задните отстъпват 
в дълбочина. Това отделяне става само в съсед-
ство с линията, която така или иначе предста-
влява граница между тези планове. След зоната 
на разграничаване задните планове се връщат, 
плавно или не в зависимост от необходимост-
та при конкретното изображение, отново към 
изходната височина на плочата. Това движение 
на плановете навътре и навън е характерно за 
нестепенувания релеф и го отличава от всички 
други видове релеф. 

Въпреки че в релефите на Древния Египет 
обикновено се избягва редуването на много 
„пространствени“ планове, разграничаването 
им само където се срещат и липсата на сте-
пенуване в дълбочина дават тази възможност 
в рамките на материал (плоча) с много малка 
дебелина. Този вид релеф използва част от из-
разните средства на триизмерната пластика, 
но остава тясно свързан с плоскостта и запазва 
голяма част от илюзорността на рисунката и 
живописта. Той се „осъществява“ в диапазона 
между повърхността на плочата и дълбочи-
ната на гравираната рисунка. Пластичната 

Фиг. 4  Негативната форма е аналог на позитивната, 
но с обратен знак.

Фиг. 5 Високите степени на релеф се различават от 
ниските по наличието на обратни наклони.
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изразителност и усещането за триизмерност 
на изобразените форми се постига в тази тясна 
рамка чрез рисунката, перспективата, наклони-
те на плановете и преходите между тях.

В първата половина на скалата, отразяваща 
ниските, по-близки до плоскостта форми на 
релефа, откриваме още една съществена гра-
ница. Тя е там, където започва степенуването 
на дистанциите от наблюдаващото око до 
отделните планове в дълбочина. Това е важна 
граница, защото тя дели два качествено раз-
лични принципа на пространствено третиране. 
Единият, за който вече стана дума, можем да 
наречем „чист принцип на ниския нестепенуван 
релеф“. При него липсва степенуване на плано-
вете в дълбочина. Всеки заден план се завръща 
обратно към изходната височина на плочата и 
така разстоянието от равнината, определена 
от очите на гледащия и успоредна на изобра-
зителната равнина до най-високата точка 
на всеки от изобразените „пространствени“ 
планове е приблизително едно и също (Фиг. 6). В 
рамката на този принцип на изграждане имаме 
пластична разработка без реални простран-
ствени отношения между зрителя и плановете 
в  изображението. 

Другият принцип на изграждане е този, при 
който дистанциите от зрителната равнина до 
изобразените пространствени планове са сте-
пенувани (Фиг. 7). Колкото и да са малки разлики-
те в дистанциите до отделните планове, те 
маркират началото на един различен принцип 
на изграждане, сродяващ този вид релеф пове-
че с високия релеф и триизмерната пластика, 
отколкото с египетския релеф и рисунката. На-
чалото на степенуването на пространствени-
те планове е начало на триизмерно изграждане, 
макар и на едно компресирано пространство. 
Така погледнато, можем да твърдим, че „чис-
тият принцип на египетския релеф“ и „прин-
ципът на степенуване на пространствените 
планове“ определят две различни състояния или 
качества на релефа. Следователно различията 
между всички „степени“ на релефа след египет-
ския – чак до триизмерната пластика, са по-ско-
ро количествени. Те всички се изграждат на 
принципа на степенуване на пространствените 
планове, а разликата между тях е в степента на 
компресия на пространството или другояче ка-
зано, в дистанциите между наблюдаващото око 
и пространствените планове в изображението.  
В края на скалата е триизмерната пластика, 
която „обитава“ реалното некомпресирано 
триизмерно пространство. Можем образно 
да дефинираме разликата така: в египетския 
релеф имаме раздвижена равнина, а при всички 
останали – компресирано пространство. Това 
разбиране ни дава основание да твърдим, че 
„чистият принцип на египетския релеф“ изра-
зява релефа в неговия първичен концентриран 
вид, свързан с плоскостта, а всички останали 
степени и видове, наричани релеф, са хибридни 
състояния между него и триизмерната плас-
тика. Въпреки по-малкия диапазон, в сравнение 
с ниския степенуван релеф, нестепенуваният 
съдържа по-голям пластичен потенциал поради 
специфичното за него „огъване на плановете“, 
но това е тема, която остава встрани от фоку-
са на настоящия текст.

Все пак трябва да признаем, че ясните граници 
лежат в сферата на чистата теория, а свобода-
та на изразяване руши всяка граница в живота 
и в изкуството, така че първите крачки към 
излизане от „чистия принцип“ са направени още 
в релефите на Древния Египет и Двуречието. 

Вече разгледахме разликата между принципа на 
ниския релеф с нестепенувани планове, който 
означихме като „принцип на раздвижената 
равнина“ и този на  „степенуваните планове“ 
или „компресираното пространство“. В тези 
наименования (както във  всяко наименование 
по принцип) се съдържа известна условност. 
Сега ще се спрем на някои особености на сте-
пенуването на пространствените планове 
или дълбочини в релефите, принадлежащи към 

Фиг. 6 Релеф с нестепенувани планове. Разстоянията 
(a), (b) и (c) са равни.

Фиг. 7 Релеф със степенувани планове. Разстоянията 
(а),(b) и (c) са различни (степенувани).
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втория вид. Във физически реалното триизмер-
но пространство обектите са разположени на 
различни дистанции от окото на наблюдателя. 
Да разгледаме такъв пример. Ако сме в стая и се 
огледаме, не е изключено да видим следното: 

1. В най-преден план фигурата на наш близък 
или колега (на около 1 м от нас); 

2. Прозореца зад него (на 3 м); 
3. Дървета, които се виждат през прозореца 

(на 10 м); 
4. Сграда зад дърветата (на 50 м); 
5. Планина в далечния план зад сградата 

(на 10 000 м); 
6. Небето (безкрайно далеч). 

Ако трябва да създадем релеф със степенувани 
планове, изобразяващ тази картина, ще имаме 
задачата да представим всичките шест плана 
в действителност разположени в едно нео-
бятно пространство, в рамката на диапазон 
от примерно няколко сантиметра дълбочи-
на. Рисунката и перспективата ще свършат 
основната част от работата по създаване на 
изображението. Повърхнините с техните раз-
лични наклони, преходи и степенувани планове 
ще го доизградят. Как обаче да степенуваме 
плановете? Класическият подход предлага 
следното решение: най-близкият план е най-ви-
сок, следващият – по-нисък и така до последния, 
който едва се отделя или е равен с фона. По 
този начин формите от предния план (в случая 
фигурата на нашия близък или колега) получават 
най-много обем и потенциал за пластична изява. 
С намаляването на височината на следващите 
планове, намалява и диапазонът за разработ-
ка в пластично и съответно в светлосянъчно 
отношение. Така към илюзията, създадена от 
рисунката и линейната перспектива, се добавя 
намаляването на светлосянъчния контраст в 
далечните планове – ефект, подобен на този 
при въздушната перспектива. Забелязваме, че 
между прогресията, отразяваща нарастване-
то на дистанциите от наблюдаващото око до 
отделните планове в реалното пространство, 
и тази, която отразява нарастването им в ре-
лефа, съществува обратна зависимост. Вижда-
ме, че най-далечните планове, разполагащи се в 
пространство с най-голяма дълбочина, в релефа 
са представени с най-малка височина и съот-
ветно са най-силно компресирани. Така най-пред-
ните планове са представени чрез най-слабо, а 
най-задните чрез най-силно сгъстено простран-
ство. Дълбочината на небето, клоняща към 
безкрайност, претърпява най-мощната компре-
сия и е сведена до почти абсолютната плоскост 
на фона. 

Нека отбележим още една зависимост. Колкото 
повече планове трябва да изобразим, толкова 
по-прецизно трябва да ги степенуваме в рам-

ките на диапазона, зададен от дебелината на 
материала (когато релефът се създава чрез 
отнемане от твърд материал с определена 
дебелина) или други ограничаващи фактори. 
При увеличаване броя на изобразените плано-
ве съществува и алтернативата увеличаване 
височината на релефа. Този подход е характерен 
за релефите, изградени на принципа на степе-
нуваните планове при използването на мето-
да на напластяване в материали като глина и 
восък (съответно – теракота, бронз). Той може 
да бъде наблюдаван в образци от много епохи. 
Стремежът към убедителна илюзия за реално 
пространство достига в крайната си степен 
до съчетаване на степенувания релеф с кръгла 
скулптура в рамките на едно произведение.
Зависимостта на височината на релефа от броя 
на изобразените планове не съществува при 
нестепенувания релеф. При него редуването на 
изобразените пространствени планове може 
да бъде безкрайно и практически се ограни-
чава единствено от размерите на избрания 
формат. Ако можем да увеличим двуизмерното 
изобразително поле безкрайно, ще можем да 
изобразим безкрайно много планове в рамките 
на ограничена пространствена дълбочина. При 
степенувания релеф това би било невъзможно 
поради нейното изчерпване (Фиг. 8). От казано-
то дотук можем да обобщим, че съществуват 
две обективни граници, които делят видовете 
релеф според тяхната височина и според тех-
ния принцип на изграждане. Едната е „обратни-
ят наклон“. Липсата му свързваме с формите 
на ниския релеф, а неговото наличие – с тези на 
високия и тенденцията на формата към откъс-
ване от плоскостта и пълноценна триизмерна 
изява. Въвеждането на понятието „обратен 
наклон“ внася яснота и позволява избягването 
на грешки и неточности при установяване 
вида на релефа според неговата височина. Това 
определя когнитивната му сила и ползата от 
неговата употреба.

Другата граница дели релефа с нестепенувани 
планове от този, изграден на принципа на сте-
пенуваните планове. По същество тези две гра-
ници принадлежат на две отделни ска́ли. Едната 
определя релефа според височината му, а друга-

Фиг. 8. Нестепенуваният релеф може да представи 
много планове в малка дебелина на материала. Това е 
труднопостижимо при степенувания. 
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на проф. Илия Иванов Илиев, и по-точно върху 
взаимодействието на пластиката и релефа 
със стенописните техники в него. Има обаче и 
стара причина, а тя е, че още в студентските 
ми години бях провокиран от моя преподавател 
по скулптура Илия Янков Илиев да разсъжда-
вам върху начините за изграждане на релефа. 
С времето се добрах до някои отговори, част 
от които споделям тук. Дълбоко съм благода-
рен и на двамата. В този текст са изложени 
общи възгледи за релефа, но не са засегнати 
редица важни въпроси, свързани с него. Това са 
въпросите за светлината, цвета, материала, 
техниката, както и някои особености на плас-
тичността при нестепенувания релеф. Надявам 
се, че тези теми, както и прецизни дефиниции 
на видовете релеф ще бъдат включени в един 
бъдещ по-обемен труд.
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Фиг. 9. Двете граници в единната скала.  

та – според принципа на неговото изграждане. 
За простота ги представяме в синтезиран вид 
като една ска́ла (Фиг. 9). Релефът с нестепенува-
ни планове произлиза от и е родствен с линеар-
ната рисунка. Той принадлежи на плоскостта 
и се изгражда според принципа, който условно 
нарекохме „принцип на раздвижената равнина“. 
Релефът със степенувани планове преодоля-
ва господството на равнината и  навлиза в 
„пластовете“ на физическото пространство. 
Релефът с обратни наклони дава ясен израз на 
това преодоляване, като проявява тенденция 
към откъсване от плоскостта. Видовете на 
релефа след египетския, независимо от наличи-
ето или не на обратни наклони, са родствени 
помежду си и се изграждат според „принципа на 
компресираното пространство“. С намаляване-
то на компресията високите форми на релефа 
се доближават до триизмерната пластика.

Накратко казано, съществуват нестепену-
ван и степенуван релеф. Степенуваният се 
дели на нисък и висок според наличието на 
обратни наклони.

Повод за написването на статията е едно мое 
изследване върху прекрасното творчество 

Пенчо Добрев, ВИДОВЕ РЕЛЕФ СПОРЕД ВИСОЧИНАТА И ПРИНЦИПИТЕ ЗА ТЯХНОТО ИЗГРАЖДАНЕ
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ДИМО ЗАИМОВ
МОНУМЕНТАЛНИ ТВОРБИ 
С ФИГУРАЛЕН ХАРАКТЕР

зиция тип „плаващо петно“1 , типична за края на 
60-те – началото на 70-те години, принципът на 
композиране се свежда до подредба на образни 
мотиви в петно със свободен силует. Фигурите 
са обособени една от друга, рядко включени в 
пространствени или сюжетни взаимоотношения 
помежду си или с обкръжаващата ги среда. 

От произведенията на Димо Заимов с тази 
специфика се отнасят монументалната кера-
мика на фасадата на Общинския съвет в Царево 
и керамичният релеф на  Общинския съвет в 
Перник (1982 г.).

Характерът на този тип произведения е ста-
тичен, едноизмерен, максилмално оплоскостен 
от използването на стилизацията като основен 
метод. Фигурите са едри, тежки, монолитни, 
статични. Формите са изчертани предвид спе-
цификата на материала. Решенията са подчер-
тано монохромни. Жестовете са статични, а 
въздействието – статуарно.

При трактовката на фоновете при Димо Заимов 
още от ранните творби се появява пиетет към 
детайл. Фонът рядко е изчистен – той е гъмжило 
от подробности, концептуално доразвиване на 
идеята, представена в главните фигури.

В цялото творчество на художника фонът се 
явява артистична трактовка на синтезирана-
та в основния мотив идея. Това се регистрира 
като посока още от зората на творчеството 
на Заимов.

Зараждането на тенденцията за пространстве-
на всеобхватност и надмощие на произведения 
над архитектурната среда ясно се забелязва в 
средата на 70-те години. При Димо Заимов тази 
тенденция може да бъде наблюдавана в група 
творби, в които образният строй е структури-
ран с различна степен на условност – от предел-
на натуронаподобителност през знаково обо-
значаване на изображението в условна среда до 
граничеща с орнамент образна структура.

Художникът Димо Заимов е сред авторите, кои-
то знаково се свързват с историята на българ-
ската монументална живопис.

Димо Заимов в монументалните си творби ин-
терпретира проблеми на техника и технология, 
експеримент и съвместяване на стилове и сред-
ства, фокусиране върху връзката творба-среда.
Интересът към спецификата на монументал-
ните творби на Димо Заимов се мотивира от 
факта, че неговото творчество не е изследвано 
до момента. Произведенията му са разнообразни 
като специфика, но предлагат възможност за 
типологично обобщение. 

В настоящата статия насочвам вниманието 
си към спецификата на монументалните про-
изведения с фигурален характер. Те са изцяло 
натуронаподобителни. Факторите, които ги 
обединяват, не произтичат от използваната за 
реализирането им техника. Основа за групира-
нето им е характерът на формата, същността 
на изобразителното пространство и съотнася-
нето към архитектурната среда. Част от тези 
творби са изцяло натуронаподобителни, други 
носят известна условност във фона на компози-
цията. Като цяло по специфика и въздействие, 
тези произведения се отличават с висока инфор-
мативност и разпознаваемост на изображение-
то. Принципно монументалните реализации на 
Димо Заимов са класифицирани според степента 
на разпознаваемост и съобразно спецификата на 
връзката си с архитектурата.

В периода на тоталитарната епоха у нас този 
тип произведения доминират, предвид пропа-
гандната функция на вида изкуство. Въпреки 
това Димо Заимов е сред авторите, които 
творят и в полето на абстрактната образност. 
Факт е обаче, че повечето произведения създа-
дени до 1989 година носят в себе си фигурация, 
независимо дали имат подчертана пропагандна 
функция в пространството, в което се изявяват. 
В ранните произведения на Димо Заимов – мо-
нументални произведения от керамика с компо-

1 Димитрова, Т. „Съвременна българска монументално-декоративна живопис“, Сборник „40 години българско социалистическо изку-
ство“, 1984, с. 245.
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Ярък пример за проявата на всеобхватност на 
пространството, изпълнено с повествователен 
тип композиция, наситена с образи-символи и 
алегории, е мозайката „Първите социалисти“, 
1977 г. – 1978 г. в Партиен дом във Велико Тър-
ново, по проект на Димо Заимов и Александър 
Терзиев. Структурата на творбата е изградена 
от отделни части, тематично и стилистично 
обвързани, но с относителна самостоятелност 
в рамките на цялото. Композициите са репре-
зентативни, статични и строго ритмизирани. 
Темите са напълно в духа на времето: посрещане 
на победителите с хляб и сол; алегорично изобра-
жение на Партията с петолъчка в ръце; майка с 
дете; жени, които държат в ръцете си макове. 
Освен тях са изобразени и представителите на 
работническата класа, интелигенцията и сел-
ското стопанство. Акцентът е поставен върху 
видни представители на социалистическото и 
социалдемократическото движение. Изображе-
нията са изпълнени в плоски, локални цветове. 
Изключение от този пластически принцип пра-
вят само портретите на социалдемократите 
и социалистите. Като център на паното, те 
се отличават със светлосянъчна моделировка. 
Изявеният фронталитет и статичност произ-
тичат от представителния характер на твор-
бата. Фонът е изпълнен в светли, топли тонове. 
Категоричното отделяне на човешките фигури 
от фона способства за обособяването на двус-
лойна пространствена структура.

Цялостното въздействие на мозайката е всеоб-
хватно. Тя изпълва всички стени на помещение-
то, ограждайки зрителя отвсякъде. Височината 
на правите фигури значително превъзхожда чо-
вешката, а тази на седналите съвпада с хоризон-
та. Портретите в централната сцена недвусми-
лено привличат вниманието във функцията си на 
най-съществен композиционен елемент.

Едрият мащаб, интензивният колорит доприна-
сят мозайката да „атакува“ едновременно архи-
тектурното пространство и зрителя.

Каменната мозайка „Темида“ в Съдебната пала-
та, град Перник, 1980 г., е произведение, което 
продължава поетата във фигуралната група 
творби посока. Темата за правосъдието и силата 
на държавната власт е типична за десетилети-
ето на 80-те години. Това е време, когато дър-
жавата в епохата на социализма демонстрира 
своята мощ. Присъствието на тази тема в про-
изведението на Димо Заимов обаче е продикту-
вано от предназначението на сградата. Худож-
никът се придържа към тематичното задание, 
но подхожда артистично и свободно в градежа 
на композицията. Няма строго придържане към 
идеологически символи, знаци и емблеми. Про-

изведението разкрива пиетета на автора към 
свободната форма – във фона са налице голям 
брой геометрични форми, които плавно премина-
ват и се трансформират в свободни структури. 
Тази творба е своеобразна „заявка“, преход към 
увлечението по абстрактните нефигурални 
изображения.

Димо Заимов се вписва изцяло в облика на своето 
време. Трябва да се подчертае обаче, че алегорич-
ната фигура на Темида е аперсонализирана. Сим-
волите ѝ – везни и затворени очи – са загатнати, 
но не преекспонирани или изчертани. Компози-
цията на мозайката е фризова. Постановката ѝ 
е лентовидна, поради разположението ѝ в цен-
трално фоайе на две нива. Темата е разгърната 
чрез натрупване на образи, без сюжетен разказ. 
Композицията е изградена в единна тоналност. 
Фигури и фон са вписани едно в друго. Въпреки 
единната цялост и трудното разчленяване на 
отделните структури, могат да се обособят 
пространствени планове. Употребата им е 
условна. В тази творба Димо Заимов съчетава 
рационално-геометричното, изведено във фона, 
като опозиция на живописната трактовка на 
основните фигури – доколкото употребата на 
понятието живописен е пригодна в техниката 
на мозайката.

Ясното усещане за ритъм е компонент, които 
винаги се откроява в произведенията на Димо 
Заимов. Колоритът като цяло е балансиран. По 
посока на родство на символи и интеграция в 
архитектурното пространство може да бъде 
разгледана мозайката във външния кръг на 
дом-паметник на БКП на връх Бузлуджа, 1981 г.

Заедно с Националния дворец на културата, 
мемориала „1300 години България“ в Шумен, 
дом-паметникът на БКП на Бузлуджа е едно от 
значителните като размер и пропагандна същ-
ност произведения на изкуството от периода на 
тоталитализма в България. Проектирането и 
реализирането му са мащабни, времеемки, анга-
жиращи голям човешки и финансов ресурс. Възла-
гането и одобряването на отделните проекти е 
поетапно, а художниците нееднократно са били 
„връщани“, докато не предложат идеята си по 
максимално приемлив за идеологията на система-
та начин.

Мозайката на Димо Заимов, озаглавена „Социа-
листическата индустриализация“, е разположена 
във външния кръг. Мозайката е напълно съзвучна 
като стилистика с останалите произведения в 
непосредствена близост до нея2.  Тя се отличава 
с разпознаваем рисунък. Фигури и форми са изпъл-
нени в полихромна гама. Изобразеното простран-
ство е абстрактно. 

Любомил Драганов   ДИМО ЗАИМОВ. МОНУМЕНТАЛНИ ТВОРБИ С ФИГУРАЛЕН ХАРАКТЕР

2  Примери в тази насока са мозайките „V конгрес на БКП“ от Александър Терзиев, „Международната работническа солидарност“ от 
Григор Спиридонов, „Посрещане на съветската армия“ и „Девети септември 1944“ от Иван Кирков, „Х конгрес на БКП“ от Стоимен 
Стоилов, „Българо-съветската дружба“ от Тома Върбанов.
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Произведенията на Д. Заимов от 80-те години 
са мащабни, ориентирани към доминиране над 
архитектурната среда по различни начини. 
Димо Заимов през 80-те години все по-ясно 
започва да разчита на експресивната роля на 
цвета като фактор при изявяване на форма-
та и изява в пространството. Както посочва 
Константин Марков в своето изследване по 
проблемите на цвета в стенно-монументал-
ната живопис от 80-те години, „...цветът 
заема решаващо участие при трактовката на 
формата. Като компонент на формата, той се 
проявява в нейната структура, при осигуряване 
на „отворена“ комуникация с архитектурната 
среда. Подборът на цвят, интензивното му 
въздействие и подчертаната многоаспектна 
роля на контраста привличат вниманието на 
зрителя и създават условия за активно при-
съствие на стенописа в интериора“3.  Емблема-
тичен пример за своеобразно усвояване на архи-
тектурата, без да бъдат изземвани агресивно 
функциите ѝ, е писана керамика за централното 
фоайе на Пионерски дом в Перник, 1982 г. Писана-
та керамика обхваща стените по цялото фоайе 
от пода до тавана. Композицията е изградена 
на базата на концентриране на образи символи, 
свързани с темата: детство, младост, свобода, 
творчество. Характерно за творбите, създа-
дени в периода на социализма, е, че всички се изо-
бразяват млади, красиви, щастливи, с оглед да 
се подчертае смислово предлаганото от „пар-
тията“ благоденствие. В тона с прокламирания 
оптимизъм е и подборът на гамата. И в тази 
твобра, както и в останалите на Димо Заимов, 
фигури и фон не могат да бъдат отчленени 
една от друга. Произведението има подчертан 
стенописен ефект - сякаш е рисувано върху 
стената. Границите между отделните плочки 
се губят. Димо Заимов „загражда“ зрителя от 
всички страни. Акумулирайки прилежащите 
към стенописното изображение „реални ъгли“, 
той отнема водещата конструктивна роля на 
архитектурата. Така рисуваната керамика се 
превръща в активен, доминиращ въздействие-
то фактор и моделира изцяло архитектурата. 
Стенописът „Партията“ във фойето на засе-
дателната зала на Общинския съвет в Перник 
(1983 г.) по мащабност и семантика продължава 
посоката на интерпретация. По аналогия с 
предишните произведения, алегория на Парти-
ята се съвместява с изображението на личност 
(Георги Димитров) и епизод от българската 
история (09.09.1944 г.). Като цяло композицион-
ната схема се характеризира със симетрично 
разположение на изображенията и асиметрично 
разположени детайли.

Фронталната ориентация на изображенията, 
използването на ракурси комбинирани с ярки 
тонове, които не се подчиняват на перспектив-

ните принципи, създават динамичен контакт 
на произведението с архитектурната среда и 
със зрителя.

Макар и в техниката на витража (която носи 
повече условност) тук е мястото да бъдат 
разгледани и два витража, създадени от Димо 
Заимов през 80-те години.

В рисувания класически витраж във фоайето на 
заседателната зала на Общинския съвет в гр. 
Добрич (1984 г.) Димо Заимов съчетава алегорич-
ни изображения със сюжетна конкретика. Този 
принцип не е еднократно прилаган в неговото 
творчество. Композиционната схема се харак-
теризира със симетрично разположение на изо-
браженията и асиметрично ситуирани детайли. 
Шпросните следват външните контури на жен-
ската фигура и паралелно с това навлизат във 
вътрешността ѝ, създавайки ритмично равно-
весие от праволинейни и криволинейни форми.

Композиционното богатство се допълва и 
от разнообразното третиране на формите. 
В центъра те са пределно обобщени, а към 
периферията стават по-наситени с конкретни 
детайли. Комуникацията творба-архитектурна 
среда-зрител се осъществява плавно. Централ-
ната част поразява с опростените си форми 
и „потока“ от светлина, който навлиза отвън 
навътре.

Съществуват голям брой примери сред произ-
веденията на Димо Заимов, които се движат на 
границата на фигуралното и нефигуралното. 
Те носят родство с орнамента, притежават 
известна условност, особено в контекста на 
средата. В тях няма натуронаподобителност, 
а властват стилизация и геометризация. Неза-
висимо дали са създадени през 70-те или 80-те 
години, посоката е една – изпълване на цялото 
предоставено изобразително поле, иницииране 
на динамична комуникация, от която произтича 
и изискването за „вчитане“ в изобразителната 
пласкост от страна на зрителя.

Монументалният гоблен в главното фоайе на 
интерхотела във Велико Търново (1981 г.) съв-
местява единна, но разделена на сегменти изоб-
разителна плоскост. Изисва се активно участие 
от страна на зрителя в хода на прочита на про-
изведението.  Техниката на гоблена позволява 
и предопределя плавна градация на тона, която 
художникът насища с допълнителен смисъл. 
Той избира малък колоритен диапазон - червено, 
охра, синьо и бяло. Преливите са от тъмно към 
светло и при структурирането на работата са 
обвързани с вложения в нея смисъл.

3   Марков, К., Цветът и пространството в българската стенопис и мозайка през 80-те години, Сборник „Материали от международ-
на научна конференция „Цвят и език“, София, 2011“, организирана от Сдружение „Група Цвят – България“ и СУ „Св. Климент Охрид-
ски“, 2011 г., електронен носител с ISSN 1314-3883, с. 304.
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Явлението „регионален патриотизъм“ не е чуж-
до на автора през призмата на реализираната 
поръчка. Всяка част от това пано е свързана 
с историята на Търново и индиректно с тра-
дицията и приемствеността. Средата, която 
Димо Заимов създава с гоблена, цели усещане за 
топлота, уют, приемственост. Керамичният 
релеф (1981 г.) за стълбището, писаната керами-
ка (1982 г.) в централното фоайе на Интерхотел 
“Велико Търново” във Велико Търново също ин-
терпретират темата за историческата при-
надлежност в контекста на търновския край.

Стенно-монументално произведение, кое-
то контрастира с архитектурната среда, е 
сграфитото „Добруджа“ в хотел „Добруджа“ в 
Албена. Като специфика то е на границата на 
фигуралното и нефигуралното, заради стату-
та на сложните, на пръв поглед неразпознава-
еми образни структури. Творбата е типичен 
пример за  произведенията, които категорично 
се отличават от архитектурата като формо-
образуване, композиционни посоки, колорит и 
използвани материали. Важна в случая е гледна-
та точка на автора по отношение на връзката 
произведение-архитектурна среда.

Сграфитото „Добруджа“, 1983 г., в хотел „Добру-
джа“ в КК „Албена“ се отличава с цялостна струк-
тура, изградена от силно стилизирани флорални 
и зооморфни мотиви, чиято специфика е сведе-
на до тази на орнаментални мотиви. Използва-
ните техника, мотиви и стилови особености 
разграничават произведението от конструк-
тивните специфики, колорита и материалите, 
използвани в интериора. Произведението е 
безспорен акцент във вътрешното простран-
ство на сградата.

Всички мозайки на художника от края на 70-те – 
началото на 80-те години притежават следни-
те белези: отделната форма е стегната, ста-
тична, рационална, докато фонът е третиран 
свободно, условно, дори живописно. 

Мозайката „Науката е слънце“ на калкан на вън-
шен корпус на училище „Бачо Киро“ във Велико 
Търново продължава посоката от фигуралните 
творби на Димо Заимов. Композицията е фрон-
тална, симетрична и рационализирана. Макар 
изображението да е напълно разпознаваемо, 
родството му с мозайките, базирани на ор-
наменталното начало, се търси по посока на 
условна форма, изчистен силует, условно прос-
транство. Стремежът към центробежност е 
очевиден. Кръгът като форма е мотивиран и 
конкруктивно, и смислово. Решението е свърза-
но с подялбата на изобразителното поле на оси, 
които маркират лъчи.

След 1989 г. една от посоките, които Димо Заи-
мов поема, е свързана с храмовата архитектура 
и декорация. В родното си село Караманите, 
Варненско, той изгражда мозайка за църквата 
„Св. св. Кирил и Методий“. Патронното изобра-
жеие е поставено над входа на храма. Мозай-
ката е от камък, смалт и стъкло. Художникът 
използва нововъведение в областта на техни-
ката и технологията и в подобен род канонична 
поръчка си позволява да експериментира. Човек 
със свободен артистичен дух, той носи в себе 
си неугасващото желание да търси и открива 
нови неща. Изображетията са в стилистиката 
на канона. Пъстрите дрехи създават усещане за 
непрекъснато трептене на образната повърх-
ност. Използването на стъкло във фона зад 
фигурите създава разнообразие в трактовката. 
Гладката, лята повърхност контрастира и ус-
покоява фрагментарното въздействие, породе-
но от детайлната структура на мозайката и 
от подредбата на тесарите.

Каменната мозайка „Св. Богородица“, 2008 г., в 
Ботевград е част от декорацията на базилика с 
катедрален характер. Мозайката над западния 
вход изобразява Света Богородица и е със ста-
тут на патронно изображение. Спазен е кано-
ничният колорит в червено и синьо със златен 
ореол. Богородица е изобразена в ипостаза тип 
Оранта, в обрамчена от тесари арка, син фон – 
максималната степен на сакралност е налице в 
златния фон, а използването на синия цвят за 
небе или фон е типично за християнската тра-
диция от Възраждането.

Димо Заимов винаги запълва изобразителното 
поле. Насища с дребни детайли докато въз-
действието за пълнота се превърне в моно-
литна тектоничност на композицията. Димо 
Заимов е сред художниците, при които няма 
рязък вододел в личната му еволюция в рамките 
на фигуралните монументални произведения. 
Развитието му е устойчиво, а повторяемостта 
на мотиви, похвати, символи и композиционни 
схеми – категорична и закономерна. 
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Изкуство и Мода 
ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ ИЛИ 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

РУСКИ  КОНСТРУКТИВИЗЪМ, 
ФУНКЦИОНАЛИЗЪМ 
И ОБЛЕКЛО
Радикален подход към дизайна
на облекло след Великата 
октомврийска социалистическа 
Революция от 1917 г.

Тарабукин тя е елитарна и преди всичко индиви-
дуалистична форма на изкуство, която винаги е 
тясно свързвана с музеите и украсата на домо-
вете на буржоазията. От тази гледна точка тя 
не може да има значим ефект върху народните 
маси, недостатък, който сам по себе си подписва 
смъртната й присъда. Изкуството в комунисти-
ческото общество трябва да бъде преди всичко 
„масово“ – според Тарабукин това предизвиква и 
основния въпрос: „Ако живописта е мъртва, дали 
изкуството като цяло също е мъртво?“ Лозун-
гът на Родченко гласи: „Конструктивният живот 
е изкуството на бъдещето! Изкуство, което не 
усмее да се адаптира в част от живота, ще бъде 
класифицирано в археологическия музей. Време е 
изкуството да се организира и да се превърне в 
част от живота“.

Според конструктивистите творецът трябва 
да играе активна роля в строителството на 
новото общество, в което изкуството вече не е 
привилегия на избрано елитно малцинство. В но-
вите условия то се превръща в едно от многото 
средства за построяване на комунизма. Самият 
творец вече е просто работник на изкуството, 
от когото се очаква не да „твори“, а да „произ-
вежда“. Така основното послаие на конструкти-
визма се оказва в това, че изкуството трябва 
да се отърси от своята аура и превръщайки се в 
обикновена вещ, да навлезе преди всичко в еже-
дневния живот на работника. Радикалната тран-
сформация на живота трябва да започне с про-

След Великата октомврийска социалистическа 
революция от 1917 г. конструктивистите и 
продуктивистите в Русия предприемат радика-
лен подход спрямо дизайна. За тях „модата по 
своята същност е буржоазен феномен и като 
такъв трябва да отмре заедно с класата, която 
го е произвела“. 

Дебатът за облеклото, който се провежда в 
първите години след 1917 г. не може да се раз-
глежда отделно от полемиката за ролята на 
изкуството в новото комунистическо общество, 
което започва да се строи. За продуктивисти-
те, най-радикалното течение в руския авангард, 
полезността е единственият валиден крите-
рий, според който съществуването на дадена 
художествена дейност може да бъде оправдано в 
комунистическото бъдеще. „Чистото“ изкуство, 
което няма никакво обществено приложение, се 
счита за социално неприемливо в революционно-
то общество и затова не би трябвало да оцелее. 
За продуктивистите, както и за някои констру-
ктивисти, изчезването на традиционното изку-
ство е неизбежно.

По време на конференция в Института за худо-
жествена култура през 1921 г., Николай Тарабу-
кин, член на института, провокативно заявява: 
„Последната картина вече е нарисувана!“. Причи-
ната за този неизбежен край е, че „като типична 
форма на изобразително изкуство, живописта е 
загубила смисъла си на обществен феномен“. За 
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мяна в предметния свят. Продуктивистите са 
убедени, че предметите за ежедневна употреба 
имат огромно влияние над човешкото поведение 
и затова могат да се използват, така че да се 
промени начинът на мислене на масите. Вещта 
сама по себе си няма стойност, за нея може да се 
съди по възможностите на самата вещ да влияе 
на психиката и съзнанието на хората, както 
и най-вече по това, доколко е в състояние да 
ускори строителството на комунистическото 
общество. Облеклото символизира класовите 
различия повече от всяка друга всекидневна вещ. 
За да се преодолее това в новия революционен 
свят облеклото не трябва да произвежда класо-
ви различия. Следвайки този начин на мислене 
продуктивистите призовават за премахване на 
дрехите от миналото – едно изцяло утопично 
предложение, особено в онези времена на краен 
недостиг на тъкани и облекло. През 1919 г. тво-
рците се натоварват със задачата да създадат 
нов, различен тип дрехи, от който революцията 
се нуждае за да изрази своята пламенност. Ста-
рите тъмни костюми, шапки с пера и бомбета са 
в очевидно противоречие с болшевишкия стил. 
Но формата на новите революционни дрехи е 
все още твърде смътна, като най-конкретните 
предложения споменават само обикновена блуза, 
панталон или гащиризон. Основна функция на 
бъдещите дрехи е да изразяват символиката на 
революционната промяна. От тази гледна точка 
не е изненадващото, че сред изискванията на 
конкурса за създаване на новите униформи на 
Червената армия съществува условие, че проек-
тите трябва да бъдат „демократични“. 

Пагоните, един от отличителните знаци на 
старата йерархия на царските офицери и поради 
това носители на идеологическо противоречие, 
са премахнати и въведени отново чак в нача-
лото на Втората световна война. За сметка 
на това новите революционни дрехи трябва 
да изразяват новите егалитарни ценности, за 
които се предполага, че оказват пряко влияние 
на носещите ги и допринасят за сплотеността 
на комунистическото общество. Именно това се 
има предвид под т.нар. „комунизация“ на облек-
лото. Съществуват дори призиви за въвеждане 
на задължителни, еднакви за всички дрехи – като 
единствен възможен вид облекло в безкласовото 
общество. Идеята за заличаване на разликите 
и „стандартизиране“ на общественото тяло, 
подчинено на един-единствен дизайн на облекло, 
е широко разпространена във всички утопични 
визии за цялостно реформиране на обществото, 
като се започне чак от утопията на Томас Мор. 
(В един от първите, повлияни от марксизма руски 
научно-фантастични романи „Червена звезда“ от 
Александър Богданов (1908 г.), марсианците-ко-
мунисти носят еднакви унисекс дрехи.) В годи-
ните на военния комунизъм опасността такава 
идея да се осъществи на практика не е толкова 
невъзможна. В пророческата сатира „Ние“ на 

Евгений Замятин от 1924 г. всички граждани на 
Единствената държава, които дори нямат име-
на, а номера, носят сини униформи, съобразени 
със синкавия цвят на еднаквите клетки (жилища), 
които обитават и които са заменили частните 
домове, защото „да си оригинален, това унищо-
жава равенството“. 

В друга знаменита антиутопия – „1984“ от Джор-
дж Оруел (1949 г.), всички граждани, насилствено 
стават членове на единствена партия. Трябва 
да носят сини гащиризони, за да представляват 
хомогенно общество. Нещо повече, реалността 
надминава всяка измислица, когато маоистки-
ят пуритански стил на обличане, пренебрегващ 
всякакви полови различия, се превръща в задъл-
жителната унисекс униформа на Китайската 
културна революция.

При такова отношение към облеклото същест-
вуването на институция от типа на модата 
не може да се толерира. В първите години след 
Октомврийската революция самата дума „мода“ 
е обидна, превръща се в синоним на буржоазен 
предразсъдък и е считана за изначално враж-
дебна на новото общество, което задълбочава 
и дава нова перспектива на подетата критика 
спрямо системата на модата. „Конструираните“ 
дрехи на Владимир Татлин (един от основатели-
те на конструктивизма) са пример за поставяне 
на идеята за „антимодата“ за отправна точка 
на творческия процес. Татлин за известно време 
съсредоточава усилията си към производството 
на полезни вещи: тигани, специална икономична 
готварска печка и не на последно място – дрехи. 
Според него дрехата не се рисува, тя се констру-
ира. Той смята, че облеклото трябва да се сгло-
бява подобно на машина, ръководейки се най-вече 
от критериите за ефективност и ефикасност. 
Татлин оглавява отдела за материална култура 
към Държавния институт за художествена кул-
тура в Петроград, който под негово ръководство 
започва да произвежда типично антимодни облек-
ла. Водещ принцип при тяхното проектиране е 
практичността, самият цвят на облеклата не се 
избира заради експресивните му качества, а съо-
бразно способността да прикрива мърсотията.

Дрехите, проектирани от Татлин не са елегант-
ни, а функционални и преди всичко – практични. 
Удобни са, трайни и лесни за почистване. Крой-
ката им е изчислена така, че да позволява пълна 
свобода на движенията. Поставянето на джобо-
вете например не следва структурата на дре-
хата, а е съобразено с дължината на ръцете. Пра-
вото сако, което се закопчава почти до врата 
има странна трапецовидна форма – по-широка 
в раменете и по-тясна в кръста, панталоните 
също са по-тесни в глезените. Тези непропорцио-
нални форми имат множество практически пре-
димства. Трапецовидната форма затваря голямо 
количество въздух под дрехата и пречейки по 
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този начин на проникването на вятъра служи 
за терморегулатор. Татлин не нарича проекти-
рания костюм „красив“, вместо това го описва 
като „топла и хигиенична дреха“. Безспорно 
най-интересният артикул, който Отделът 
за материална култура създава, е балтонът. 
Той има странна овална форма и е направен от 
водонепроницаем плат. Татлин проектира тази 
дреха на т.нар. модулен принцип, снабдявайки 
балтона с две подплати – една от фланелен 
плат за есента и една от кожа за студената ру-
ска зима. Най-революционното нововъведение в 
случая е идеята за проектиране на дрехи на мо-
дулен принцип. Татлин замисля проект от три 
модула, които могат да се заменят един след 
друг, когато се наложи. Възхитен от идеята му, 
художественият критик Борис Арватов спе-
циално упоменава „облеклата от отделящи се 
части”, които продуктивистите трябва да про-
ектират за „новия мъж“ и за „новата жена“. От 
практическа гледна точка нововъведението на 
Татлин е силно приветствано по онова време, 
когато има недостиг на платове и дори най-мал-
кото парче се смята за съкровище. Всичко това 
кара текстилното предприятие „Ленинград-
ская одежда“ да приеме балтона за прототип 
за едромащабно производство, решение, което 
обаче за съжаление никога не се осъществява на 
практика. 

В края на 1924 г. тези дрехи и техните кройки 
са публикувани в списание “Красная панорама“. 
Надписът „нормално облекло“ ясно показва 
връзката между дрехите, които Татлин проек-
тира (в най-добрия случай като прототипи за 
текстилната индустрия), и идеите за „норма-
лизация“ и „стандартизация“. Тъй като основ-
ните критерии при дизайна на дрехите са те 
да бъдат практични, икономични и хигиенични, 
всякакви елементи на своеволие са изключени 
от творческия процес. Това напълно съответ-
ства на лозунга на Татлин: „Да не се стремим 
към новото, да не се връщаме към старото, а да 
търсим необходимото“.

Решението да се проектират антимодни дрехи 
е централно и в работата на Варвара Степано-
ва и Любов Попова. Те са директно ангажирани с 
„производството“, защото и двете работят в 
Първа държавна фабрика за оцветяване на памук 
в Москва. В статия за списание „ЛЕФ“ от 1923 г., 
озаглавена „Производственото облекло – обле- 
кло на нашето време” Степанова твърди, че 
идеята за облекло, трябва да бъде заменена 
от концепцията за дрехите, предназначени за 
употреба. Според нея дрехите трябва да се про-
ектират така, че да са подходящи за работа. Тя 
дефинира три типа облекло: прозодежда, спец- 
одежда и спортодежда. Първият тип са дрехи за 
работа, вторите – са перфектно пригодени за 
професионалните нужди на носещия ги, трети-

те са спортни дрехи. Но не бива „прозодежда“ да 
се бърка със „спецодежда“, която е специализира-
на дреха със специално производствено предназ-
начение. За Степанова спецодежда са специал-
ните защитни дрехи на хирурзите, пилотите, 
пожарникарите, за работниците в химическите 
заводи или за полярните изследователи. Въпре-
ки че идеята за специализираното облекло вече 
е разработена от Анри ван ден Велде, който 
говори за различни типове облекло за случаите, 
когато хората карат колело, шофират автомо-
бил или работят във фабрика, основната от-
личителна черта на прозблеклото е неговата 
антиестетика. Решаващият елемент в проек-
тирането му не е естетическото му измере-
ние, а обществената му значимост.

През 1931 г. критикът Алексей Фьодоров-Да-
видов подема отново тези идеи и твърди, че 
универсалните дрехи, като сакото например, 
трябва да бъдат изоставени именно заради 
своята универсалност. Тъй като няма конкрет-
но предназначение, сакото не е подходящо нито 
за работа, нито за почивка, нито за гимнасти-
ка. Гардеробът в комунистическото бъдеще 
ще бъде подчинен на полезността и Фьодо-
ров-Давидов мечтае работникът да притежава 
различни прозоблекла за различни случаи – за 
работа, за почивка и за спорт, и (защо не) „спе-
циална дреха за хранене в заводския стол“.
Според Фьодоров-Давидов универсалната дреха 
трябва да бъде изоставена и поради една много 
важна идеологическа причина: тя спомага за раз-
виването на индивидуализма. Дори в капиталис-
тическите общества специални стандартизи-
рани дрехи се използват при някои колективни 
дейности като армията, железниците, фабри-
ките или големите магазини. Подобно облекло е 
още по-важно в социалистическото общество, 
където общодостъпната специализирана дреха 
не служи само за защита, но има и организацио-
нен ефект, който засилва усещането за принад-
лежност към обществото. От това следва, че 
„организацията на социалистическата среда, 
организацията на поведението на членовете на 
колектива, а чрез нея и трансформацията на чо-
вешкия дух, психика и чувства“ е революционен 
дълг на дизайнера на комунистически дрехи.
Както вече видяхме при прозоблеклото и спец- 
облеклото, „спортодеждата“ също има приори-
тет заради голямото си обществено значение. 
От Ленин до Големия брат на Оруел и разбира 
се, Мусолини, Хитлер и Сталин – всички тотали-
тарни лидери силно се интересуват от спор-
та. Тоталитарната държава не посяга само на 
душите на своите поданици, но и на техните 
тела. Считан за държавен въпрос по време на 
съветската епоха, спортът е любим обект, 
а физическите упражнения се считат едва ли 
не за революционен дълг на всеки. Много чес-
то стадионите са не само спортни площадки, 
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а и място за израз на униформеното мислене 
на масите независимо дали са в Москва или в 
Нюрнберг. В един по-неизвестен пасаж от „Мо-
ята борба“ Адолф Хитлер пише: „Облеклото на 
младите хора също трябва да бъде адаптирано 
за тази цел. Наистина е ужасно, че сме прину-
дени да гледаме как нашите младежи се отда-
ват на една налудничава мода, която придава 
изкривено значение на поговорката „Дрехите 
правят човека“. Особено когато става дума за 
младежта, дрехите трябва да бъдат поставе-
ни в услуга на възпитанието. Младежът, който 
посред лято ходи с дълги, прави панталони, 
закопчан догоре, само чрез облеклото си губи 
естествения стимул да поддържа физическата 
си форма. Амбицията, а можем да кажем смело 
и суетата, трябва да бъдат използвани. Но 
не суетата, която ни кара да се сдобиваме с 
дрехи, които не са достъпни за всеки, а суета-
та, която ни кара да искаме да имаме красиво, 
добре сложено тяло, постигането на което е 
във възможностите на всеки“.

И съветските, и нацистките ръководители 
считат спортното облекло за жизненоважно за 
стимулиране на патриотичните настроения – 
„новият човек“ трябва да има физически силно, 
„ново“ тяло, което да предостави в услуга на дър-
жавата. Ако спортът е оценяван според общест-
вената си значимост, то отборните спортове 
са се ползвали с особено уважение, защото освен 
да укрепват тялото на индивида, те спомагат и 
за сплотяване на общественото тяло.

В по-късна своя статия Степанова очевидно 
преосмисля отношението си към модата и 
пише: „Ще бъде грешно да се мисли, че модата 
може да бъде елиминирана или че  е ненужен 
придатък с цел печалба. Модата, по един лесно 
разбираем начин, представлява сложен набор 
от линии и форми, преобладаващи през опреде-
лен период от време, тя е набор от външните 
атрибути на дадена епоха. Тя никога не повтаря 
вече използваните форми и упорито и неот-
клонно се стреми към рационализацията, точно 
както нашият всекидневен живот постепенно 
става все по-рационален“.

Но докато Степанова гледа на новаторството 
в модата като на един положителен фактор, 
тя не я възприема изцяло, продължавайки да 
отхвърля меркантилното измерение на мода-
та, която връзва ръцете на твореца и го „дави 
в посредствените буржоазни вкусове“. Новатор-
ството на модата се състои в новостта на 
творческите произведения и нейната еволюция 
неминуемо довежда до една все по-голяма рацио-
налност – напълно в съответствие с продукти-
вистките идеали. Утопичният идеал, който тя 
има предвид, е за мода, която не се подчинява на 
пазара, а на логиката на самия творец.

По-малко радикални от продуктивистките 
Попова и Степанова, Надежда Ламанова и Алек-
сандра Екстер също се опълчват срещу „тира-
нията на модата и безразсъдството в облек-
лото“. Ламанова, която има успешна кариера на 
дизайнер на висша мода преди революцията и 
е сред приятелите на Пол Поаре, развива своя 
хибридна позиция. Тя се опитва да избяга от ти-
ранията на модата като смесва методите на 
Реформата в облеклото с елементи от руската 
народна носия, които „произтичат от колек-
тивното творчество на народа“ и „могат да 
послужат за идеологически и пластичен матери-
ал, който да бъде интегриран в нашето градско 
облекло“. Нейните официални облекла са често 
компромисни – тя се съгласява да проектира 
утилитарни ежедневни „дрехи за улицата“, но 
не желае да изостави официалните и вечерни 
облекла, които продуктивистите искат да 
забранят.

За Ламанова бъдещето на облеклото не е в 
прозодеждата, а в дрехите, адаптирани към 
всяка отделна фигура, т.нар. „персонализирано 
облекло“. За да се добие по-ясна представа за 
силует, тялото трябва мислено да се раздели 
на геометрични фигури и по този начин да се 
улесни конструирането на дрехата. Прилагане-
то на тези „творческо-конструкторски“ идеи 
според нея може да премахне „предразсъдъци-
те на модата – тази фалшива идея, която до 
сега караше трудещите се жени да се подчиня-
ват на буржоазната мода, вместо сами да сът-
ворят свои творчески принципи в областта на 
облеклото“.

Активно участие в развитието на конструк-
тивизма в облеклото взима и Казимир Малевич. 
Според основателя на супрематизма, подобно 
на другите предмети на изкуството, дрехата 
трябва да бъде абсолютно съвременна. Въ-
преки че супрематизмът започва като „чисто 
философско и образователно движение, което 
изразява себе си чрез цвят“, впоследствие то 
се превръща във „формата, която има своето 
приложение и по този начин въплъщава новия 
стил на супрематисткия орнамент“. Малевич 
твърди, че творбата на изкуството трябва 
да има връзка с цялостното човешко същест-
вуване. Супрематизмът еволюира от тясната 
рамка на живописта и достига мащабите на 
архитектурата, опитва се да представи като 
глобален принцип за организиране живота в 
неговата цялост. Интересът на Малевич към 
облеклото не е прехвърляне на артистизъм 
към производството, какъвто е случаят с 
конструктивистите. Той „анексира“ облеклото, 
включва го към своята империя, защото като 
всеки друг елемент от живота облеклото също 
трябва да е супрематистко. В списание „Супре-
мус“, периодично издание, замислено като орган 
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на супрематизма, но което никога не излиза, се 
предвижда да има „рубрика, посветена на супре-
матистко облекло и бродерия“.

След революцията Малевич се опитва да уста-
нови връзка между своя проект за промяна на 
света и политическата програма на болшевики-
те. В един манифест от това врема, озаглавен 
„Ние искаме“ и адресиран не само към творците, 
но и към „текстилните работници, майстори-
те на облекло и предачите“, Малевич заявява: 
„Ще създадем нови дрехи и ще дадем на света 
значение, което той никога не е имал, защото 
сега притежаваме права и свободи, които никога 
не сме имали“. Въпреки опитите на Малевич оба-
че търсеното сътрудничество с новия режим 
не се осъществява и неговите мечти да види 
улиците на Москва пълни с хора, облечени във 
супрематистки дрехи, т.е. дрехи по своему функ-
ционално и естетически съвършени, сред сгради 
с архитектура, вдъхновена от супрематизма, 
никога не се осъществяват.

Все пак през 1923 г. Малевич рисува две аква-
релни скици на супрематистки дрехи, които са 
съобразени с супрематистките форми на бъде-
щия свят. Текстът, написан от него до дясната 
от двете скици, гласи: „Хармонизирането на 
формите на който и да е стил индустриална 

архитектура, независимо дали супрематист-
ко-динамична, статична или кубистична, ще 
изисква и промяна на съществуващите мебели, 
керамика, дрехи, стенни орнаменти и картини. 
Като предвиждам, че развитието на архитек-
турата ще притежава преобладаващо супре-
матистка хармония между функционалните 
форми, аз създадох проект за дрехи, приличащ 
на стенопис, основан на контраст на цветове-
те.“ Тези скици всъщност не са точно проекти 
за дрехи, тъй като не са достатъчно детайлни, 
за да могат да се възпроизведат в действител-
ност. В определен смисъл те са типичен пример 
за дрехата като произведение на изкуството: 
тотално утопични и функциониращи единстве-
но в творческия свят на самия Малевич. 

„Днешните дрехи трябва да бъдат видения в 
действие, без действие няма дреха така, как-
то една машина не може да бъде разглеждана 
отделно от функциите си.“ (Варвара Степа-
нова, 1929 г.)

Машинната естетика диктува яснота, просто-
та, функционалност с изчистени линии, създа-
ващи перфектна хармония между отделните 
части. Използването на динамично съчетание 
на геометрични мотиви е повлияно от предход-
ната работа на руските конструктивисти в 

Надежда Ламанова, 1925 г.
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живописта, т.нар. геометрична абстракция. 
Макар по-скоро декоративен, отколкото при-
същ на конструктивисткото кредо, този стил 
отваря врати на масовата продукция и така се 
популяризират геометричните, семпли форми, 
предоставящи възможности за многофункцио-
налност. Това се оказва най-успешната констру-
ктивистка идея, приложена във всични сектори 
на индустрията.

Не случайно в края на ХХ век, през 90-те, се 
развива т.нар. МИНИМАЛИЗЪМ в модата, 
функционално явление или своеобразна реду-
кция на модата в съкращения. Геометриза-
цията, опростяването и оскромняването на 
облеклото според принципите и маниерите 
на руския конструктивизъм извежда модата 
от една крайна форма на минимална прос-
тота и прагматичност до хипер луксозна 
функция и естетика.
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Георги Янков

ПРЕЗ ТЪРКАЩИЯ ПОГЛЕД 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Да започнем с определението, което дава тълко-
вният речник на думата „търкам“.

Речник на българския език
търкам – преходен глагол от несвършен вид 

Значение
търкаш, несв. 

1. Какво. Движа в различни посоки върху повърхност, 
като натискам; трия. Търкам носа си. 

2. Жуля повърхността на нещо, за да го изчистя. 
Търкам ръцете си със сапун.
трия, потривам, гладя, стържа, потърквам, раз-
търквам, разтривам, натривам, натърквам, из-
търквам, протривам, чегъртам, изжулвам, стривам, 
правя на прах, жуля, лъскам, излъсквам, полирам

Въпросният глагол ще бъде обект на моя ана-
лиз и коментар, защото смятам, че той е от 
голяма важност за днешното себеопределяне, 
общуване, присъствие и отсъствие или казано 
накратко, комуникация. Наличието на гореиз-
броените 20 синонима показва каква голяма 
част от човешката дейност покрива този 
глагол, който сигурно поради тази си универсал-
ност е определен като несвършен и преходен. 
То и последните 30 години минаваха в преход. 
Индивидуалното ни поведение и обществено 
състояние може да се изразят с употребата на 
този глагол. Ето няколко примера:

Едните ентусиазирано поискаха да изтъркат 
сивото и мръсното, другите потриваха ръце.

Едните въодушевено поискаха да излъскат бъде-
щето, другите стриха на прах мечтите им.

Едните наивно поискаха да натрият носове, дру-
гите изтъркаха спомените им.  

Но търкането е имало изключително важна роля 
и във всички предходни етапи на човешката 
цивилизация. През палеолита се появява Homo 
erectus, който първи почва да използва огъня. 
В началото той търчал след мълнии да хване 
някой пламък, който после се мъчел да поддържа 

денонощно, ама все се случвало някой примат да 
се разсее или да се омае от ферментирали пло-
дове, да заспи и огънят да изгасне. Веднъж Homo 
erectus седнал на сухата трева (вероятно нещо 
необичайно, имайки предвид името му) и сумтей-
ки в безсилието си, затъркал една пръчка в друга 
(вероятно действие, предизвикано от силен 
махмурлук). Явно е разполагал с доста време, та 
клечките запушили и се появила светлата то-
плинка. Ето как триенето е в основата на еволю-
ционната теория за произхода на човека, макар 
че самият Дарвин пропуснал да отреди подобава-
щото място на търкането в цивилизацията.

Ръскин е казал за последната: „Великите нации 
пишат своите автобиографии в три ръкопи-
са – книга на делата им, книга на словата им и 
книгата на изкуството им. Не можем да разберем 
нито една от тези книги, ако не прочетем и 
другите две, но единствената, която заслужава 
доверие, е последната“. Умно и красиво казано, но 
дали е така днес... Може би по-късно ще се върнем 
на това определение.

Сега спирам с историческия преглед на глагола 
„търкам“. Ще си позволя да издърпам само една 
тънка нишка и набързо опъвайки я над всички 
епохи и важни етапи в развитието на човешката 
цивилизация, да я вържа за днешното състояние 
на нещата. Казвам нещата, защото не мога да 
назова точно сегашната ситуация. А тя често е 
предмет на дискусия с моите колеги от катедра-
та, проф. д-р Николай Младенов, проф. д-р Кристи-
на Борисова, гл. ас. д-р Ненко Атанасов, гл. ас. д-р 
Георги Павлов и ас. д-р Стоян Дечев. Естествено, 
тези разговори са предизвикани най-често от 
нашата работа със скъпите ни студенти. И пак 
така естествено те завършват винаги по един 
и същи начин – абсолютно безрезултатно – без 
изводи и без постигане на обединяващо обобще-
ние. Но това не пречи следващия път отново да 
затъркаме нещата.

Всъщност, изкушен да сложа някакъв ред в ситу-
ацията и мислите си, се изкушавам да потърся в 
Гугъл какво има по темата на днешната четвър-
та конференция на нашата специалност – ста-
тистики, статии и изображения. После да струк-
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турирам някаква позиция и добавяйки няколко 
служебни каламбура – айде готово е докладчето. 
Малко изтъркано, ама върши добра работа.

„Да, ама не.“, както казваше Петко Бочаров. Не 
защото просто нямам интернет на Банкя и съм 
си забравил зарядното на телефона в София. 
Лишен от всякаква информация и комуникация, 
взимам от мазето „Цивилизацията“ на Кенет 
Кларк (как звучи само – Кенет Кларк – не е про-
тяжно като проф. д-р Николай Младенов). Доста 
е разкъсана книгата, явно навремето бая сме 
я прелиствали. Гледам съдържанието – има 13 
глави със заглавия, ама нищо не помня. Идеално, 
ей сега ще ви ги представя.

Само една тънка нишка

Миналото все по-малко ни интересува. Припом-
нянето на истории, съдби и каквото и да  е, 
случило се преди, е досадно. На миналото му се 
полагат секунди. Както никога досега, настоя-
щето е притиснало всички останали времена.

Голямото размразяване

Дигиталната комуникация и появата на социал-
ните мрежи се случиха за много кратко време на 
фона на многовековното развитие на цивилиза-
цията. Хомо еректус е трил клечките столетия 
наред, а ние търкаме екраните едва от около 
десетина години. Той е имал време да открие 
и ползата, и опасността на огъня, а много от 
нас непрекъснато прегарят в комуникационния 
потоп. 

Романтика и действителност 

Желанието се сбъдва в мрежата. Няма дефекти 
или стеснителност. Има свобода на изразяване-
то. Действителността изисква усилия и не дава 
гаранция за успех. Притесняваща, тя е по-бавна 
и ангажира. „Като на играта на табла“, я сравня-
ва гл. ас. д-р Георги Павлов.

Човекът – мярка на всички неща

Така е от доста време. Още в древногръцката 
демокрация, после в Римската империя и Евро-
пейския ренесанс се появяват мислители, съот-
ветно и техни последователи, които се опит-
вали да обяснят живата природа чрез логиката 
и мащаба на своите човешки претенции. Сега 
възбуждано от непрестанното потъркване 
нашето его скача до еуфорични постове и лайк-
ове в социалните мрежи, за да може после да се 
плъзне като подгизнала депресия под вратата 
на личния лекар за направление. Човешката мяр-
ка е относително понятие, а сега се проектира 
и в различни измерения.

Героят като художник 

И обратното би било не по-малко вярно - „ху-
дожникът като герой“, казва проф. д-р Кристина 
Борисова. Дойдохме си на думата. И единият, 
и другият са готови да се жертват (често 
себе си, но май по-често другите около тях). С 
надежда за признание, искат делото им да бъде 
забелязано. Възможностите за популяризиране 
в нета и средствата за масова информация са 
огромни. Улисани в собственото си героизиране, 
някои художници отдавна престанаха да бъдат 
такива.

Протест и общуване

Заглавието на тази глава звучи изключително 
актуално и сега, нали? Сещате се за „жълтите 
жилетки“, избора на Тръмп, „Арабската пролет“ 
и т.н. Във всеки случай Кенет Кларк има попаде-
ние с него, явно го бива в заглавията. 

„Дали нещата се повтарят днес?“, пита гл. ас. 
д-р Ненко Атанасов. Да, до някаква степен, но на 
друго място – формите на комуникация „про-
тест и общуване“ се зараждат, организират и 
промотират (любима дума) в социалните мрежи. 
С невероятна бързина в тях се обработва и на-
сочва общественият диалог, за да дойде следва-
щата глава на „Цивилизацията“.

Величие и послушание  

Това е положението. Класиката е вечна и затова 
малко скучна, като „Война и мир“ на Толстой или 
„Червено и черно“ на Анри-Мари Бейл, известен 
като Стендал. Хубавото днес е, че величията 
не се задържат много-много. Сигурно има някоя 
статистика колко време са такива преди да ги 
изместят следващите, но ангажиментът си 
е ангажимент – няма да ровя в Гугъл. Колкото 
за послушанието, скоро четох едно писмо на 
писателя Георги Марков, писано преди няколко 
десетилетия. В него той описва начина, по кой-
то административният шлайфдиск полира без-
дарието, простотията и посредствеността до 
блясъка на административното съвършенство. 
Отнася се за всички времена и общества.

Светлината на опита

Той е с двойствено значение. Опитът, който 
е натрупан във времето. С много работа той 
е постигнал сигурност и достолепие. Мъдър и 
благороден, същият вдъхва респект и почита-
ние. Този опит е стабилен, авторитетен и око-
ло неговите посребрели слепоочия  свети ореол. 
Често пъти се бърка с рутина.
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Другото значение на опит е на еднократно 
и/или повтарящо се действие. Скачачите пра-
вят безкрай проби на тренировка, а на състеза-
ние имат право само на три. И с всеки опит се 
започва отначало. И пак отначало. Но поредица-
та неуспешни такива скапват доста. Успешни-
ят опит вдъхновява и опиянява, дълго време жа-
дуван, той свети като сбъдната мечта-звезда. 
И двата варианта водят до следващата глава... 

Стремеж към щастие

Естествено и най-силно желание в историята 
на цивилизацията. Щастието е събирателно 
понятие,  отнема време преди да усетим какво 
е то за всеки един от нас. За жалост, понякога 
и цял живот минава. Стремял се цял живот към 
щастието, Чарли Чаплин накрая става гений. В 
едно интервю той казва: „Целта е нищо, важен 
е стремежът.“ (цитирам по памет, разбира се).  

Усмивката на разума 

Той (акълът) ни пошепва саркастично, „Как може 
да е важен стремежът, след като целта му е 
нищо? Я по-сериозно. Чарли си въобразява.“ И 
разумът е прав, разбира се, той винаги е прав. 
Обаче я го попитайте той щастлив ли е. Навяр-
но ще замълчи и ще се усмихне иронично. 

Преклонение пред природата 

В нея е спасението. „Тя е безкраен източник на 
вдъхновение.“, повтаря ас. д-р Стоян Дечев. Съ-
гласен съм с него. „Единствено въображението е 
по-важно от логиката.“ е казал Алберт Айнщайн. 
И с него съм съгласен. Събирам си двете съгла-
сия и стигам до извода, че: 

Природата вдъхновява хората, които имат въ-
ображение, преклонението на останалите пред 
нея я съсипва, превръща я в кич.

Измамни надежди

Както никога досега, човечеството има въз-
можности. Всякакви и навсякъде. Може би малко 
повече, отколкото са необходими. Надеждите 
се поразпиляват на много посоки, следвайки 
уханията на различни изкушения. Преследване-
то на надежда често се отклонява от първото 
срещнато изпитание и тръгва след следващата 
такава. Получава се нещо като играта флипер. 
Надежди много, трябва малко концентрация, за 
да се материализират.

Героичен материализъм

Отново точно уцелено заглавие. Браво, Кенет! 
Като свърша този текст, със сигурност ще 
надникна да видя какво ти си писал в последна-
та глава. Но явно нещата отиват към финал-
ни думи:

Видимото има форма, обем и цвят – значи е ма-
териално. Живеем в един свят, който става все 
по-материален, разбирай визуален. Визуалното 
е навсякъде в реалния и виртуалния свят, който 
парадоксално също е материален. То е основно 
изразно средство. Образът стана индустрия. 
Езикът и възможностите на визуалната кому-
никация се развиват главоломно. За добро или 
зло, тя доминира над всички останали средства 
за комуникация. Сега сме на тържеството на 
визуалния материализъм, който, разбира се, не 
трябва да бъркаме с консуматорския такъв.
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In memoriam
ЗА АНДРЕЙ ДАНИЕЛ 
НЕ МОЖЕ ДА ГОВОРИМ 
В МИНАЛО ВРЕМЕ
Стефан Джамбазов

Една от последните снимки на Андрей – в галерия 
„Арт 36” на изложба отново на негови ученици, 
декември 2019 г.

път, да се стигне до корена на нещата. Да се раз-
бере откъде тръгва всичко. Това свое качество 
той го използваше и извън театъра. Той можеше 
да направи и правеше анализ на положението, в 
което са намираме. Като общество, като кул-
тура, като отношения. И търсеше основата, 
търсеше причината“, каза Андрей Даниел за Леон 
Даниел. А сега ние припомняме думите му и за 
самия него. Андрей не е от художниците, които 
могат да спретнат набързо едно красиво пейзаж-
че, някакъв интериор или портрет. Изкуството 
му минава през емоцията, но и през анализа, и 
образите са премислени, но и преработени като 
послания. При Андрей няма случайни картини – 
образите са натоварени със смисли, но без да са 
изсушени от рационалното или назидателни. 
Андрей ти предлага своя свят, без да го натрап-
ва. Но това не означава, че няма позиция и по 
обществените проблеми.

Преди време в разговор с проф. Андрей Даниел по 
повод 90 години от рождението на баща му режи-
сьора Леон Даниел, той беше казал: „Извинявай-
те, но не мога да говоря за него в минало време“. 
Сега искам да повторя неговите думи по повод 
на самия Андрей – за него не може да говорим в 
минало време.

Напусна нашия свят на 24 януари 2020 г., но не-
говото присъствие остава осезателно. Защото 
той не беше само изключителен художник, но и 
мъдрец, философ и педагог. И думите му за Леон 
Даниел, че силата му е била в неговия анализ, ва-
жат с пълна сила и за сина: „Да направи действен 
анализ, както това се казва като предмет в те-
атъра. Кое защо става? Причинно-следствените 
връзки да се изяснят, да се тръгне по обратния 
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Част от изложбата „Андрей Даниел – последните седем години” на оградата на Градската галерия в Созопол в 
рамките на Празниците на изкуствата „Аполония” 2020 г.

Сега различни хора обвиняват интелектуалците 
и хората на изкуството, че са дистанцирани от 
сегашните протести срещу правителството. 
Обвиняват ги в пасивност, в умора, в изхабя-
ване, едва ли не в ретроградност заради това, 
че не споделят агресивната нетърпимост към 
различното мнение. А преди време по време 
на предишните протести преди седем години 
Андрей Даниел каза в разговор за нашия сайт 
„въпреки.com“ думи, които напълно важат и днес: 
„Човекът на изкуството трябва да съумява да 
създаде дистанция. Тази дистанция много често 
кара хората на изкуството да не участват пряко 
буквално в тези демонстрации, протести, думба–
лумба и всякакви такива неща. По някакъв начин 
да се опитват да оставят документи за време-
то. Най-добре е тези документи да не са твърде 
много манипулирани от личните страсти. По-ху-
баво е да си отвориш рецепторите и да усетиш 
истинската сложност на нещата, основанията 
и на едните, и на другите, и на третите, цялата 
сложност на времето. За мен това е важната 
работа, която може да свърши човек. И това му 
е и задължението. Обществото, без да е в голям 
консенсус по този въпрос, спонсорира хората, 
които правят изкуство. Защото те не произвеж-
дат хляб, сирене или нещо друго. Те произвеждат 
нещо доста имагинерно, абстрактно и неуло-
вимо, което обаче един ден се оказва основа на 
някакви ценностни системи, оценки на времето, 
на смисъла, така че в края на краищата се оказва 
полезна тяхната дейност. Пак повтарям, за мен 
е много важна способността да създадеш нуж-
ната дистанция към събитията и хората, за да 
може да се получи арт“.

И тук ми се иска да припомня и неговата изклю-
чителна преподавателска дейност в Национал-

ната художествена академия. Някак си тази 
дарба също е наследил от баща си. Леон Даниел, 
който не е преподавал никога официално във 
ВИТИЗ, десетки режисьори и актьори сочат 
като свой учител. А Андрей, във време когато 
все повече идеята за авторитетите девалвира, 
е сочен като неоспорим авторитет от своите 
студенти. При това той не създаваше от тях 
свои образи и подобия, а се опитваше да извади 
най-доброто. „Да учиш студентите е ужасно 
относително нещо в изкуството. Разбира се, че 
има дисциплини, предмети, които са набор от 
фактология, набор от история на изкуството и 
т.н., които трябва да се учат. Другото, което 
прави изкуството изкуство, е вкусът, усетът 
към реалността, истината, нещата, явленията. 
Това е нещо, което се създава, не съм сигурен дали 
от учителя се създава. Учителят надушва проце-
сите в студента, че са започнали, че нещо ври и 
кипи там и започва да подпомага тези процеси. 
Много често тези процеси спират или въобще не 
започват, или тръгват накриво и тогава въобще 
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Андрей Даниел в ателието си в Националната художествена академия със скулптора и колега преподавател 
проф. Емил Попов

Андрей Даниел сред колеги преподаватели в НХА преди изпит

нищо не става. Тогава някак си не могат да се 
поправят нещата. Затова е и толкова рисково 
това занимание. Защото, както се казва, смърт-
ността на таланта е огромна и неочаквана. 
И не знаеш от какво изчезва така смисълът в 
една личност. Това, за което си говорим, е точно 
това – как да се съхрани и да се създаде възмож-

ност непрекъснато да се синтезира смисъл“, каза 
Андрей в един от нашите разговори.

Някак си неговата личност неуловимо присъст-
ва и в търсенията на студентите му. Без да им 
налага своя почерк, той им дава и свободата, 
но и възможността да намерят себе си. И така 
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Щастливи мигове – Андрей Даниел с учениците си на 
изложбата на групата им Answer 51 в галерия „Юзина“ 
в София, 2016 г.

Андрей Даниел във филиала на Националната 
художествена академия в Бургас – чудесно място и за 
преподаватели, и за студенти, 2019 г.

определи своя преподавателски стремеж в Акаде-
мията: „Нещото, което като усещане съм имал 
през всичките тези години, е било желанието да 
създам друга атмосфера. Не тази, която може би 
по моето следване и по следването на мои бат-
ковци е имало в България. Неща, които мен лично 
ме ограничаваха. Имах неприятното усещане 
за стеснени рамки пред възможността, която 
въобще живописта има. Тя е безкрайно свободно 
пространство, в което има място за всеки, кой-
то иска да каже нещо в нея. Така че общо взето, 
ако трябва да говоря като някакъв вид препода-
вател, това ми е било старанието. Да осигуря 
това пространство, да внуша това усещане, 
че би трябвало студентите да се почувстват 
свободни, да мислят, да виждат, да усещат. И че 
това е ценното – всеки да разкаже за своя ракурс 
към този свят“.

Той успя да постигне това свое желание. И зато-
ва студентите толкова тъжаха за него, когато 
си замина. Но все пак той остана. И ние искаме с 
една фотоизложба да помогнем да бъде преодо-
ляна забравата. Изложбата е от мои снимки и е 
озаглавена „Андрей Даниел – последните седем 
години“. В тези години имахме възможност да 
сме близо до него по наши проекти, един от кои-
то беше „Учители и ученици в изобразителното 
изкуство“, вдъхновен точно от Андрей Даниел 
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и с участието на Емил Попов, Вихрони Поп-
неделев и Николай Майсторов. А сега в тази 
фотоизложба предлагаме моменти от бити-
ето на художника в ателието му в Академия-
та, във филиала на НХА в Бургас, който Анд-
рей изключително харесваше и помагаше за 
неговото утвърждаване, на негови изложби и 
на студентите му, до края на земния му път. 
Надяваме се чрез тези снимки, които бяха 

показани вече в Созопол, предстои експонира-
не в Пловдив по време на Пловдив Джаз фест; 
в галерия „Академия“ в София и във филиала 
на НХА в Бургас; на Мартенските музикални 
дни в Русе; в Българския културен институт в 
Берлин (все градове свързани с художника), а и 
на други места, да запазим спомена за Андрей 
Даниел жив, така както остава и неговото 
творчество…

Стефан Джамбазов, ЗА АНДРЕЙ ДАНИЕЛ НЕ МОЖЕ ДА ГОВОРИМ В МИНАЛО ВРЕМЕ
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Портрет на купувача на произведения 
на изкуството

Редица от анкетираните споделиха, че са стиг-
нали да момент от живота си, в който са изпи-
тали желание да закупят стойностни предмети 
за дома си, но не били сигурни накъде да се насо-
чат, тъй като подхождат с предпазливост към 
традиционните галерии. 

Някои от хората, с които влязох в контакт, при-
тежаваха произведения на изкуството, закупени 
от приятели на художници или ги бяха получили 
под формата на “натурално” плащане от страна 
на художниците. Например един фризьор сподели, 
че е получил творба точно по този начин. 

Стана ясно, че професионалистите в сферата 
на изобразителното изкуство са сформирали 
активен пазар от купувачи на произведения на 
изкуството. 

Няколко от анкетираните лица изразиха желание 
да притежават произведения на изкуството, 
но в същото време твърдяха, че биха отделили 
най-много 50 лв. за подобна покупка: „Ако си подре-
дил своята гостна и си похарчил определена сума 
за килим и за боя, защо да не отделиш още 30-50 
лева за картина.“

Оказа се, че на хората им е трудно да кажат защо 
са решили да закупят произведение на изкуство-
то, обикновено това става спонтанно, когато 
видиш нещо, което толкова ти харесва, незабав-
но пожелаваш да го притежаваш. 

Повод за покупки са и празниците, тъй като 
хората имат свободно време и са в настроение 
да харчат пари за неща, които не са от първа 
необходимост и имат сувенирна стойност.

При три семейни двойки се получава така, че 
първо закупуват едно оригинално произведение, 
после закупуват и още и си ги разменят като 
подаръци за рождени дни и Коледа. Купувачите 

Опитът за идентификация на пазарния сегмент, 
съставен от купувачи на оригинални новаторски 
произведения на съвременното изкуство, се осно-
вава на информацията, предоставена от упра-
вителите на галерии, които успешно се справят 
с продажбите, както и на опита от пробните 
проекти. Все пак изводите трябва да се потвър-
дят от количествено проучване. 

В опита си да установя рамките на пазара на про-
изведения на съвременното изкуство в България, 
като идентифицирам типичния купувач, трябва 
да не забравям, че както продуктът, така и паза-
рът са уникални по своята същност. 

За целта влязох в контакт с потребители и 
частни лица, които имаха данни за потенциални 
купувачи. Всички те бяха обхванати в анкета 
чрез структуриран въпросник. 

Проучването показа, че има частни лица, които 
са готови да закупят оригинални произведения 
на изкуството, но не са наясно как да процеди-
рат.
  
Според едно от лицата е по-лесно да се събират 
вещи с антикварна стойност, тъй като можеш да 
следиш за продажби от багажници на коли и панаири 
за ценни антикварни вещи, и да се забавляваш по 
този начин, атмосферата е непринудена, никой не 
те оглежда внимателно, а и съществуват програми 
като “Шоу на колела за антикварни вещи”, книги и 
списания, които задоволяват нарастващия интерес 
на потребителя. 

Друго лице сподели, че се опитва да си състави 
колекция, като влиза в пряка връзка със студенти 
по изкуствата с цел да си спести разходи и да 
избегне контакт с галериите. Посещението на 
изложби на дипломанти е според него приятен 
начин за запознанство с вълнуващи съвременни 
произведения. 
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потвърдиха установеното от служителите 
на галерии, че след като веднъж се пречупиш, 
после започваш да закупуваш произведения на 
изкуството с лекота и желание. Като пример 
ми дадоха един пощальон и съпругата му, които 
бяха направили покупка по схема за шестмесечен 
безлихвен заем и оттогава по същата схема заку-
пуват по едно произведение, след като приключи 
изплащането на всяка предишна покупка. 

Редица от анкетираните бяха осъществили 
покупка само по следните начини: след ползване 
на заемната схема, чрез разсрочено плащане или 
схеми за безлихвен заем. Други споделиха, че при 
наличието на услуга за безлихвен заем са щели да 
осъществят покупка, за която съжаляват, че не 
са направили. 

Твърде малко хора заявиха, че смело влизат в 
галерии; много от хората коментираха липсата 
на информация относно възможностите за осъ-
ществяване на покупки; споделен бе и страхът, 
че може да се изложиш с липсата на познания за 
изкуство или за правилния начин на изразяване в 
компанията на художници и служители на гале-
рии.   

Тези мнения бяха изразени изключително от 
представители на професионалното съсловие на 
средната класа, като повечето от тях са имали 
желание да осъществят покупка. При липса на 
приятна, незаплашителна атмосфера при заку-
пуването на творби хората правят по-удачен 
избор, като например на по-висококачествени 
платна, поставени в рамка.

Направената оценка показва, че съществува 
обособена система за представяне на творби, 
но не съществува широко приета система или 
практика за осъществяване на продажби в Бълга-
рия. Публиката, която би могла да се заинтригува 
от покупки, не разполага с ясни насоки или лесен 
достъп до този процес. Това очевидно се дължи 
на ориентираност в тази сфера към продукта, а 
не толкова към пазара. Достъпът до информация 
относно събития в тази сфера зависи от това 
дали фигурираш в „списъка за частна промоция 
на изложба“. Този списък се прави въз основа на 
направена вече покупка, познанство с художника 
или галерията, или въз основа на принадлежност 
към този род дейност. 

Социално-икономически фактори

Изследвах хора, повечето от които имат ви-
сше образование, борят се за научна степен или 
имат такава. Покупателната способност или 
разполагаемият доход не служат като обединя-
ващ фактор – често купувачите правят покупка, 
чиято стойност не съответства на техния раз-
полагаем доход. Купувачи са също и студентите, 

и представители на по-нископлатени професии в 
сферата на изкуството. Оттук и популярност-
та на схемите за безлихвени заеми. Образование-
то на интервюираните по-скоро сочи към начин 
на живот и амбиции, характерни за средната 
класа, но ценностите, които изповядват, често 
са признак на нетрадиционен или бохемски начин 
на живот. 
 
Психографски фактори
Купувачът като новатор

С появата на всеки нов продукт се очертава 
следната картина: хората, които първи заку-
пуват продукта се различават коренно в отно-
шението си към правенето на покупки от тези, 
които биха закупили продукта едва след като се 
е наложил на пазара. В пазарната терминология 
това е известно като дифузия на новаторство-
то (Hersey, 1988). Хората, които първи закупу-
ват даден продукт се наричат „новатори“, те 
са готови да рискуват с покупката само и само 
да се превърнат в първите й притежатели 
и представляват 2,5% от пазара. Тези, които 
непосредствено ги следват, т. нар. пост-новато-
ри, съставляват 13,5% от пазара. Те проявяват 
малко по-голямо търпение от новаторите, като 
изчакват частичното налагане на продукта, но и 
за тях е характерно желанието да бъдат воде-
щи в модата, а не просто последователи. И за 
двете групи е характерно желанието да следват 
собствения си инстинкт по отношение на някои 
продукти, както и да дават тон на модата в 
своята демографска или професионална общност. 
Новаторите извличат удоволствие от това да 
препоръчват закупеното от тях или да повлия-
ват за извършването на покупки. 

В тази класация следват „ранното“ мнозинство, 
„късното“ мнозинство и „костенурките“.

Класифицирането на хората според скоростта 
на закупуване на даден продукт е нетрадиционен 
метод за пазарна сегментация, тъй като даден 
купувач може да е новатор по отношение на 
художествено произведение и в същото време да 
е абсолютна „костенурка“ в избора на облеклото 
си. И все пак, не са редки рекламните кампании, 
които насочват представянето на продукта 
към „ранното“ мнозинство, като се позовават 
на стремежа им да се отличават като новатори 
или „пост-новатори“. 

Оказва се, че типът хора, готови да закупят 
оригинални новаторски произведения на изку-
ството, вероятно ще попаднат в групата на 
новаторите или пост-новаторите, тъй като 
очакваме хората да бъдат уверени във вкуса и в 
преценката си, да дават тон в мнението и мо-
дата и уверено да вложат пари в даден продукт 
само заради него самия, а не с цел да се солида-

Десислава Зафирова, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНИТЕЛИ, КОЛЕКЦИОНЕРИ - ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ 
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ризират с ценностите на болшинството. В 
своята книга “Принципи на маркетинга” Филип 
Котлър описва новаторите като “относително 
млади, по-добре образовани и с по-високи доходи 
от купувачите, принадлежащи към “късното” 
мнозинство или от тези, които изобщо не ку-
пуват продукта. Те проявяват по-голяма отзив-
чивост към непознати неща, разчитат повече 
на своята ценностна система и преценка, и са 
по-склонни да рискуват. Те не са така лоялни на 
определена марка и са склонни да се възползват 
от специални предложения при представянето 
на продукта като отстъпки, купони, мостри.” 

Направеното описание ни навежда на извода, че 
новаторите и пост-новаторите в закупуване-
то на произведения на изкуството и предмети 
за вътрешно оформление по-скоро спадат към 
творческите професии или към професиите, при 
които се насърчава индивидуалния подход. 

Това описание също обяснява защо данните от 
анкетното ми проучване бяха така негативни, 
след като в представителната извадка нарочно 
не бяха включени хора, професионално обвър-
зани с визуалните изкуства. То дава отговор 
и на въпроса защо корпоративните купувачи 
предпочитат конвенционални творби: защото 
служителят, взел решение за покупката, не е 
убеден новатор или не заема пост, при който 
се цени индивидуалното мнение, и така той 
избира творби, които вероятно ще срещнат 
одобрението на колегите, като това са обикно-
вено “безобидни” работи – акварел, пейзаж или 
традиционни репродукции. 

Друга характерна черта на купувача на произве-
дения на изкуството е нематериалистичният 
подход към покупката. Независимо че голяма 
част от купувачите гледат на изкуството 
като на инвестиция, повечето от хората, с 
които говорихме за целта на това проучване, 
бяха закупили творби най-вече за удоволствие. 
Готовността да похарчат повече, отколкото в 
действителност могат да си позволят, осъзна-
ването на разликата в стойностите на ориги-
нална гравюра и репродукция и спонтанността, 
с която се правят покупките, по-скоро сочеше 
към факта, че правенето на точни сметки не е 
приоритет за тях. 

Като обобщение може да се каже, че типичният 
купувач на произведения на съвременното изку-
ство по-скоро:

• се изявява професионално в полето на сред-
ствата за информиране или принадлежи към 
творческите, или към свободните  професии, 
и има висше образование; 

• има нетрадиционен вкус; 

• дава тон на модата или се стреми към това; 

• е спонтанен купувач.

От този портрет на купувача на произведения 
на изкуството става по-ясно защо не открива-
ме много на брой хора от този тип, които да 
“дебнат” за появата на нови таланти в галерии-
те, каквато е практиката в САЩ. Ако галериите 
в България са въобще насочени към някакъв па-
зар, то това е пазарът на изкуството като ин-
вестиция, а не толкова към спонтанния купувач. 
Дори купувачите често да харчат за произве-
дения на изкуството повече, отколкото могат 
да си позволят в САЩ, те биват привличани от 
безлихвени заеми и правят покупка спонтанно, 
когато харесат нещо.

И все пак системата на американските галерии 
е изградена така, че да откликва на нуждите на 
целенасочения и уверен купувач, който вече е 
взел решение.

Резултатите от събраните данни относно по-
требителите на визуално изкуство в България 
могат да бъдат определени като хора с консер-
вативен вкус, те купуват най-вече изкуство, 
което да отива на интериора на домовете им 
или според тях има сувенирна стойност. “Инвес-
титорите” се оказаха с по-съвременен вкус, но 
имат склонност да колекционират произведе-
ния на съвременни автори с натрупан първона-
чален опит.  Предпочитанията бяха насочени 
към картини в рамка. Повечето от тези хора са 
на мнение, че съвременното изкуство се отъж-
дествява с модерното изкуство. Повечето хора 
подбират творбите повлияни от цветовете 
или от възможността за съпричастност с 
тематиката на творбата. Повечето покупки са 
направени импулсивно, а не с изричната цел да 
се закупи произведение на изкуството. 

От направените проучвания относно профила 
на корпоративния купувач мога да обобщя след-
ното: 

В България и САЩ съществуват т. нар. „корпо-
ративни купувачи”, които обикновено са пред-
ставители на по-големи или по-малки банки, 
фирми и хотели. Повечето покупки са направени 
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целево, за да се запълни определено простран-
ство, а не толкова с цел да се прокара дадена 
политика. Тази тенденция в САЩ е коренно 
различна.Там всяка една уважавана компания има 
политика за подкрепа на изкуството, като заку-
пува артефакти чрез консултанти периодично 
за своя колекция. В България в малките фирми 
решението за покупка обикновено се взема от 
управителния директор; в по-големите компа-
нии това решение в повечето случаи е отговор-
ност, поверена на т. нар. офис мениджър или, 
когато е уместно, на творческия директор. Оч-
акванията спрямо цената в България са цени от 
порядъка на 50 лв. за плакати в рамка и 50-300 лв.  
за творба на неизвестен художник, и от 1000 лв. 
нагоре за творби на известни автори. В САЩ 
сумите за откупки са идентични, но в американ-
ски долари. Накратко, корпоративните покупки 
съставляват малък пазар, който извършва дей-
ност главно чрез каталози, при което предпочи-
танията са към реалистичното изкуство, а не 
толкова към чисто абстрактното. Фактите, 
установени с помощта на това изследване, в 
голяма степен се потвърдиха от доклада, напра-
вен от Opinion Research Corporation International 
за Paddington Print Shop относно маркетинга на 
декоративни гравюри за август 1999 г. Устано-
вените факти не съвпаднаха само по един осно-
вен въпрос: според Opinion Research Corporation 
International корпоративният сектор в САЩ 
закупува и оригинални творби – нещо, което не 
се потвърждава от моето наблюдение, където 
данните сочат, че главно се купуват принтове 
(копия) и по-рядко оригинално изкуство. 

Според Лий Каплин наличието на такава прак-
тика за откупуване на копия на картини: 

• води до липсата на възможност за продажби 
на оригинално изкуство; 

• принуждава творците да инвестират голе-
ми суми в изложби, разходите за които не са 
адекватни на финансовата възвращаемост; 

• води до намаляване на броя на купуващите 
произведения на изкуството и стесняване на 
финансовата основа на пазара за изкуство.

Заключението от това проучване е, че схемите 
за заем и покупка на произведения на изкуство-
то насърчават частните покупки на произве-
дения на изкуството и по този начин спомагат 
за развитието, макар и на по-ниско ниво, на 
търговията с произведения на изкуството в 
САЩ. От друга страна, наличието на масов па-
зар на принтове (копия) на произведения, които 
са на значително по-ниски цени от оригинално-
то изкуство, намалява възможността да бъдат 
откупувани по-голям брой оригинални картини, 
което е целта на техните автори, и мултипли-
цира този вид изкуство. Тази тенденция в Бъл-
гария все още не е навлязла, въпреки че някои от 
галеристите споделиха, че са имали ситуации 
клиенти да купуват за хотели, които са поже-
лали принтове и постери вместо оригинални 
картини. Това се обяснява с по-ниските цени на 
принтове. Все пак това е рядко явление и като 
цяло може да се каже, че в България, въпреки сте-
снения пазар на визуалните изкуства, се правят 
главно корпоративни откупки на оригинално 
изкуство.
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Светозар Бенчев

In memoriam
ПРИЗВАНИЕТО 
ДА СИ ХУДОЖНИК – 
ИЗКУСТВОТО НА 
ПРОФ. КРАСИМИР ДЖИДРОВ

със загадки, през ябълката и женското тяло до 
падащия есенен лист. За да я откриеш, единстве-
ното условие е да си художник и да гледаш на 
света през погледа на художник и темите сами 
те намират. А Краси е художник в пълния сми-
съл на думата. Той не спира да експериментира, 
открива и използва нови материали и техники. 
Любопитството го кара да усети топлината 
на дървото, студенината и категоричността 
на неръждаемата стомана, благородството на 
бронза, мекотата на текстила, прецизността 
на графиката, магията на цвета.

Всичко това се случва, докато работи с любимия си 
материал – глината, материал наситен с дълбока 
символика, въплъщение на кръговрата на живота!

Уважаеми колеги, студенти и гости,

Имам удоволствието да открия една необикно-
вена изложба, която, макар и свързана с юбилей, 
не е ретроспективна. Повечето творби са нови 
и показват неостаряващия дух, любопитство и 
желание за работа на проф. Красимир Джидров. 
Както самият той казва: „Тази изложба е израз 
на моята благодарност, уважение и обич към 
Академията, колегията и студентите, с които 
са минали над 50 години от моя живот. Изложба-
та ми е израз на огромна почит и уважение към 
моя учител в живота и изкуството – проф. Венко 
Колев. Дано всички гореспоменати приемат чрез 
изложбата ми моята огромна благодарност за 
всичко през изминалите години!“

В пространството на галерия „Академия“ ние 
се потапяме в богатия свят на Краси Джидров. 
Позволявам си да го нарека така, защото за 
приятели и колеги той е Краси. И сега Краси ни 
въвежда в няколко основни за творчеството му 
теми, които постоянно допълва и разработва 
от различни ъгли. 

Започвайки от космоса, звездното небе и ангелите, 
някак логично преминаваме към библейската тема 
за ябълката и изкушението, за огризката след кон-
сумирания грях и последствията от него – неочак-
вано разкрилата се красота на женското тяло. 

Материално и нематериално, чувствено и ду-
ховно се преливат в дълбочината на едно твор-
чество, изразяващо дълбокото си преклонение 
към живота. Казват, че човек остарява не заради 
годините, а заради загубата на способността да 
се радва на заобикалящия го свят. 

От представените творби просто струи любов 
към живота. Защото красотата му ни заоби-
каля отвсякъде – от магическата луна, пълна 

БРОЙ I 2020/10



48

Една от графиките като че ли кореспондира със 
стиха на Омар Хаям: 

„Върти безкрайно колелото 
развеселеният грънчар.
В грънчарницата, край вратата, 
застанал сам по навик стар, 
с изкусни пръсти той извайва глиноразцъфнали-
те чаши от глезена на някой беден, от черепа 
на някой цар.‘‘

Може би затова керамиката на Краси е толкова 
силна, артистична и пълна с живот. Една от 
темите, обединила форма и цвят в хармония и 
единство, е „Шлем‘‘. Дълбоки и мистични като 
внушение, показващи защитената вътрешност 
зад бляскавата външност, тези шлемове често 
ни разкриват лицето зад маската, невидимата 
същност, прикриваната идентичност, предпаз-
ваната уязвимост. 

Но да се върнем към темата, която преминава 
като лайтмотив през цялата изложба -  прекло-
нението пред жената.

От нежни моливни рисунки през литографиите, 
голите тела в цвят до обемите в бронз, дърво, 
керамика – навсякъде сме заобиколени от форми, 
възхваляващи изобилието. 

Това са форми, готови да бъдат оплодени, гото-
ви да създадат живот. Така, съвсем спонтанно, 
тази изложба ни потапя в кръговрата на жи-
вота – духовен и земен, мистичен и познаваем. 
Претворен през погледа на художника проф. 
Красимир Джидров. 

В един разговор Краси ми сподели какво е 
най-страшното за един художник – да няма пове-
че желание да твори. Просто да не му се рисува. 
Тази изложба показва обратното, а моята лична 
убеденост, че това никога няма да се случи с 
Краси, ми дава основание да очаквам следващата 
му изложба. А дотогава да се потопим в жизнера-
достния дух на тази… 

Обявявам изложбата за открита. 
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Свилен Стефанов

ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА 
НА ЛЮБОМИЛ ДРАГАНОВ

Любомил Драганов е сред художниците, които не 
шумят с присъствието си на художествената 
сцена. Но това не означава, че подобни автори 
не носят със себе си една особена „плътност на 
присъствието“, което се изразява с дейност в 
полета, които не винаги се разполагат в горни-
те страти на авторския егоизъм. Имам предвид 
дейности, които са свързани с монументална 
живопис, с изографисфане на храмове, с препода-
вателска работа, отличаваща се със запазването 
и поддържането на професионализма в поле, в 
което артистът-технолог се бори с разрушава-
щата стихия на времето. Да не пропускам и роля-
та на Драганов в полето на дигиталните техно-
логии и фотографията, в което през годините е 
възпитал стотици студенти от Националната 
художествена академия.

И днес Любо Драганов прави изложба в галерия 
„Академия“. Да, навършил е петдесет години, но 
това не бива да се приема за основната причина 
за тази проява. Тя е доста закъсняла, а не зная 
защо винаги ми се е струвало, че тази галерия не 
трябва да е само тържествено място за чества-
ния, но че тя трябва да е обърната в много по-го-
ляма степен към реалното случване на проце-
сите сред студентите и преподавателите. Тя 
затова е галерия „Академия“.

Любомил Драганов е живописец, който би могъл 
да работи с всички познати техники, но през 
последните години явно личи предпочитание-
то му към акрилните бои и акварела. Бил съм на 
пленери с него (и у нас, и в чужбина) и много добре 
познавам рафинираното му чувство за мярка, 
способността му за синтез и формообразуване, 
което е наследило най-доброто от стиловите 
характеристики на Катедра „Стенопис“, където 
е преподавател. 

В настоящата изложба Драганов залага на акваре-
ла. Не е необходимо да подчертавам спецификите 
на тази техника и нейната граничност между 
рисунката и приливите и отливите на пигмента 
и водата. Тук той, образно казано, се чувства 

в свои води. Големите (сравнително) формати, 
тежката хартия контрастират с усещането за 
лекота на изпълнението. Пред нас е голямофор-
матен акварел, който носи вътрешни, скрити 
причини за своето съществуване. Той може да 
бъде разбран единствено и само чрез себе си 
и едва ли чрез нещо външно, камо ли социално. 
Любомил Драганов е технологичен виртуоз. Това 
по принцип не означава нищо в съвременното из-
куство (дори българското). Оттук обаче започва 
интересното. Плътността, претриванията, 
линиите, пресичащи тези акварели, са интенцио-
нални, в смисъл че са уж абстрактни, но сякаш 
разказват „познати истории“. Образът се движи 
между фигурално и абстрактно, граничен като 
редник на пост, който се чуди от коя страна на 
границата да мине. Тази граница не е необходи-
мо да се прекосява, тя е същностна за човешко-
то възприятие и е една от най-висшите форми 
за разбиране на същността ни, ако все още 
твърдим, че ни е останал още един, резервен 
пакет хуманизъм.

БРОЙ I 2020/10



52
Свилен Стефанов  ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА ЛЮБОМИЛ ДРАГАНОВ


