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Мозайката заема основно място в творчест-
вото на Илия Илиев. Тя е една от стенописни-
те техники, в които изразните средства на 
пластиката участват в една или друга степен. 
В самия характер на мозаечната техника се 
съдържа пластичен потенциал. Той се корени 
в използването на тесери и/или други късчета 
материал, притежаващи форма, обем и текс-
тура. Градивните елементи на мозайката са 
пластични сами по себе си, но тяхната плас-
тичност може да бъде редуцирана или изявена 
в зависимост от различните възможни подхо-
ди при изграждането на цялостната мозаечна 
структура. Например шлайфането на повърх-
ността унищожава пластичното въздействие 
на мозайките с равна основа. Изявата на 
формите на градивните елементи или групи 

от тях, както и движенията на основата от-
варят възможности за активиране на пластич-
ността, които градират на степени до фазата 
на превръщането на мозайката в триизмерно 
произведение. 

Пластичността на мозайката не е самоцел. 
Както при всяко изразно средство в изку-
ството, критериите за нейната адекватна 
употреба са органичната връзка с идеята на 
автора и начинът, по който той я изразява. 
В творчеството на Илия Илиев е представен 
целия възможен диапазон на пластичност на 
мозайката. Именно в тази междинна област 
на изкуството – между класическата плоска 
мозаечна техника и чистата пластика – той 
намира формите, подходящи за неговите идеи. 

Фиг.1а, 1б, Вила „Acqua“
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Ще проследя градирането на активността 
на пластиката в мозаечните му творби. Тази 
градация се отнася към изявата на формите в 
пространството, към физическите им ка-
чества и повърхнините им, надхвърлящи пло-
ското изобразително поле. Тя няма нищо общо 
с широкото и замъгляващо интерпретиране 
на „пластичното“ като свързано още с живо-
писта, фотографията и други изкуства, разпо-
ложени по-скоро в илюзорността на „двуизмер-
ното“. Поради големия обем на творчеството 
на автора ще дам примери само на отделни  
произведения, които представят степените 
на пластична активност на неговите мозаечни 
произведения. Тази класификация няма хроноло-
гичен характер, а следва единствено логиката 
на нарастване на активността на формите 
и съответното пластично въздействие на 
творбите.

Първа степен включва плоски шлайфани мозай-
ки. Малко са работите, които можем да причис-
лим към тази степен. Търсенията на автора са 
насочени главно по посока на пластичността. 
Все пак тук трябва да бъдат включени двете 
подови мозайки от вила Acqua (Фиг. 1а, 1б) – вся-
ка с диаметър 500 см, изобразяващи мотиви от 
древни цивилизации (в интериора – глава от 
времето на ацтеките, а в екстериора – глава 
на горгона). 

Към Втора степен принадлежат работи, в 
които тесерите са близки по размер и форма, 
а цветът е водещо изразно средство. Това са 
мозайки, изпълнени в класическа техника. В тях 
авторът най-често използва съчетания на 
тесери от мрамор, гранит и смалт. Физическа-

та пластичност намира израз чрез различните 
опуси, които той владее и майсторски при-
лага. В творбите от тази група разликите в 
големините на тесерите и неравните им лица 
създават релефна повърхност на мозайката и 
съответно – ефект на трептене на отразена-
та от нея светлина.

В „Архитектура“ (Фиг. 2), малка кавалетна 
мозайка изпълнена в Оpus tesselatum, авторът 
се изразява с пределна простота и изчисте-
ност на формата. Привидно случайният архи-
тектектурен детайл (част от три стъпала, 
показани в общо положение) е едновременно 
непретенциозен и концентриращ съдържание-
то. Трите пространствени плана на стъпала-
та представени в три неутрални цвята камък 
създават класическа триизмерна координатна 
система, използвана в архитектурното про-
ектиране. Освен че съдържа този абстрактен 
пласт, сгъстено изразяващ архитектурата по 
принцип, творбата създава и конкретен образ, 
въздействащ на зрителя. Редежът следва 
перспективната логика и така допринася за 
създаването на усещане за триизмерност. 
Въпреки кръглия формат и крайната просто-
та на представения мотив авторът избягва 
сякаш единствено възможната в този случай 
бездушност на схемата, за да  постигне  жив  и  
запомнящ  се  пластичен образ. Трептенето на 
повърхността може да бъде усетено най-добре 
при осветление под остър ъгъл, както и в мо-
менти на промяна на осветлението.

В мозайките от следващата, Трета степен 
авторът използва съчетания от тесери и 
елементи с различни големини и форми. Това е 
друга фаза в развитието на неговите пластич-
ни идеи, при която той интегрира пластични 
форми с различен характер в композиционната 
структура. Той често съчетава различни ма-
териали. Създадените по този начин творби 
се отличават с по-голяма активност и значе-
ние на отделни групи от елементи в цялост-
ната композиция. Традиционно равномерната 
„тъкан“ на мозайката се динамизира, като 
включва зони с повишена пластична напрегна-
тост. Работите, които се отнасят към тази 
степен на пластична активност, са значител-
но повече от тези в предишната и могат да се 
разделят на няколко групи според характера на 
използваните в тях пластични елементи. 

Към първа група принадлежат мозайки, в 
които Илия Илиев вгражда готови природни 
форми. Освен извор на вдъхновение, природата 
е и източник на материал за осъществяване 
на неговите идеи. В някои свои творби той 
вгражда готови заоблени от морето камъни 
или останки от морски организми като миди 
и раковини. Те присъстват в своя автентичен 
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вид без или с минимална намеса върху тяхна-
та форма. Интегрираните елементи имат 
значителен принос към активното пластич-
но въздействие на мозайката. Творбите от 
тази група съдържат специфичен баланс меж-
ду свободата на природните форми и стрикт-
ния авторски контрол върху чистотата на 
композицията.

В „Самота“ (Фиг. 3) авторът създава вертика-
лен стълб от едри обли камъни, разделящ на 
две части по златното сечение правоъгълния 
формат на творбата. Той е елемент с мощ-
на пластичност, който единствен изпъква 
над равния хоризонтален растер на фона, 
изпълнен в Оpus tesselatum. Пулсиращият му 
силует, постигнат чрез внимателен подбор 
на големините на отделните камъни, съз-
дава усещане за безпокойство. То прераст-
ва в драматична напрегнатост, подсилена 
от умишлените напуквания и драстичното 
криволичещо сцепване по цялото протежение 
на вертикалната конструкция. Тази фигура, 
алегорично изобразяваща персоналността, се 
разкъсва от нетърпимата и невъзможна своя 
единственост. Така раздвоена заради нужда-
та от общуване и самопознаване, тя е без-
словесен философски трактат за дуалистич-
ната природа на нещата. Все пак в творбата 
присъства още един елемент – „Сянката“. Тя е 
изобразена чрез сцепени обли камъни, обър-
нати с плоскостта на своята вътрешност 
към зрителя, следва своя диагонална посока 
и остава в равнината на основата при всяко 
осветление и обстоятелства. Въпреки че е 
сянка на раздвоената форма, нейният образ е 
неразчленен и напомня за първичната цялост. 

Затова, освен като сянка и резултат, той 
може да бъде възприет и обратно – като аб-
страктен модел и първоизточник, пораждащ 
въплътената в триизмерна форма вертикала 
по свой образ и подобие.

В работите от втора група авторът вграж-
да артефакти – резултат от различни дей-
ности – в тъканта на мозайката, като често 
ги променя и адаптира към своя творчески 
замисъл. Той прилага различни технологии в 
зависимост от конкретния използван мате-
риал. Любим негов подход при оформянето на 
стъклени елементи е контролираното час-
тично затапяне. Чрез него той заобля, огъва 
или изтегля заготовките до постигането на 
нужния им характер. В други случаи ги подлага 
на напукване или формиране чрез начупване. 
В началото това са техногенни материали: 
стъклени съдове, тръби, отпадъци от стък-
лопроизводството  и леярството – шлаки и 
изтекли стопилки. Включени в замисъла на 
автора, те се превръщат в органични елемен-
ти от неговите творби.

„Водорасли“ (Фиг. 4) е малка мозайка с размери 
30 х 30 см от бял бетон, мрамор и стъкло. В 
случая стъклените елементи са случайни сто-
пилки – остатък от фабрично производство. 
Техният сложен и интригуващ рисунък про-
вокира въображението на автора. Накратко 
той описва процеса на създаване на творбата 
така: „Възползвах се от своите открития в 
завода за стъкло. Намерих тези зелени и про-
зрачни стъклени възли и ги поставих в плас-
тична среда от бял мрамор и бели фуги от 
свързваща смес“1  (авторов превод) (Iliev 2015, 
с. 91). Нека обърнем внимание на термините 
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1 “Making use of my findings down at the glassware factory I found these green knots of transparent glass. I set them in a plastic medium of white 
marble and the white gaps of the binding mixture”.
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„стъклени възли“ и „пластична среда“. С тях 
Илия Илиев ни дава и ключа към разбирането 
на творбата по отношение на разглеждания 
от нас аспект. Стъклените възли с тяхната 
сложна пластична форма търсят съответ-
ствие и органична връзка с мозаечната тъкан 
и е показателно, че авторът я разглежда 
като пластична среда. Той я оркестрира в 
единство и подкрепа на соловата партия на 
стъклото. В основата ѝ се пораждат движе-
ния, които започват да се усещат на повърх-
ността и да загатват за следващата степен 
в нашата скала за пластична активност на 
мозайката. Добавени са и елементи от бяло 
стъкло. Прозрачността на стъклото внася 
допълнително усещане за дълбочина. Око-
то на зрителя долавя едновременно няколко 
пласта от преплетените стъклени „въжета“ 
и така прониква в сгъстеното пространство 
на творбата. 

В трета, отделно обособена група причис-
лявам творбите, в които Илия Илиев вгражда 
нарочно създадени от него релефи и пласти-
ки. В работите с интегрирани природни и 
други външни за класическата мозайка елемен-
ти, разгледани досега, контролът му върху 
тях се ограничава с техния избор, понякога с 
известна намеса във формата им и с определя-
нето на мястото им в композицията. 

При вградените пластики обаче като техен 
автор той изцяло управлява процеса на създа-
ването и включването им в мозайката (тех-
ния материал, размери, форма, цвят, фактура 
и всички други връзки с тяхната мозаечна 
среда). Превръщането на релефи и пластики в 
елементи на мозайката, където всеки ква-
дратен милиметър от повърхността е пряк 
резултат от творческата воля, измества 
въздействието в посока към една по-изящна 
пластичност. Тези елементи съсредоточа-
ват вниманието на зрителя и се превръщат 
в композиционни и пластични центрове на 
творбите, в които са вградени. 

Както в много от късните си работи, в „Бе-
лият кит“ (Фиг. 5) Илия Илиев разчупва тра-
диционния правоъгълен формат. Формата на 
творбата следва силуета на кит, но е в така-
ва степен обобщена и изчистена, че се добли-
жава до неправилен четириъгълник. В неголя-
мата по размери мозайка от бели мраморни 
тесери са включени релефни елементи от бял 
цимент. Те изобразяват перките и опашката 
на животното и са степенувани по големи-
на и пластична разработка. В тях авторът 
използва вълнообразен рисунък изпълнен в 
нисък нестепенуван релеф с меки преходи и 
графични врязвания, с които доразвива хори-
зонталните движения на мозаечните редове. 
В тази творба релефните части създават 
опорни точки в композиционната структура 
и осъществяват елегантен баланс с части-
те от мозайка, изпълнени в Оpus tesselatum и 
Оpus circulatum. Цветът отсъства. Белотата 
оставя пространство за изява на пластич-
ността. Мозайката и релефът хармонират в 
максимална степен.

Към четвърта група принадлежат твор-
би, които са по-скоро релефи с елементи на 
мозайка. В творбите от тази група авторът 
достига изразност, при която мозайката 
сякаш „се разтваря“ в пластиката. Те ни го 
разкриват повече като скулптор и пластик, 
отколкото като мозайчист в буквалния 
смисъл. Това са релефи и пластики, в които са 
останали елементи от мозаечната техника 
като свидетелство за техния генезис. Те са 
резултат от преминаването през мозайката 
и по това се различават от ранните му плас-
тики. В използваните материали бетонът, 
галваничната мед и бронзът вземат превес.
В „Крайбрежие“ (Фиг. 6) можем почти буквално 
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да видим разтварянето на мозайката в реле-
фа. От нея са останали известно количество 
плоски камъчета със заоблени краища, сякаш 
заляти от вода и морска пяна. Те са наредени 
в свободни конфигурации, като всяко застъп-
ва съседното и съответно хвърля сянка върху 
него. Полиран бронз и бял цимент изпълват 
площта на творбата. В нея почти не се 
срещат ъгли. Само правите на квадратния 
формат и няколко остри – резултат от сре-
щата на доминиращите овални линии, чиито 
мекота и изчистеност придават декоратив-
ност, но едновременно с това реалистично 
пресъздават отрязък от бряг, заливан от 
морските вълни. Диагоналната композиция 
насища творбата с динамика. Правите линии 
отсъстват, класическите тесери и редеж 
- също. В избора на форми природното надде-
лява над геометричното. Пластичността, по-
стигната чрез трите различни по характер 
материала и начина, по който са съчетани, ни 
дава основание да определим творбата като 
гранична между релефа и мозайката и дори 
по-скоро като релеф с елементи на мозайка. 
Цветността ѝ е светла и сдържана. Така тя 
отстъпва на светлосянката и изявата на 
структурата и нейните повърхнини.  

Следващата, Четвърта степен на пластич-
на активност включва мозайки с неравни или 
извити основи.Творбите в тази категория 
се отличават с едно ново ниво на пластична 
активност, различно от разгледаните досега. 
В тях независимо от вибрациите на повърх-
ността по-дълбоките движения, пораждащи 
се в основата, придават засилена динамика и 
пластично въздействие. Мозайката започва 
да проявява тенденция към триизмерност и 
изява в пространството.  

Mозайка, която се причислява към тази пред-
последна степен на пластичност е „Игуасу, 
моя мечта“. Към месец март 2018 година тя 
бе в процес на създаване и докато се занима-
вах с настоящото изследване, продължаваше 
постепенно да придобива форма. Идеята 
тръгва от малка рисунка с химикал върху хар-
тия (Фиг. 7). Тя представя бъдещата творба в 
общо перспективно положение така, че можем 
да разчетем няколко пространствени плана. 
Реализирана в единен материал, работата би 
представлявала релеф със степенувани плано-
ве и значителни разлики в техните височини. 
С вълнообразни движения формите на изобра-
зената вода ги преодоляват и обединяват. 
Следващият етап от осъществяването е 
глинен модел на основата (Фиг. 8). Тук авто-
рът моделира плановете в релефа на основа-
та, определя зоните за лепене на мозайката 
и тези, които ще останат непокрити от нея. 
Заложен е основният пластичен потенциал на 

творбата. Като видим раздвижената основа 
в нейния суров вид, можем да осъзнаем  важно-
то ѝ значение за крайния характер на произ-
ведението. След завършването на глинения 
модел формата му е пренесена в гипсов нега-
тив (Фиг. 9), а оттам – в армирана отливка 
– основа от бял бетон, върху която започва 
реденето на мозаечните елементи. Проце-
сът на създаване на тази творба илюстрира 
чудесно как в работите от тази степен плас-
тичното не е само трептене на повърхност-
та, а се поражда в по-дълбоките движения на 
основата. Авторът отделя специално внима-
ние и усилия за нейната пластична разработ-
ка.  Днес  творбата е завършена и можем да ѝ 
се насладим (Фиг. 10).

В последната, Пета степен са включени 
триизмерни мозаечни творби. В късните си 
творби, създадени след 2000-та година, Илия 
Илиев все по-често съчетава мозаечната тех-
ника с триизмерни форми. В някои от тях той 
внася пространствен рисунък, като използва 
арматурно желязо. Те са частично триизмер-
ни, тъй като имат „лице и гръб“ и са предназ-
начени за експониране на стена. Простран-
ството навлиза в творбите през накъсани 
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пробиви в основата и около свободните линии 
от арматурно желязо, като в „Нежна агресия“ 
(Фиг. 11). В други, като „Ако можех да летя“ 
(Фиг. 12), той отива по-далеч и създава изцяло 
триизмерни конструкции като основа, която 
покрива с мозайка. Добавям в тази група и ня-
кои по-стари работи като „Корал“ (Фиг. 13) и 
„Атол“ (Фиг. 14) в които градивните елементи 
нарастват по отношение на общия размер в 
такава степен, че вече можем да определим 
творбата по-скоро като пластика, отколко-
то като мозайка. 

На финала ще отделя внимание на триизмер-
ната творба „Ако можех да летя“ (Фиг. 12). За 
разлика от повечето автори на пластични 
мозайки, които се съсредоточават върху 
формите и обемите, в тази своя работа Илия 
Илиев се занимава повече с пространството. 
Той избира този подход като най-адекватен 
да изрази неговата идея. С предаването на 
физическо усещане за въздух, лекота и полет, 
авторът постига въздействие, пределно за 
възможностите на мозайката изобщо. Силуе-
тите напомнят крила, хвърчила или платна, 
обдухвани от вятъра. Повърхнините „за-
тварят“ въздух, а не плът. Традиционно при 
съчетаване с триизмерна форма мозайката 

покрива обемите „като кожа“. В случая тя 
е и повърхност, и съдържание на формите. 
Веществеността на творбата се изчерпва 
с дебелината на арматурата, изключително 
тънката основа и слепените върху нея малки 
късчета мрамор. Дематериализирана до ръба 
на технически възможното, лишена от цвят, 
обем и плът, творбата „Ако можех да летя“ 
разширява границите на мозайката и се пре-
връща в символ на порива за свобода и полет 
отвъд материалното. Макар и кавалетна по 
размер, тя съдържа монументален потенциал 
и би намерила своята максимална изразител-
ност и сила, ако бъде изпълнена в по-големи 
размери, които да предадат мащабно нейно-
то духовно послание. 

Въпреки че в тази класификация са включени 
малък брой примери, можем да добием пред-
става за широкия диапазон, в който Илия 
Илиев разпростира своите пластически тър-
сения. Тя би могла да обхване много повече 
творби от неговото обширно творчест-
во, но това е предмет на друг, съответно 
по-обемен теоретичен труд, чието създа-
ване предстои. В него ще бъдат анализирани 
и съвсем нови работи, които в момента са в 
процес на създаване.
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Фиг. 12, „Ако можех да летя“
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