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Светла Петкова 
ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВО В СЕЛО ИЛИНДЕНЦИ
– МОДЕЛ И ПОСОКИ НА РАЗВИТИЕ

Създаването на Скулптурен парк и Център за 
изкуство в Илинденци е първата (и останала 
единствена) частна инициатива в България 
след политическите промени през 1989 г., следва-
ща и стремяща се да съхрани и развие най-добри-
те традиции на основополагащите европейски 
скулптурни симпозиуми. Това са симпозиумите в 
Санкт Маргаретен1 и Линдабрун2 (Австрия), къ-
дето за първи път се осъзнават предимствата 
на работата в общност, а не „на парче“. Работа, 
която позволява осмислянето на комплексното 
въздействие на един скулптурен парк като ця-
лостен организъм, съобразен с конкретна среда, 
където всяко отделно произведение има точно 
определено място и функция.

Центърът за изкуство в Илинденци е създаден 

от скулптора Иван Русев по идея, оформила се 
след негово участие през 1989 г. в международния 
симпозиум в Линдабрун, ръководен тогава от Ма-
тиас Хитц. Това участие, както и срещата му с 
големия австрийски скулптор Карл Прантл през 
1992 г. са изключително важни за формирането и 
развитието на неговите виждания за бъдещото 
културно средище.

Трябва да се подчертае, че идеята за създаване 
на Арт център Илинденци и първите стъпки по 
реализирането ѝ се проявяват в доста труден 
и противоречив период в българската история. 
Така нареченият „Преход“, продължил няколко 
десетилетия, е белязан от политическо и ико-
номическо преструктуриране на страната, а за 
хората, създаващи изкуство, е истинско изпита-

Мраморният град на изкуствата, проект на Иван Русев

 1 Симпозиумът в Sankt Margarethen im Burgenland е основан през 1959 г. от Карл Прантл (Karl Prantl, 1923 – 2010).
 2 Симпозиумът в Lindabrunn е основан през 1967 г. от Матиас Хитц (Mathias Hietz, 1923 – 1996).
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ние между борбата за оцеляване и вътрешната 
необходимост от творческо изразяване. Именно 
в този период Иван Русев, заедно със своите съ-
мишленици, задейства този мащабен проект без 
да чака подкрепа от държавните структури, 
както се е случвало в миналото, а търси нови 
механизми и форми на финансиране и подкрепа. 
В начинанието са инвестирани време, познания, 
лични контакти и организационни умения и е оси-
гурено ценно поле на действие за много хора на из-
куството.

Извършеното в Арт център Илинденци е твор-
чески акт в много действия, който е неразделна 
част от съвременното развитие на българската 
скулптура, а и на изкуството в страната като 
цяло. Смело обаче може да се твърди, че постиг-
натото в Арт центъра представлява важно 
културно наследство и в полето на световната 
практика. Създаден на базата на международния 
опит, той представлява сам по себе си модел, 
тъй като с времето развива свои собствени ме-
ханизми на действие.

Арт център Илинденци представлява частна 
собственост и се управлява от едноименна 
фондация, но има обществена насоченост до-
колкото ангажира участието на външни автори, 
организира публични събития и е отворен за по-
сещения за широката публика без ограничения.

Теренът за развитие на Центъра за изкуство 
е осигурен от Иван Русев, който последовател-
но закупува парцели от землището на с. Илин-
денци. Мястото е избрано неслучайно – опреде-
ляща е близостта му до най-големите каменни 
кариери за добив на мрамор на Балканския полу-

остров, които са основен източник на материал 
за скулптурните дейности на територията на 
парка. Финансирането е привлечено чрез частни 
вложения и публични програми и фондове. Модел, 
който и до момента се прилага успешно.

Официално началото на дейностите в Скулптур-
ния парк е поставено през 1998 г., когато е създа-
дена Фондация „Арт център – Илинденци“ – обе-
динение на група съмишленици3, които обсъждат 
и вземат решения за предстоящите действия и 
намеси в парка. Само по себе си това е едно от 
първите частни организационно-творчески 
обединения в страната, което работи успеш-
но и днес. Броят на творците, специалистите, 
сътрудниците, колегите, приятелите, включили 
се в организацията и творческото изграждане 
на това уникално място, нараства с годините и 
е определящ за интелектуалните натрупвания 
и богатство, акумулирани във времето.

Центърът за изкуство се развива динамично и 
последователно във времето според специфич-
на и прецизно балансирана програма, опреде-
ляна от фондацията за всяка следваща година. 
Спектърът от дейности е изключително раз-
нообразен, като те варират от индивидуални и 
съвместни творчески изяви до работа с публики, 
образователни инициативи и социално ангажира-
ни програми. Профилът на Центъра в началото 
е тясно обвързан със скулптурата, но впослед-
ствие се достига до идеята за преливане на из-
куствата чрез гостуващи живописни пленери, из-
ложби на скулптура в керамика и дърво, музикални 
участия и др.

На територията на Арт центъра е изградена 

с. Илинденци

Мраморни кариери, Илинденци

 3 Членове на Съвета на учредителите (висш орган) на Фондация „Арт център – Илинденци“: Иван Русев и Емил Попов (председатели 
на Управителния съвет), Ангел Станев (член на УС), Валентин Старчев, Георги Чапкънов, Иван Славов, Любен Генов, Мая Найдено-
ва, Нина Русева, Станислав Памукчиев, Джена Славова. Член на Съвета на учредителите е и Светлин Русев (починал на 26 май 2018 
г.). През годините има и други членове, които са напуснали.
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много добра материална база. Още в самото 
начало е построен т.нар. Творчески дом със спе-
цифични характеристики, който осигурява ус-
ловия за целите на организираните творчески 
инициативи. Той има изключително важна функ-
ция през годините, тъй като е пресечна точка за 
участниците в симпозиумите не само като база 
за настаняване, а най-вече като място за общу-
ване, за споделяне и обсъждане на идеи, за разра-
ботване на нови проекти. В Творческия дом се ор-
ганизират пресконференции, изложби, дискусии и 
ежегодни срещи с представители на медиите и 
специализираната публика. Недалеч от Центъ-
ра за изкуство се намира и мащабна скулптурна 
работилница, предлагаща много добри условия за 
работа, различни инструменти и техника, необ-
ходими за реализирането и на най-смелите скулп-
турни проекти.

Участието в парка става чрез индивидуална по-
кана и е базирано на широкия обхват от лични 
контакти и наблюдения на членовете на фон-
дацията, които заедно обсъждат и селектират 
участниците. Така в парка през годините госту-
ват утвърдени и млади автори от различни 
поколения, привличани от цял свят. Отбеля-
зано е значимо българско участие на повечето 
от водещите имена в страната в областта на 
скулптурата, живописта и керамиката. За изми-
налите повече от 20 години достатъчно добре 
говори и статистиката – в симпозиумите, пле-
нерите и много други инициативи, организира-
ни от Фондация „Арт център – Илинденци“, са 
участвали над 170 автори, реализирали повече 
от 200 проекта, 80 от които скулптурни, като 
броят им се увеличава непрекъснато. Освен от 
България са гостували скулптори, както и пред-

ставители на други видове изкуства, от Австрия, 
Великобритания, Германия, Гърция, Израел, Ин-
дия, Канада, Мексико, Румъния, САЩ, Словакия, 
Франция, Холандия, Швеция, Япония и др. Трайни 
и плодотворни отношения във времето се осъ-
ществяват с международни автори като Га-
бриеле Бергер (Австрия), Нагджи Пател (Индия), 
Масаджи Асага (Япония), Васил Симитчиев (Бъл-
гария/Швеция), Ярослава Шицкова-Фабрици и Ян 
Шицко (Словакия) и др. Сред имената на българ-
ските участници скулптори са Емил Попов, Сте-
фан Лютаков, Снежана Симеонова, Кирил Мескин, 
Иван Славов, Валентин Старчев, Милан Андреев, 
Константин Денев, Цветослав Христов, арт гру-
па „7+1“ (Йоханнес Артинян, Панчо Куртев, Илко 
Николчев, Красимир Ангелов и Камен Цветков), 
Атанас Симонов, Веселин Димов, Огнян Петков, 
Емил Бачийски, Красимир Митов и арт група НИТТ 
(Тодор Ламбов, Теодор Нанев, Николай Колязов и 
Ивайло Аврамов), Рашо Митев и много други.

Определящ акцент в цялостната концепция за 
развиване на Скулптурния парк и Центъра за изку-
ство е природната даденост. Всички действия 
през годините са максимално съобразени и се раз-
виват спрямо нея. Село Илинденци е характерно 
със своето местоположение и история – намира 
се в подножието на Пирин планина, има характе-
рен скалист и хълмист релеф, потънал в зелени-
на, археологически изследвания сочат следи от 
човешко присъствие на това място от древни 
времена. Едно от най-големите предизвикател-
ства е вписването на мащабен международен 
форум за изкуство в селската действителност, 
общуването с местните хора и въвличането им 
в събитията, организирани от Арт центъра. Це-
ленасочено тези събития са освободени от ели-
тарност, за да могат да бъдат възприемаеми 

Скулптурна работилница

Група НИТТ, проект Каменна дантела, 2000

Светла Петкова ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВО В...
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от по-широк кръг от хора. В резултат може да 
се каже, че след 20 години за местното население 
до голяма степен понятието „изкуство“ вече не 
е неясно и далечно, а е станало част от тяхна-
та реалност. Развитието на дейностите на 
Центъра като цяло оказва положително влияние 
върху активизирането на духовната чувстви-
телност на местните жители, както и върху 
издигането на културното им и образовател-
но ниво. От друга страна, за гостуващите ар-
тисти общуването с природата и местните 
хора е определяно като предимство и е било 
вдъхновяващо за тях в процеса на работа.

Един от водещите принципи в работата на 
Арт центъра е създаваните произведения да 
имат и някаква функция, да бъдат свързани 
и с благоустройството на средата, така че 
да могат да се ползват от местните хора, жи-
вотинския свят, както и от посетителите на 
парка – туристи и приятели на природа и изку-
ство. Тази водеща идея непрекъснато е осмис-
ляна и развивана във времето, поддържа се по-
стоянен баланс и контрол, така че в резултат 
на творческото присъствие и намеси успяват 
да се впишат добре както в средата, така и в 
диалог помежду си.

През първите три години Скулптурният парк е 
целенасочено наситен с голямо количество са-
мостоятелни произведения, които оформят не-
говата съдържателна част и характерен вид, 
като за целта са организирани няколко поредни 
скулптурни симпозиума. През този период фон-
дацията и организаторите имат финансовата 
подкрепа на почитателя на изкуството тога-
ва Здравко Стоицев. През следващите години е 

взето решение паркът да навлезе в друга фаза 
на развитие, в която водещ вече е принципът 
на съвместните участия и работата по пре-
обладаващо функционални проекти, свързани 
със средата. Индивидуалните участия са силно 
ограничени. Акцентира се върху мащабни дълго-
срочни скулптурни проекти като „Мраморният 
град на изкуствата“ и „Подземен център за из-
куство“, наречен по-късно „На 60 милиона годи-
ни – Реката“, които осигуряват и връзка с други 
видове изкуства и превръщат проявите в парка 
в безкрайно действие. Така, за разлика от прак-
тиката на много скулптурни симпозиуми в све-
товен мащаб, които привличат автори с един-
ствената цел да бъде създадена „украса“ за даден 
парк, а това предопределя и краткия живот на 
подобни инициативи, за Арт център Илинденци 
водеща е концепцията, че теренът, на който се 
работи, трябва не просто да се запълни, а да се 
осмисли като цялост.

Един от най-оригиналните проекти, реализи-
рани в Арт център Илинденци, е „Мрежата“, 
който осигурява комуникационните връзки в пар-
ка. В продължение на години групи от артисти 
създават чрез творческо осмисляне различни 
подходи, пътеки, стълбища и др., които свърз-
ват отделните скулптури и обекти.

Друг функционален групов проект, създаден от 
12 автори, е Форумът – каменен  амфитеатър с 
350 места, който представлява сцена за ежегод-
ни музикални изпълнения. Това отговаря на друга 
преследвана от организаторите цел – разширя-
ването на обхвата от представяни от Арт 
центъра изкуства в дългосрочен план. От 2006 
г. в ежегодните прояви на Центъра се реализи-

Мраморният град, сред природата на с. Илинденци Проект Форумът

Светла Петкова ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВО В...



5

рат разнообразни форми на изкуство, което е 
знак, че Скулптурният парк е гостоприемна сре-
да за изкуствата изобщо.

Отличителна черта на скулптурните намеси в 
Арт център Илинденци е работата с терена в 
пряк, но и в изследователски смисъл, като част 
от процеса е неговото предварително проучва-
не. В това отношение най-знакови са авторски-
те проекти на Иван Русев, наречени „Мраморен 
град на изкуствата“ и „На 60 милиона години 
– Реката“. В подготвителния етап е изследвана 
историята и са направени проучвания на мест-
ността, а впоследствие е разработен проект, 
базиран на разкритите факти – преданието за 
съществувало в миналото древно селище, как-
то и откритите следи от подземна река. В ре-
зултат изградените на това място галериен 
лабиринт и подземен център за изкуство носят 
своя предистория, а същевременно имат и функ-
ция на закрита галерийна площ, която увеличава 
възможностите за показване на нетрадиционни 
скулптурни разработки от трайни материали 
като керамика, дърво и др., създадени от различ-
ни автори, както и живописни произведения.

Част от визуалното осмисляне на Арт центъра 
като цялостен комплекс е и атрактивното нощ-
но осветление, както и озвучаването на някои 
скулптурни намеси като „На 60 милиона години 
– Реката“. 

Във времето успешно е реализирана и друга голя-
ма цел на организаторите – осигуряването на 
възможност за изява и на най-младото поколе-
ние. Това става, от една страна, чрез включване-
то на студенти или наскоро завършили млади ав-
тори в някои от мащабните съвместни проекти 
на Арт центъра, като „Мрежата“ или „Форумът“. 
От друга страна, целенасочено се организират 
професионални практики по скулптура с участи-
ето на студенти от НХА, НБУ, ВТУ, УАСГ и с уче-
ници от НГПИ „Св. Лука“, София, и Професионална-
та гимназия по каменообработване, с. Кунино. В 
процеса на обучение се включват преподаватели 
и представители на фондацията. Важна тема за 
работа, която цели въвеждането в традициите, 
е „Стара каменна пластика по нашите земи“. За-
бележителни са и международните практики със 
студенти от Словакия, Швеция, Австрия.

Една от най-важните мисии на фондацията е 
социалната роля, която тя изпълнява. През го-
дините е осигурена работна заетост както за 
много местни хора, така и за такива от други 
населени места. Нещо повече – благодарение на 

цялостната програма на фондацията (творчески 
акции, скулптурни симпозиуми, живописни плене-
ри, студентски практики, музикални и танцови 
изпълнения…) е постигнато популяризиране на 
село Илинденци като културна дестинация, сти-
мулира се и социалното развитие на целия реги-
он и превръщането му в място, привлекателно за 
туристи. В резултат се увеличава целогодишни-
ят поток от посетители и се активизира един 
небогат район от България. Социалният ефект 
от този факт са увеличилите се възможности за 
местното население да извършва нови дейности, 
като например търговия и туристически услуги.

От самото начало всяка година най-важен е мо-
ментът на откриването на всеки завършен 
работен етап на територията на Центъра за 
изкуство. Откриването, наречено „традицион-
на годишна проява“, включва комплексно органи-
зирани събития и има важната роля да осигури 
видимост на дейността на Центъра. Проявата 
първоначално съвпада с празника Илинден, а впо-
следствие се организира през есента като голямо 
тържество. Тя е празник както за организатори-
те, така и за хората от село Илинденци, които 
винаги присъстват с голям ентусиазъм и дори 
свойски я наричат „Събора“. Ежегодно за откри-
ването са привличани журналисти, които осигу-
ряват медийното отразяване на случващото се, 
представители на различни институции, много 
колеги художници, както и приятели на изкуство-
то. Организираният специален транспорт от 
София предоставя възможност на всички инте-
ресуващи се кръгове да уважат проявата.

През годините от Арт центъра са осъществени 
и разнообразни форми на сътрудничество и е 

На 60 милиона години – Реката, проект на Иван Русев
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осигурено финансиране с цел реализиране на 
дейностите в парка. За целта са привличани 
външни специалисти – архитекти, инженери, 
строители, изкуствоведи, журналисти и др. 
Печелено е финансиране по различни национални 
и европейски програми, като Европейска програ-
ма ФАР, Столична програма „Култура“, Национа-
лен фонд „Култура“. В началото е изключително 
важна финансовата подкрепа от страна на спон-
сора Здравко Стоицев. Работи се с институции 
като Министерство на културата, Министер-
ство на външните работи, Министерство на 
образованието и просветата, СБХ, Община Стру-
мяни, Столична община, СГХГ, НХА, НБУ, ВТУ, УАСГ, 
НГПИ „Св. Лука“, ПГ по каменоделие в с. Кунино, 
Гьоте институт – София, различни посолства 
и много други. Сред най-важните е дългогодиш-
ното сътрудничество с „Илинденци мрамор“ АД. 
Всички тези партньорски отношения говорят за 
доверие и вяра в потенциала за развитието на 
едно по същество частно културно средище, чи-
ято дейност излиза далеч извън тесните поня-
тия за национална територия, граници, кръгове 
или вид изкуство. Благодарение на тази подкрепа 
Арт център Илинденци успява да развие своята 
инфраструктура и да надгради многократно на-
чалния си образ.

Фондация „Арт център – Илинденци“ осъществя-
ва организационна дейност и извън територия-
та на Центъра за изкуство. Благодарение на 
извършваната в Скулптурния парк дейност тя 
постепенно натрупва популярност и се превръ-
ща в компетентен фактор при организирането 

на различни национални инициативи. Определя-
що например е участието ѝ в селекцията на ав-
торите и произведенията за скулптурния парк 
„Оборище“, за парка на МВнР, както и в инициа-
тивата за организиране на скулптурен симпо-
зиум в София „Преки пътеки“, чиято цел е създа-
ването на Скулптурен парк – София / Южен парк 
2. Като цяло позицията на Фондация „Арт цен-
тър – Илинденци“ е важна в процеса по осмис-
ляне присъствието на скулптурата в публични 
пространства.

Важно е да се почертае, че Фондация „Арт цен-
тър – Илинденци“ полага последователни усилия 
за съхраняване на паметта за натрупания през 
годините опит – издадени са два каталога (през 
1998 и през 2005 година, допълнен през 2015 г. с 
дипляни за периода 2006 – 2014 година); наскоро 
бе публикувана и книга, проследяваща историята 
по създаването и развитието на Центъра за из-
куство в Илинденци, както и за механизмите му 
на действие. През 2018 г. в Софийска градска ху-
дожествена галерия е организирана и мащабна 
изложба, отбелязваща 20-годишнината от съз-
даването на фондацията. Отделно самият Арт 
център съхранява архив от текстови и фотодо-
кументи за дейностите и участията през години-
те, публикациите, излизали в периодичния печат, 
както и видео архив от телевизионни репортажи, 
излъчвани по каналите на БНТ, и видео документа-
ция от музикалните изпълнения и пърформанси, 
представяни на територията на Арт центъра. 
Освен богата колекция от скулптура на откри-
то Центърът притежава и сбирка от живописни 
произведения, създавани от гостували автори.

През юни 2021 г. в галерия „Академия“ на НХА беше 
представена книга, наречена „Разказ за Пътя 
и Каменни истории“, която включва увод и две 
части. Авторът Иван Русев последователно ни 
въвежда в своя свят на търсения, преследвани 
и постигнати цели в областта на изкуството. 
Първата част предлага увлекателен разказ за 
израстването и формирането на бъдещия скулп-
тор, както и извеждането на смелата за вре-
мето си идея за създаване на частен център за 
изкуство в България. Във втората част в хроно-
логична последователност е представен пътят, 
изминат през годините, както и резултатът от 
дългогодишния труд, натрупвания и богат опит 
на група хора, съучастници в общ процес, наречен 
Арт център Илинденци. Книгата по същество е 
авторефлексивна, тя систематизира и изследва 
с подчертано чувство за историчност собствен 
опит и действия, развивани успешно повече от 
20 години. Книгата включва ценна база данни за 

Откриването на пореден завършен етап, 2008
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организираните през годините събития, за про-
цеса на общуване и обмен, за творческия процес 
и натрупвания, която би могла да послужи като 
основа за бъдещи проучвания, за научни изслед-
вания, но и като модел за развиването на нови 
инициативи от подобен характер.

На базата на разгледаните факти, свързани с 
дейността на Арт център Илинденци през го-
дините, може да се заключи, че на територията 
на България, въпреки трудностите, успешно е 
развита една изцяло частна инициатива от по-
добен мащаб. Изграден е работещ модел на кул-
турно средище, ангажирано с и оказало трайно 
въздействие върху развитието на изкуството 
в страната на високо професионално ниво. Осъ-
ществяваните през годините творчески прак-
тики и подходи се отличават със своята ори-
гиналност. Позоваването на световния опит и 

международното участие и контакти поставят 
инициативата на наднационално равнище. Благо-
дарение на водещите принципи, отстоявани от 
Центъра за изкуство през годините, а именно 
организиране на творческите намеси върху ос-
новата на едно по-широко понятие за скулпту-
ра и прецизен вътрешен баланс, е постигната 
най-важната цел – превръщането на Центъра в 
територия на безкрайно преплитане и общуване 
на изкуствата, където всичко съществува като 
елемент от единна пластическа конструкция. 
Така в този специфичен микросвят на изкуство-
то, заедно с множество индивидуални участия, 
своето място са намерили и по-мащабни проек-
ти, като „Езерото Йордановден“, каменният 
амфитеатър „Форумът“, „На 60 милиона години 
– Реката“ и „Мраморният град на изкуствата“, а 
хоризонтът за бъдещи натрупвания, вътрешни 
връзки и действия остава широко отворен.

Изложба Илинденци. Зона за изкуство, СГХГ, 2018
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Весела Кучева

ВИЗУАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМАТА ЗА ОБЩОЧОВЕШКАТА 
ТРАВМА, ПРИЧИНЕНА ОТ ХОЛОКОСТА, В ГРАФИЧНИЯ РОМАН 
„МАУС“ НА АРТ ШПИГЕЛМАН

ТОМ 2/БРОЙ 2/2021

равмата представлява тема, за която не 
е лесно да бъде говорено поради болезне-
ните конотации, които носи. Визуалното 
представяне на травмата в художестве-
но произведение въвежда и въпроса как да 

бъдат предадени графичността на насилието, 
което често я съпътства, и шокиращите образи, 
породени от него, по начин, който е едновремен-
но верен на преживяното, но и непрекалено от-
блъскващ за зрителя или читателя. Това сериозно 
предизвикателство пред автора на произведе-
нието може да доведе до генериране на иновати-
вен творчески подход към разглеждания проблем.

Една от фундаменталните характеристики на 
графичния роман и основна негова отлика от 
изкуството на комикса е тематичното многоо-
бразие на жанра. Изданията графични романи по-
степенно се отделят като самостоен раздел от 
изкуството на книгата и илюстрацията и преми-
нават през години на подем и развитие. Съвре-
менните графични романи, чието присъствие на 
книжния пазар е изключително изобилно, се стре-
мят да представят все по-широк спектър от 
теми със средствата на визуалния и текстовия 
си наратив. Може би най-голямата тематична 
група графични романи са тези, които разглеж-
дат фундаментални общочовешки теми, които 
представят художествено. Чрез изучаването им 
може да бъде изследвано неоспоримото съзрява-
не на този вид картинна книга в произведение на 
изкуството, способно да интерпретира изклю-
чително значими и дори трудни за обговаряне и 

Т обрисуване въпроси. Част от произведенията 
от тази тематична група представляват ху-
дожествена фикция, други са конструирани под 
формата на документален графичен репортаж, 
биографични и автобиографични произведения.

Повечето от темите, смятани за фундаментал-
ни, носят в себе си конотацията за травмата и 
нейното преживяване, осмисляне и разбиране. Та-
кива са темите за смъртта и загубата, войната 
и последствията от нея, малтретирането и ли-
шаването от права на определена група от хора 
според техните пол, външен вид или убеждения 
(феминизъм, расизъм, различна сексуална ориен-
тация), насилието под формата на психо-физи-
чески травми – депресия, психични отклонения, 
изоставяне, сексуален тормоз, тормоз в училище 
и др. Идеята за психологическата травма в (...) 
интелектуалната и културна история на света е 
неразривно свързана с Холокоста като неизбежна 
референтна точка (Davies, Rifkind 2020, p. 1).1 Из-
следователят на темата Ричард Рехтман под-
крепя това твърдение в книгата си „Империята 
на травмата: разследване на състоянието на 
жертвата“, където заявява, че паметта на Холо-
коста се е превърнала в парадигма за травмата 
по два начина.

На първо място, тя представля-
ва най-крайната форма на насилие 
и като такава всяко следващо пре-
живяване на болка, страдание или 
травма бива сравнявано с нея. (…) 

1  ‘‘(...) the intellectual and cultural history of the word is inextricably bound up with the Holocaust as an unavoidable reference point’’. Прево-
дът на български език в статията е на автора.
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На второ място, тя се е развила след 
известен период на премълчаване, 
което свидетелства директно за са-
мата същност на травмата (Fassin, 
Rechtman 2009, p. 18).2

Ранната история на възникването на графичния 
роман съдържа появата на едно знаково издание 
на темата за Холокоста, на което се дължи не 
само популяризирането на термина и знанието 
за това какво представлява графичен роман, но 
и възприемането на жанра като част от визу-
алните изкуства с висока и безспорна художест-
вена стойност. Това е „Маус: историята на един 
оцелял“ (1980) на Арт Шпигелман, който предста-
влява едно от изданията, които променят пара-
дигмата за цялостното възприятие от страна 
както на читателите, така и на критиката, към 
същността на жанра на графичния роман. Ето 
как е характеризирано това книжно издание от 
Бенджамин Уу в теоретичния му труд „Най-вели-
ката комикс-книга на всички времена: символичен 
център и областта на американския комикс“:

Ако по принуда или задължение трябва-
ше да издигнем една единствена книга 
като критерий за американския комикс 
и графичен роман, то без съмнение 
„Маус“ на Арт Шпигелман би заел това 
място. Още повече, че най-близките ѝ 
конкуренти биха били изградени от съ-
щата материя: сериозни, големи като 
обем комикси, които изобразяват пъл-
ния с премеждия живот на протагони-
ста си (Beaty, Woo 2016, p. 17).3

„Маус“ представлява едновременно биографичен 
и автобиографичен графичен роман, който е цен-
триран около темата за Холокоста – проблем, 
който до появата на това издание се е смятал 
за абсолютно неподходящ за представяне под 
формата на графичен роман. В творбата си Шпи-
гелман едновременно проследява историята на 
баща си, който е бил един от многото преслед-
вани евреи по време на Втората световна вой-
на, но и собствените си трудности да осмисли 
случилото се и психологически тежката си се-
мейна обремененост. „Маус“ е първият (и засега 
единствен) графичен роман носител на награда 
„Пулицър“ (връчена през 1992 г. в категорията за 
литература). Изследователите на Холокоста го 

възприемат като фундаментално произведение 
по отношение на историята и травмата, както 
и по отношение на това как и доколко допустимо 
би могла да се изобрази визуално подобна тема-
тика. 

Изследователите на графичния роман от своя 
страна също признават „Маус“ за фундаментален 
в наративно, стилистично и идейно отношение. 
Появата на издание с толкова силно изразен худо-
жествен характер още в периода на формиране-
то на представата за това какво представлява 
графичният роман със сигурност оказва огромно 
влияние върху артистичното развитие на жанра 
в последвалите години, а и до ден днешен. 

Чрез уникалната си визуална концепция, базирана 
на представянето на персонажите с определени 
животински характеристики, изданието пред-
ставя проблема за травмата от преживяването 
на Холокоста от гледната точка на едно еврей-
ско семейство. Идеята за травмата често пъти 
е свързвана с трудността да се говори за нея и 
невъзможността да се изрази. Ето как терми-
нът бива характеризиран от Доминик Дейвис в 
първата глава на „Документирането на травма-
та в комикса“: (...) еластична концепция, която се 
вплита и върти около мрежи от институционално 
и социално знание, обновява политическите и кул-
турните форми, както и свързва категории, които 
преди това са били отделени една от друга посред-
ством привличащи аналогии и метафорични нюанси 
(Davies, Rifkind 2020, p. 2).4 Именно такова обвърз-
ване на до този момент немислими за съчета-
ване категории, като разкриването на преживя-
ната лична травма (изданието е едновременно 
биографично и автобиографично) и създаването 
на графичен роман с комиксова структура, бива 
осъществено с публикуването на изданието през 
80-те години на XX век.5 Отношението към гово-
ренето за и обрисуването на травмата на Арт 
Шпигелман в качеството му на автор както на 
текста, така и на илюстрациите на изданието, 
също не е еднозначно. В серия от автобиогра-
фични панели художникът открито представя 
собствените си колебания дали подобна пробле-
матика изобщо подлежи на представяне пред ши-
рока публика под каквато и да било форма, като 
посочва като аргумент известния цитат от 
концептуалния ирландски драматург и писател 
Самюъл Бекет, който гласи, че всяка дума е като 

2  ‘‘First, it represents the most extreme reach of violence, and as such has become an unavoidable reference point for any experience of pain, of 
suffering and hence of trauma. (...) Second, it developed after a period of silence, a fact that attests precisely to its traumatic nature.’’ Прево-
дът на български език в статията е на автора.

3 ‘‘If by force or compulsion we were required to erect a single, definitive canon of American comic books and graphic novels, then there is no 
doubt that Art Spiegelman’s Maus would occupy its top spot. Moreover, its nearest rivals would be cut from the same cloth: serious, long-form 
comics that depict the turmoiled inner lives of their protagonists.’’ Преводът на български език в статията е на автора.

4 ‘‘(...) an elastic concept that weaves and loops along networks of institutional and social knowledges, reshaping political and cultural forms, 
and linking once discrete categories through enticing analogies and metaphorical shadows.’’ Преводът на български език в статията е 
на автора.

5 Първоначално, между 1980 г. и 1991 г. авторът периодично публикува части от цялостния труд в списание Raw (на което самият 
той е съ-редактор), а първото издание, в което наративът е представен в своята цялост, е издадено през 1991 г. от американ-
ското издателство Pantheon Books.
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ненужен отпечатък върху тишината и небитието, 
но и контрапункта на този аргумент, посочен 
от самия Арт Шпигелман, че все пак Бекет е ка-
зал, изговорил тази реплика. Мотивът за произ-
ведението на изкуството, което само поставя 
под въпрос смисъла на създаването си, е характе-
рен единствено за творби с висока художествена 
стойност и нееднозначни послания. Също така 
чрез търсенето на отговора на тези колебания, 
се поставя темата за оцелелия, която е вплете-
на и в цялостния наратив на „Маус“ (чието подза-
главие е „Историята на един оцелял“). Оцелелият 
е бащата на автора, който като евреин, живял 
по време на Втората световна война, е прежи-
вял ужаса на Холокоста, концентрационните ла-
гери и геноцида над семейството, приятелите, 
познатите му и цялостната еврейска общност. 
Въпросите, които задава графичният роман, са 
свързани отчасти с дегероизирането на оцеле-
лия – той е останал жив благодарение не само на 
смелостта, находчивостта, издръжливостта и 
силата на психиката си (които също биват коре-
ктно изобразени с необходимата доза уважение), 
но и на чистия късмет и стечението на случай-
ностите. Владек Шпигелман е изобразен реалис-
тично – както речта му, присъстваща с ръчно 
изписана типография в текстовите блокове и 
балони, която съдържа характерния за полския 
евреин акцент при говоренето на английски език 
– така и по отношение на личностните му харак-
теристики – показани са хитростта му и скъпер-
ничеството, дори шокиращия расизъм по отно-
шение на чернокожите. Авторът, в позицията 
си и на персонаж, изобразен в панелите, които 
показват „сегашния“ момент на разказването на 
историята за ужаса на Холокоста, искрено комен-
тира, че баща му в известен смисъл не е оцелял, 
че страданията, преживени по време на геноцида 
над евреите, са оставили своя траен и незаличим 
отпечатък, който се проявява не само физически 
в еженощните стенания в съня му, слабостта 
на сърцето и тялото му, но и в уронването на 
емоционалността и невъзможността да се про-
яви емпатия. По този начин се утвърждава те-
зата, че оцелелият не е задължително герой и не 
притежава личностни качества, по презумпция 
по-силни от тези на загиналите, а също и за це-
ната на това да запазиш живота си, която се за-
плаща изключително високо чрез константното 
усещане на преживяната болка и съществуване 
през призмата на травмата.

Не всеки от оцелелите може да понесе тази 
тежест, както разбираме от историята на 
майката на автора – Аня Шпигелман, която се 
самоубива години след приключването на Вто-

рата световна война без да остави бележка за 
конкретните причини, довели я до това теж-
ко решение. Историята за самоубийството на 
майката е представена чрез кратък комикс със 
заглавие „Затворник на планетата Ад: история 
на заболяването“, вграден в цялостната струк-
тура на графичния роман. Той представя парале-
лен на разказа за Холокоста наратив чрез дейст-
вително публикувани през 1972 г. два комикс 
разтвора. Те са разграничени от останалите в 
структурата на графичния роман чрез разполо-
жена на живо плътна черна рамка, която огражда 
всяка от страниците на комикса. Плътността и 
траурният цвят на тази рамка, в комбинация с 
изключително мрачните графични петна, които 
изпълват съдържанието на панелите, допълват 
усещането за обреченост и невъзможност да се 
излезе от затвора на емоционалната травма 
от самоубийството на майката. В стила на фор-
мообразуване на пространството и човешките 
фигури (това е единственото място в „Маус“, в 
което персонажите имат изцяло човешки черти) 
се забелязва силното влияние на немския експре-
сионизъм в напрежението, което създават силно 
деформираните обекти и изражения.

Проблемът за оцелелия съдържа в себе си и въ-
проса за правото да съществува на този, който 
не принадлежи нито към групата на оцелелите, 
нито към тази на загиналите – в случая това е 
самият автор и художник Арт Шпигелман. За 
разлика от брат си Ричю, който е убит от наци-
стите като невръстно дете, Арт Шпигелман е 
роден след приключването на Втората светов-
на война и е единственият от семейството си, 
който е имал привилегията да не премине през 
концентрационните лагери и да познава цялата 
жестокост на геноцида единствено от разкази-
те за него. От една страна, това действително 
е привилегия, но от друга, художникът изпит-
ва огромна вина за това, че не е бил физически 
съпричастен на страданията, а също и че не е 
успял да направи живота на майка си достатъч-
но стойностен за живеене. В серия от панели са 
представени трудностите на Арт Шпигелман да 
осмисли всичко това и начина му да се справя с 
него, от една страна, чрез професионалната по-
мощ на психолог, а от друга – чрез изразяването 
му визуално под формата на самия графичен ро-
ман, в който това е изобразено.

Може би най-значима от художествена гледна 
точка е визуалната метафора, използвана по 
отношение на изобразяването на различните 
националности на действащите лица в „Маус“. 
Творческият подход на художника илюстратор, 
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който в това произведение съвпада и с автора 
на литературния текст, което свидетелства, 
че това е авторско книжно издание, се базира 
на метафората за котката и мишката, като на 
героите от графичния роман са придадени опре-
делени животински характеристики на принци-
па на териоморфизма.6 Съгласно този принцип 
германците приемат черти на хищни котки, а 
персонажите с еврейски произход са изобразени с 
черти на мишки (с миши глави и в отделни случаи 
с опашки), което, от една страна, свидетелства 
за статута им на общност, подложена на гоне-
ния, преследване и геноцид, а от друга – за начи-
на, по който биват възприемани и представени 
от привържениците на нацизма: като мръсни 
животни, напаст, която се налага да бъде елими-
нирана. Като доказателство за това в началото 
на втората част на „Маус“ с подзаглавие „И тук 
започнаха проблемите ми: от Маушвиц до Кат-
скилс и отвъд“7 е цитирана публикувана в среда-
та на 30-те години на XX век статия от немски 
вестник, която призовава към носенето на свас-
тики с твърдението, че

Мики Маус е възможно най-жалкият иде-
ал, създаван някога… Трезвите емоции 
подсказват на всеки независим млад чо-
век и на всеки честен младеж, че мръс-
ният и покрит с нечистотии вредител, 
който носи най-много паразити от ця-
лото животинско царство, не може да 
бъде представян като идеалното жи-
вотно… Нека приключим с еврейската 
брутализация на човечеството! Долу 
Мики Маус! (Spiegelman 1980, p. 164).

За разлика от героя на Уолт Дисни обаче, създа-
ден по-скоро на принципа на антропоморфизма8, 
тъй като представлява мишка, която е обле-
чена в човешки дрехи и ѝ е дадена възможност 
за човешка реч, емоции, размисли и др., персона-
жите в „Маус“ на Арт Шпигелман, без съмнение, 
са хора – с изключение на главите (и в отделни 
случаи на опашките) тялото им е изцяло човеш-
ко (в секвенцията, която показва къпането в 
общата баня в Аушвиц, са изобразени дори поло-
вите органи), освен това по-голямата част от 

действащите лица са базирани на съществува-
ли реално личности или на общите характерис-
тики, които определена историческа общност 
носи. Тезата, че животинското е само едно от 
качествата, които описват тези герои (макар и 
може би доминиращото качество в условията на 
Холокоста), които по своята същност са човеш-
ки същества, е подкрепена от начина, по който 
животинските характеристики от пълнокръвни 
части на тялото (глави, опашки) се трансформи-
рат в маски в определени моменти от наратива. 
Такива са моментите, в които Владек и съпруга-
та му Аня се опитват да избягат и да намерят 
място, където да се укрият, преструвайки се на 
поляци. Поляците в „Маус“ са представени с гла-
ви на прасета и в няколко секвенции на различни 
места в графичния роман виждаме Аня и Владек 
да носят маски на прасета, с които се опитват 
да прикрият истинската си самоличност. Важна 
подробност е, че маските не винаги успяват да 
заблудят враждебно настроените останали ге-
рои от произведението, а в един отделен слу-
чай може да се забележи как, въпреки маската на 
прасе, мишите характеристики на Аня, която 
не успява да издържи докрай на психическото 
напрежение от бягството, дори са се увеличили 
– в този панел тя е изобразена с изключително 
дълга миша опашка. Носенето на маски се появя-
ва и в секвенция от времето след приключване-
то на войната, съвремието на Арт Шпигелман 
в периода, в който той събира информацията за 
това как семейството му е преживяло Холокоста. 
Обичайно художникът изобразява самия себе си с 
миша глава, която естествено е свързана с оста-
налата част от тялото му. Но в момент на сил-
на депресия, подхранена от чувството за вина и 
съмненията относно това дали изобразява съ-
битията по времето на геноцида над евреите 
коректно, при посещение при личния му психолог 
виждаме и него, и самия психолог да носят маски 
на мишки, които са завързани зад човешки уши и 
тилове – персонажите са представени като хора 
с маски, които представят принадлежността им 
към еврейската общност. Вероятно, в настъпи-
лото „ново време“ на по-голяма толерантност 
и уеднаквяване на различията между отделни-
те групи от хора след войната човечността 

6 Териоморфизъм – приписване на животински характеристики на хора. За разлика от антропоморфизма, при който човешки ха-
рактеристики са приписвани на животни, героите на Шпигелман са самоосъзнати човешки същества, изобразени са с глави на 
животни, за да бъдат естетически дефамилиаризирани и да бъде възможно разглеждането на една толкова тежка тема, каква-
то представлява тази за Холокоста. Терминът „териоморфизъм“ е възприет за описване на именно тези герои по предложение 
на Филип Смит в задълбоченото му изследване Reading Art Spiegelman от 2016 г. - Smith, Philip. Reading Art Spiegelman (Routledge 
Advances in Comics Studies). London: Routledge. 2016.

7 Както и в промяната на името на един от концентрационните лагери – Аушвиц – с прибавянето на част от английската дума 
mouse („мишка“) под формата на представка, така и в името на планините Катскилс, където действително прекарват част от 
живота си както Владек, така и Арт Шпигелман, можем да намерим препратки с алегорията за котката и мишката – Catskills, как-
то е наименованието на планинската верига на английски език, може да се възприеме като название, съставено от английското 
съществително cat („котка“) – и глагола kill („убивам“).

8 Антропоморфизъм (от старогръцки ανθρωπος, антропос – „човек“; и μορφη, морфе – „форма“) – приписване на човешка форма и 
други характеристики на животни, неодушевени предмети и обекти, природни феномени и стихии, концепции или митологични 
същества. Терминът „антропоморфия“ датира от средата на XVIII век.
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надделява над отличаващите характеристики 
и животинското начало. Принадлежността, от 
друга страна, продължава да има своята те-
жест в семейните отношения, както разбира-
ме от отново саморефлективната секвенция, в 
която съпругата на Арт Шпигелман, Франсоаз, 
обсъжда с него как би искала да бъде представе-
на визуално на страниците на графичния роман. 
Тя е с френски произход, а французите в издание-
то са изобразени като жаби.9 Франсоаз обаче на-
стоява, че ако съпругът ѝ е изобразен като миш-
ка, то тя би трябвало да има идентичен визуален 
облик. Още повече, че по искане на бащата на Арт 
е приела еврейската вяра. Затова и от самото 
начало на включването ѝ в историята съпругата 
на автора е изобразявана с миши характеристи-
ки, като символ за нейната принадлежност към 
семейството, общността и общата травма.

Ролята на „Маус“ (...) в произвеждането на нарати-
вите и културните форми, които и днес използва-
ме за обсъждането, представянето и документи-
рането на травмата (Davies, Rifkind 2020, p. 5)10 е 
безспорна. Графичният роман генерира някои от 
основните начини, по които би могло визуално 
да се представи подобна проблематика, което 
го превръща в своеобразен инициатор на дискур-
са относно художественото репрезентиране на 
травмата на Холокоста в частност. През 2011 г. 
е публикувано допълващото издание „МетаМаус: 
поглед към една съвременна класика, Маус“, кое-
то съдържа разяснителни текстове относно 
авторските подходи, използвани от Арт Шпи-
гелман в „Маус“. То съдържа също така и идеята, 
че самото създаване на първоначалния графичен 
роман представлява вид травма. Тази позиция 
е заявена чрез началната секвенция, изпълнява-
ща функцията на предговор на книгата, в коя-
то художникът изобразява себе си като герой, 
лутащ се из лабиринт от панели, затрупан от 

тежки въпроси относно творчеството си. Тази 
самопричинена травма вероятно е резултатът 
от потиснатата вина на автора за това, че е 
преживял Холокоста единствено през разказани-
те истории, а не и като участник от първо лице, 
но ето, че чрез проучването, написването и ра-
ботата по илюстрациите в книгата си худож-
никът е получил възможността да го преживее 
с достатъчна тежест през творчеството си. 
„МетаМаус“ съдържа и метаархив, съставен от 
фотографии, документи, родословни дървета, 
скици, интервюта и други. визуални и тексто-
ви материали, отнасящи се към описваните съ-
бития и хора. Книжното тяло е придружено от 
DVD, в което са събрани аудиовизуални матери-
али, както и интерактивна версия на графичния 
роман. И до ден днешен „Маус“ си остава едно от 
най-знаковите литературно-визуални произве-
дения, създадени в края на двадесети век. Това е 
така, защото изданието позволява разширяване-
то на спектъра от въпроси, които графичните 
романи разглеждат през призмата на визуалния и 
текстовия си наратив. Обемът на графичния ро-
ман като пълнокръвно книжно тяло дава възмож-
ност за обстойно и детайлно преминаване през 
множество аспекти на темата за травмата и 
Холокоста, осигурявайки на художника илюстра-
тор нужното пространство, в което да разгърне 
пълния потенциал на художествения си замисъл. 
Авторът на графичния роман не се е ограничил 
да представи темата чрез преповтарянето на 
вече установени художествени модели, а изби-
ра да генерира собствен принцип на изграждане 
на визуалното повествование, произтичащ от 
личните му преживявания и артистични тър-
сения. Затова въведените в „Маус“ новаторски 
принципи по отношението на представянето на 
травмата продължават да отекват като артис-
тични заемки или вдъхновения и в множество 
последващи произведения от жанра.

9 Французите често биват наричани „жаби“ в разговорната реч, като съществуват различни хипотези относно причините за 
това прозвище, някои от които датират от времето на Втората световна война. Една от възможните хипотези е свързана 
с различните навици, които войниците с френски произход проявяват, а останалите националности намират за изключително 
странни.

10 ‘‘(...) in the production of those narrative and cultural forms that we now use to discuss, represent, and document trauma.’’ Преводът на 
български език в статията е на автора.
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т прастари времена хората, обита-
вали територии с вулканична актив-
ност, обожествявали лавата. Става-
щи преки свидетели на сътворението, 
те изразявали своето светоусещане в 

култ към силата, която пораждала, управлявала 
и разрушавала техния свят. Древните създавали 
изображения на богове, демони и мистични съще-
ства, с които си обяснявали невидимото могъще-
ство. Точно това страхопочитание и усещане за 
божественост може би е причината дедите ни 
да не посегнат към първичното вещество като 
материал за творчество. Досега не са намерени 
следи за обработка на сурова лава от далечно-
то минало. Открити са артефакти, направени 
от вулканични скали, но не и от гореща течна 
лава. Те изработвали статуетките от трайни 
естествени материали – камък, дърво, глина. 
Към създадените тотеми древните отправя-
ли своите молитви и извършвали обреди, за да 
умилостивят силата и тя да ги съхрани и дари с 
даровете на живота – както приживе, така и след 
смъртта. Култът към първичната материя и 
нейните закони е в основата на всички познати 
религии.

В съвременния свят вулканичната дейност и 
лавата са обект на задълбочени научни 
изследвания. В своя пътепис „Срещи с Дявола“
Харун Тазиев, известният учен вулкано-
лог, на разбираем за широката публика език 
описва онова, което е видял и преживял бли-
зо до кратерите, бълващи огън, или в оне-
зи места на света, където земята се тресе. 
Той дава следното определение: 

Вулканът е отвор в земната кора, про-
вод, през който магмата избликва на 
повърхността, където, отделяйки га-

О        зовете си като пенливо вино, се превръ-
ща в лава. Лавата следователно пред-
ставлява разтопена скала, изригнала 
от вулкан, и се отличава с голямо раз-
нообразие по своя химичен и минерален 
състав. Съществуват три главни типа 
– базалтови, андезитни и риолитни: 
базалтовите са бедни на силиций и 
богати на желязо, магнезий и калций. 
Риолитните, напротив, са богати на 
силиций и бедни на желязо и магнезий. 
Андезитните заемат средно положе-
ние между тези два крайни типа. При 
еднаква температура колкото повече 
силиций съдържа дадена лава, толкова 
тя е по-вискозна (лепкава), а колкото 
е по-лепкава, толкова по-затруднено 
е газоотделянето, което пък я прави 
по-силно експлозивна. Ето защо вулка-
ните с кисели лави (риолити, андезити) 
са много по-буйни от тези, от чиито 
гърла спокойно бликат реки от течен 
базалт (Тазиев 1969, с. 14).

Науката вулканология проучва в детайли химич-
ния състав и физичните свойства на лавата. 
Правят се дори опити за прогностика на вулка-
ничната дейност.

Но освен религиозното страхопочитание и на-
учното любопитство съществува и една друга 
връзка между човека и лавата – творческият им-
пулс.

В съвременния свят вълшебството на земната 
химия и поведение на първичната материя въз-
буждат сетивата на твореца и се заражда же-
лание за участие и съпричастност в процеса на 
космология.
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Фиг. 1. Дани Озборн. Вулкан Пакая, Гватемала, 2010

Все по-често светът на науката, на вярата и на 
изкуството се преплитат и намират множество 
допирни точки, които виждаме в различни твор-
чески реакции чрез многообразието на изразни 
средства. Авторите са научни изследователи. 
В своето творчество обединяват художестве-
но-научна дейност. Притежават задълбочени по-
знания от различни научни сфери и ги прилагат в 
творчески процес.

Дани Озборн, роден в Дорсет, Англия през 1949 
г., е един от първите автори, работили с нату-
рална, течна, червена, гореща лава, извираща от 
вулкан. В албума „Червена гореща лава скулптура“ 
(Osborne, Mulrooney 2010, p. 4), Диърдра Мълру-
ни цитира крити́ка Ейдън Дън, който описва 
Дани Озборн като особен потомък на първите 
аматьори натуралисти на 19 век. Изключителна 
комбинация от художник, занаятчия и учен. Дани е 
един от малцината автори, посегнали към пър-
вичното вещество на земята, но, за разлика от 
другите, неговите изследвания и резултати са 
плод на дългогодишна научна работа. Той съчета-
ва в своето художествено творчество различни 
научни сфери – вулканология, геология, геофизика, 
геохимия, химия, история, география, философия, 
религии, социология и изкуствознание. (фиг. 1)

Озборн притежава изследователски стремеж и 
дух на откривател, които го водят до радост-

та да бъде от първите, разбрали как се извайват 
скулптури от лава: Никога преди това не е правено. 
Това беше една от причините да бъде още по-при-
мамливо – защото беше съвършено нова област, 
в която работя. Предполагам, че и физическото 
усилие да се направи беше интересно (Ibid., p. 9).

Преди Дани Озборн малцина автори атакуват 
огнеотичната естествена топилка. В онлайн 
платформата Ютюб на 26 юли 2007 г. е публи-
куван фрагмент от филма „Екстремният Хавай“, 
телевизия Дискавъри (излъчен за първи път през 
2001 г.). Името на артиста е Стив Ланг. Него-
вият прекрасен помощник е неговата дъщеря 
Хилъри. Видеото съдържа кадри от процеса на 
формоване на течна гореща магма в подобен на 
шамотен калъп и отливане на човешка маска с 
лика на Хилъри. Опитът е видимо успешен. Личи 
си, че действията са предварително планирани 
и организирани. Авторът и дъщеря му са с пред-
пазно, специализирано огнеупорно облекло и ин-
струменти. Въпреки положените усилия повече 
информация не беше намерена и няма как да се 
коментира колко време е отнела подготовката 
и какви данни са взети предвид по време на рабо-
та, както и да се проследят мотивите за този 
творчески акт.

Ако се приеме, че посоченият пример е реален и 
годините на излъчване на филма и публикуване 
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на кадрите са достоверни, това означава, че Оз-
борн не е първият автор, който атакува разто-
пената гореща магма чрез формоване в калъп. Но 
поради липса на повече информация не може ка-
тегорично да защитим тази теза.

В онлайн платформата Ютюб съществуват ка-
дри, публикувани на 26 юли 2007 г. с коментар: 
Това е фрагмент от филма „Екстремният Хавай“, 
телевизия Дискавъри, излъчен за първи път през 
2001 година.

Кимбъл Тръмп, работещ със стъкло автор, също 
прави своя опит за работа с лава, извираща от 
вулкан. Филмовите кадри, озаглавени „Създаване 
на вулкан от вулкан“, са заснети от Лий Хилберт, 
острови Хавай на 16 октомври 2010 г. Тръмп, въ-
оръжен с метален прът, с който се вае стъкло, 
загребва лава и с минимални кръгови движения, 
присъщи за стъклообработването, оформя мал-
ки конусовидни форми, наподобяващи вулкани. 
Ясно личи, че тези негови опити са по-скоро с 
опознавателна цел – да усети поведението на ма-
териала, и нямат претенцията за създаване на 
обекти, натоварени с художествена стойност.

Дани Озборн е със сигурност първият автор, 
който работи с натурална, гореща лава на база 

сериозни художествено-научни проучвания. За 
разлика от гореспоменатите примери, неговите 
разработки са плод на дългогодишна изследова-
телска дейност, в резултат на която той разра-
ботва метод за отливане на скулптури от черве-
на гореща лава.

Поривът на Дани Озборн да се обърне към лавата 
като материал за творчество е напълно естест-
вена и логична творческа реакция, продиктувана 
от предишните му художествени търсения и по-
ведение като автор. Дълги години вниманието 
му е насочено към диаметрално различна мате-
рия от тази на естествената, земна огнеотич-
на топилка – ледниците и техните уникални, 
неповторими форми в резултат на ерозията. Не 
всички, но много от земните процеси тук на Север-
ния полюс са деструктивни – споделя той по те-
лефона, разговаряйки с Диърдра Мълруни (Ibid., p. 
7), пътувайки от Икуълит към Дъблин – Процесът 
на замръзване и топене всъщност е деструктивен. 
После и глетчерите, които се врязват в планините. 
А вулканите в действителност ги изграждат… съз-
дават планини и земни форми, не ги рушат.

Неговата подготовка за срещата си с лавата 
започва десетилетия преди това, с първата му 
експедиция през 1983 година в Андите северно 

Фиг. 2. Дани Озборн. Първи опити с лавата. Вулкан Пакая, Гватемала, 2010
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Чили, заедно със съпругата му Джералдин. Пред 
Мълруни Дани разказва как са се решили да напра-
вят шестмесечното пътешествие посредством 
малък атлас, в който открили най-голямата 
концентрация на вулкани в света. Те пътували 
с пособия за рисуване и тежка филмова апарату-
ра, характерни за онова време, поради което се 
снабдили със седем лами, които да ги превеждат 
по стръмните склонове. Изкачили три от вулка-
ните. Спали две нощи на ръба на Ласкар, който 
по това време се пробуждал след стогодишно за-
тишие. Това вълнуващо пътешествие събудило 
в Озборн огромен творчески апетит и жажда за 
работа с лава.

В своето есе „Огнената лава е посланието“, пуб-
ликувано в албума „Червена гореща лава скулпту-
ра“, Диърдра Мълруни пише: Тихата и постоянна 
обсебеност на Озборн от лавата продължава де-
сетилетия, и се превръща бавно в задълбочено по-
знание на това първично и митическо вещество 
(Mulrooney 2010a, p. 5).

В даден момент целият свят е бил лава – казва Оз-
борн – Така че за мен това е един много символично 
чист материал, тъй като е веществото на земята, 
на целия свят (Ibid.).

За Озборн вулканичните процеси са началото, за-
раждането на живота. За него лавата е разтопе-
ната история на нашата земя, това, от което 
е направен нашият свят, „фундаменталното ве-
щество“ (Ibid., p. 6).

В ролята, същността и процесите на магмата 
най-ясно се чете сентенцията на вселенските 
закони. Тя вечно се променя и няма нито миг покой. 
На нея ѝ е чужд покоя – белязала е с проклятие всеки 
застой, пише Гьоте в един от своите трудове, 
посветени на природата (Михайлов 2005, с. 271). 
Формула, която подчинява целия ни свят с раз-
лични проявления, мащаби и дози. При нея в най-
чист вид се вижда тази неспирна цикличност и 
трансформация на материя и енергия, в която 
времето играе главна роля. В тази цикличност 
Дани Озборн вижда вечността, което реферира 
темата за безсмъртието. Той гледа на процеса 
на трансформация като на процес на пречиства-
не на материята и духа. По този начин неговото 
творчество прави паралел и насочва вниманието 
ни към това колко силно е залегнал принципът на 
магмените процеси в религиите и вярванията 
още от древността.

В нордската митология царството на огъня 
Муспелхейм със своите искри вдъхнало живот на 

разтопения лед от царството на Нифелхейм и 
тогава от бездната Хинунгагап се изправила ис-
полинска фигура. Това бил великият Имир, първо-
то живо същество на света.

Земята е Великата богиня майка и върховна по-
велителка на траките и нея те честват в об-
редните си свещенодействия, при мистериите. 
Египтяните вярвали, че след смъртта душата 
на покойника преминава през огнената река, коя-
то била в пределите на бога на долната земя 
Анубис. В древна Гърция огнено било подземното 
царство на Хадес. Според богословието в христи-
янството огнените потоци и полета са тери-
тории на Ада, където душата се пречиства и из-
купва греховете си във вечни мъки. В хиндоизма 
индусите изгарят телата на своите близки след 
смъртта, те вярват, че чрез силата на огъня 
може да се трансформира материята, улесняват 
пречистването на душата и тя по-лесно пре-
минава в т.нар. състояние Мокша – състояние, 
най-близко до Бога.

Дани Озборн сравнява вулканите с Мориган:

Ирландската триединна богиня на 
смъртта и сътворението, често свърз-
вана с бурен секс и смърт, плодородие и 
сражение. Тя често пъти е изобразявана 
като гарван, който яде умрелите след 
битка. Известна е като победителка-
та във всяка битка. Гледам на вулкани-
те донякъде по този начин. Те прите-
жават тази невероятно деструктивна 
сила, но същевременно изграждат зем-
ни форми и изключително плодородна 
земя (Osborne, Mulrooney 2010, p. 6).

В есето „Огнената лава е посланието“ е описано 
как са започнали същинските опити на Дани Оз-
борн. Една негова съседка, омъжена на Канарски-
те острови, му донася оттам бучки застинала 
лава. Това позволява на Озборн да проведе много 
експерименти в графитни поти. Той претопява 
малки парченца от лава и после прави отливки. 
Споделя, че са му създали много проблеми, защо-
то, когато не се работи с голямо количество ма-
териал, лавата се топи изключително бързо и се 
втвърдява също толкова бързо още преди да се 
излее и половината в желаната форма.

Знаех, че трябва да отида до истински вулкан, 
отбелязва Озборн пред Мълруни (Ibid.).

Това се случва чак след десет години. През 2008г., 
по време на едно пътешествие в Гватемала 
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Озборн се натъква на могъщия вулкан Пакая, кой-
то по това време изригва. Впечатлен от красо-
тата на новообразуваща се лава, той решава, че 
иска да се върне отново и да работи.

Запознанството на Озборн с лавата на терен 
започва простичко през януари 2010 година, 
докато рови в магмата с пръчка. Изважда 
настрани лава от потока, наблюдава процесите 
на застиване и поведението на формата. Просто 
се опитвах да я оформя, да усетя материала. Еки-
път му нараства на шест човека плюс три коня и 
още четирима души, които да носят оборудване-
то в планината. По този повод Озборн се шегува, 
че в даден момент е имал една малка армия. Носи 
със себе си дълг железен прът с няколко запоени 
парчета метал на върха. Заедно с екипа забождат 
на него по-големи буци лава, които хвърлят на 
земята. Той се опитва да забива в тях различни 
неща. Споделя колко полезни са били тези опити 
и че част от тях е запазил просто като красиви 
абстрактни форми.

За поведението на материала Озборн разказва, 
че в рамките на една минута външната обвивка 
става тъмносива, докато в центъра остава все 
така огненочервена. Човек може да продължи да я 
натиска и променя, но тя запазва обема си. Дани 
бил изненадан от поведението на материята. 
Мислел, че ще е по-шуплеста, с повече мехурчета 
от външната страна. Те били далеч повече в цен-
търа ѝ, докато външната страна ставала много 
по-жилава.

В есето „Скулптурна феноменология и нестихва-
що удивление“ (Mulrooney 2010b) Озборн разказ-
ва пред Диърдра Мълруни за техническите пре-
пятствия, с които е трябвало да се съобразят. 
Флуктуационното налягане във вътрешността 
на вулкана ежедневно измествало потока лава на 
различни места и на Озборн и екипа му им се е 
налагало да се движат по прясно втвърдена лава, 
за да достигнат достатъчно близко до потока. 
Обстановката позволявала да вървят само по 
няколко минути и трябвало да се връщат пора-
ди високата температура и концентрираните 
изпарения. Случило се е на няколко пъти да им се 
подпалят обувките, вследствие на което решили 
да използват дебели парчета кожа, на които да 
стоят.

Озборн изоставя първоначалния си подход да из-
ползва за направата на калъпите високо техно-
логичния колоиден силикат (разработен от кос-
мическата индустрия за фиксиране на керамични 
плочки върху крилата на космически совалки) 

и през януари 2010 година го заменя с бронзови 
отливки, направени в местната леярна, което се 
оказало чудесно.

От кадрите във филма „Червена гореща лава“ и 
от снимковия материал добиваме представа за 
процеса на отливане, загребването на лавата 
от течащия поток при вулкана Пакая. Високата 
температура, отделените газове и опасният 
терен налагат работа от известно разстояние, 
затова и бронзовият калъп с форма на шлем е 
здраво заварен за дълъг метален лост. Тежестта 
на материала, неговата лепкавост вследствие на 
вискозитета и съпротивлението, което оказва 
потокът, са причината да е необходима голяма 
физическа сила. Нужен му е екип от няколко чове-
ка, за да маневрират и боравят с лоста при заг-
ребването на магмата. Озборн и екипа му правят 
поредица от опити – някои успешни, други не. 
Атакуват потока от различни места, като всеки 
път импровизират в подхода си на загребване в 
зависимост от ситуацията и поведението на ог-
неотичната маса. Когато се захванах да върша ра-
ботата, самата завършена скулптура и процесът 
на създаването ѝ бяха две различни неща – обясня-
ва той – Средството е посланието, материалът е 
част от темата (Osborne, Mulrooney 2010, p. 10). 
(фиг. 3)

Фиг. 3. Дани Озборн и неговият екип загребват материал 
директно от потока с лава. Вулкан Пакая, Гватемала, 2010



19Елена Яневска ЛАВАТА КАТО МАТЕРИАЛ...ЛАВАТА КАТО МАТЕРИАЛ...

За Озборн естествените шупли и недотам пре-
цизната отливка обогатяват формата и допри-
насят за идеята. От една страна, материалът и 
идеята са едно, от друга, лавата е жива и послед-
ната дума е нейна, точно като на ирландската 
богиня Мориган, с която я сравнява. И той с голя-
мо удоволствие позволява на своята „богиня“ да 
прави това. Случайните деформации се харесват 
на Озборн. Той допуска естествените процеси да 
вземат участие в неговото творчество. Дани 
разглежда естествените природни образувания 
като резултат на художествен процес. И тук 
отново споделят сходни възгледи за природата 
с Гьоте, който казва: Тя е уникален Художник: от 
най-простото вещество сътворява противополож-
ни творения без никакво усилие (Михайлов 2005, с. 
271).

Това вълнение и наслада от сочното поведение 
на материала и неговата фактура напомнят за 
Алберто Джакомети и Ричард Сера с тяхната лю-
бов към подобна трактовка на материята и със-
тояние на формата. Обгорените човешки силу-
ети на Джакомети, преминали като през огнена 
изпепеляваща стихия, илюстрират по-скоро със-
тояние, а не конкретно изображение. Експанзив-
ният жест на Сера да облива ъгли на помещения 
с разтопен врящ метал, създавайки абстрактни 
форми, които остават като документ за мо-
ментното състояние и поведение на материала 
и за емоционалното художествено преживяване 
на автора, свидетелстват за общ художествен 

процес между човек и материал. Все неща, които 
вълнуват и Дани.

Художествените резултати от научната дей-
ност на Озборн имат символичен и социален ха-
рактер. Формите, излезли от калъпите при вул-
кана в Гватемала, изобразяват характерни за 
местното население шапки.

Исках да направя нещо типично за тази 
част от света, а шапките, които хора-
та в Гватемала носят говорят много за 
социалното положение, културата и ха-
рактера на притежателите им – казва 
той – Харесва ми идеята, че шапката е 
като отливка на главата и често пъти 
гледам на черепа като на отливка на мо-
зъка (Osborne, Mulrooney 2010, p. 10).

Понеже шапките приемат формата и характера 
на този, който ги носи, често пъти са типични и 
изразяват характера на собственика си. Тук иде-
ята реферира разбирането, че природата създа-
ва неповторими уникати, точно като неповто-
римите отливки на всяка шапка, макар и от един 
и същи калъп. Една от шапките е много стара и 
тържествена, с разпадащи се цветни панделки, 
които трябваше да махна – обяснява подробно той 
– Другата – шапка на селянин. Третата – шлем на 
конквистадор – външно те формираха всеки об-
ществен слой в страната, такава каквато е днес 
(Ibid.). (фиг. 4)

Фиг. 4. Работническа шапка и Конкистадорска шапка, излезли от калъпите на Дани Озборн при вулкана Пакая, Гватемала, 2010
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Следва поредица от опити през 2012, 2015 и 
2017 година, направени на Хавайските острови 
при вулкана Килауеа. Там Озборн отлива форма 
на „бебешко шише“, с което неговото послание 
е кратко и ясно. Авторът отваря и формите 
на „Стомах“ и „Кутия за муниции“. На базата на 
натрупания опит в Гватемала Дани е подобрил 
калъпите с по-сложни механично разглобяващи 
се панели. Отлетите крайни форми са по-сложни,  
по-прецизни, с повече детайли. (фиг. 5) (фиг. 6) 
(фиг. 7)

От филма „Мляко“, заснет с дигитална камера 
от Джералдин, съпругата на Озборн, и дъщеря 
им Орла по време на експедициите до вулкана 
Киуалеа, добиваме представа за условията на 
средата и работата с материала. Видимо лава-
та е по-течна, с по-нисък вискозитет, което оз-
начава, че съдържанието на силициев двуокис е 
ниско и топилката може да се причисли към ба-
зичните магми, характеризиращи се с повишено 
съдържание на летливи вещества, които увели-
чават нейната подвижност. Поради полегатия 
терен лавата не се движи така динамично, как-
то при стръмните склонове на Пакая в Гвате-
мала. Магмата на Хавай образува големи лавови 
потоци или лавови езера при достигането си на 
земната повърхност. Бавните разливи на огне-
отичната маса при Киуалеа са по-лесно достъп-
ни, отколкото при по-суровите условия на Пакая. 

Фиг. 5. Бебешки бутилки и резервни биберони
вулкан Килауеа, Хавай, 2015

Фиг. 6. Стомах, вулкан Килауеа, Хавай, 2015Фиг. 7. Дани Озборн отваря формата на кутия за амуниции, 
вулкан Килауеа, Хавай, 2012
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Фиг. 9. Библия, вулкан Килауеа, Хавай, 2017

Фиг. 8. Дани Озборн в процес на работа при вулкана Килауеа, Хавай, 2012

В същото време ниският вискозитет създава 
по-слабо съпротивление и физическите усилия 
при работата с материала са по-малки. Благода-
рение на условията, терена, характеристиките 
на магмата и подобрените калъпи Озборн при-
добива по-голяма независимост и сам управлява 
и подчинява работния процес. (фиг. 8) От фил-
мовите кадри ясно личи, че в този момент Дани 
напълно оставя на заден план всички геофизични 
и химични данни. Потънал е в очарованието на 
лавата и до́сега с нея. Сега е сам с първичната 
материя и те творят заедно. В този общ худо-
жествен процес Озборн постига усещане за пъл-
но единство между него и природата. В едни от 
последните си опити Озборн прави отливка с 
формата на библия. С което иска визуално да из-
рази коя е неговата религия и неговото разбира-
не за Бога. (фиг. 9)

В заключение на гореизложените факти и инфор-
мация можем да направим поредица от важни из-
води за значимостта на творчеството на Дани 
Озборн.

Озборн e зрял автор с непоколебими научни инте-
реси, религиозни и философски убеждения, които 
демонстрира чрез средствата на изкуството. 
Творческият процес при Дани Озборн и неговите 
произведения са на високо художествено ниво и 
са обект на изкуствознанието.

Неговите домашни опити за вторичното прето-
пяване на скали с цел образуване на течаща магма 
доказват, че не може да се замени работата с ма-
териала, извиращ директно от действащ вулкан.

В последните двадесет години в световната 
история той е първият автор, който полага 
системни целенасочени действия за разработ-
ването на метод за работа с лава, извираща от 
вулкан. Озборн пръв отлива лава чрез бронзови 
калъпи при вулкана Пакая в Гватемала през януа-
ри 2010 година.
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Фиг. 10. Юмрук от гореща лава, вулкан Килауеа, Хавай, 2017

Творбите на Дани Озборн са плод на дългогодиш-
ни проучвания, което свидетелства за задълбо-
ченост и значимост на неговото творчество. 
Той прилага знанията и уменията от научни сфе-
ри – вулканология, геология, география, история, 
металолеене, физика и химия – в творчески про-
цес. И обратно, чрез своето творчество Дани 
Озборн въвежда нова гледна точка в тези научни 
сфери. Чрез своята индивидуална чувствител-
ност, присъща за човек на изкуството, той ак-
центира върху неактивно проучвани аспекти по 
нетрадиционен начин.

Образите, излезли от бронзовите калъпи на Дани 
Озборн, са натоварени със символна и социална 
тематика и свидетелстват за космологичната 
ангажираност на автора. Изкуството на Озборн 
и неговото отношение и усещане за генома, за 
Бога, се явяват изключително актуални на фона 
на съвременната обстановка, изпълнена със све-
товни конфликти на база религиозни, расови и 
социални убеждения, и го превръща в посланик на 
мира.

Това, че взима със себе си съпругата си и дъщеря 
им и ги прави част от творческия, но реално опа-
сен процес, е символично свидетелство за почте-
ност, искреност и достоверност в намеренията 
и убежденията му.

С невероятния си живот, пример и постижения 
Озборн отваря широко вратата за автори, меч-
таещи и изпитващи потребност да творят с 
фундаменталната материя на земята. (фиг. 10)
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антазията и креативният акт на 
твореца са две категории, неизмен-
но свързани помежду си в същността 
на изкуството. Всяко изкуство е по 
някакъв начин фантазия, поставена 

в самия творчески акт, в същността на произ-
ведението, в самото изкуство. Фантазията на 
Анди Уорхол например отразява и се препокри-
ва с историческата фантазия на век, надмогващ 
своето начало, започнало като ужаса на военни 
конфликти и икономически упадък. В полето на 
историческата действителност фантазията се 
превръща в утопия, в полето на изкуството фан-
тазията е фантазия, двигателят на съзидател-
ния процес в изкуството. Ако изкуството няма-
ше тази категорична сила да пропагандира идеи, 
то нямаше да има нуждата определени културни 
течения и направления да бъдат забранявани в 
контекста на дадена управляваща политическа 
доктрина. Това означава, че от обратното яв-
ление също не би имало полза – политическата 
закрила и подпомагане на културни течения и на-
правления.

Историческата територия на културата се явя-
ва много често идейно-причинна територия. С 
това не само изкуството се променя и развива, 
но и теорията, която го обяснява. Фантазията 
на попарт-а не би могла да се обясни от антич-
ната теория например, разглеждаща изкуството 
като мимезис на действителността, който носи 
удоволствие в научаването на нещо ново (Ари-
стотел 2016, p. 27), или като културна взаимо-
връзка на изкуството с теологията, чиито герои 
и богове са персонажите на едно художествено 
произведение. Очевидно това не е и фантазията, 

която може да се обясни в своята същност като 
съдържание на художественото произведение, 
което е истината на духа в себе си и за себе си 
(Хегел 2004, с. 40). А може би и обратното е вяр-
но. Вероятно тези теории реферират красиво-
то, но на нивото на самите смислови наративи 
на фантазията, а не на естетическо-вкусовите 
категории на предмета на теорията. Фантази-
ята сама по себе си е фантазия, но начинът, по 
който се проявява, начинът, по който се отнася 
като смислови структури към нивото на самото 
изкуство, би могло да е теория.

Промяната на едното естествено води до про-
мяната на другото. Защото различието или про-
мяната в произведението от ХХ век естествено 
се отразява върху теорията, която го обяснява. 
И тук фокусът на теорията, подобно на поведе-
нието на самото изкуство, се насочва към моде-
лите на изразни средства, чрез които автори-
те поставят своите изявления. Така например 
в своята теория Данто нарича една от двете 
дефиниращи изкуството категории въплътен 
смисъл, значение (Danto 2013, p. 37). Другата той 
разглежда като медията, чрез която това значе-
ние се изразява. На едно повърхностно ниво па-
ралелът с означаващото и неговото означаемо 
е видим. Произведението в новия контекст на 
теорията е изразна форма. В това отношение в 
своята теория на изкуството Косут преминава 
дори крачка напред. Произведението за него е не 
просто изразна форма, то е аналитична пропози-
ция, или още, както Косут го нарича, коментар на 
изкуството, оставен в контекста на изкуство-
то (Kosuth 1993, p. 845). Но в тази си нова функция 
то започва да реферира към мисловните и разсъ-

Ф        
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дъчни процеси. Аналитичната пропозиция отра-
зява способността за съждение априори.

Историческите предпоставки за това навярно 
могат да бъдат намерени още в настояване-
то на Дюшан за произведение, което служи на 
мисълта (Спасова 2007, с. 49–54), или пък във визи-
ята за ново универсално съзнание на Тео ван До-
сбург (Doesburg 1993, p. 278). И тук теорията на 
лингвистичния знак (Saussure 1959, p. 66) е това, 
което би могло да разкрие не просто различие-
то в произведенията на тези двама автори, но 
също така и общото в тях. Защото, ако разли-
чието е разделителната граница между произве-
денията от този и отминалия период, то също 
така би следвало да е и подобното, събирател-
ното единство при тези от един и същ. Така в 
контекста на предложеното съпоставително 
ниво би изглеждало сякаш начинът, по който аб-
страктната форма реферира към изискването за 
универсално съзнание, е много подобен на начина, 
по който произведението на Дюшан отваря вхо-
да към своето вътрешно значение, към абсурда. 
Подобието е в модела на израз.

И в двата случая, но по различен начин, става въ-
прос за унищожаването на образа, на обекта от 
действителността във функцията му на означа-
емото, което естествено води към означаващо-
то в един езиков наратив.

В изкуството, общо на абстракционизма, това 
става чрез отказа от използването на този об-
раз като изразно средство. И подобно на теория-
та на абстрактната форма „Велосипедно колело“ 
на Дюшан не се отнася буквално към смисъла, към 
разбирането за велосипедно колело като предмет 
от действителността. Неслучайно неговото 
експониране е още веднъж изваждащо го от функ-
цията му на такова. Намерението на Дюшан, кое-
то той заявява ясно, е за изкуство, служещо на 
мисълта. Парадоксално идеята за такова произ-
ведение се осъществява чрез категорично мате-
риалната страна на физическия обект, който е 
един вид опозицията на идейното и който е по-
ставен в алогичен вид. По този начин както на-
мерението на художника, така и материалният 
обект се унищожават взаимно в своето проти-
воречие. „Велосипедно колело“ не е произведение, 
служещо на мисълта, но то не би могло да се раз-
гледа и като просто материалната си същност, 
защото тази връзка с означаващото е прекъсна-
та. „Велосипедно колело“ на Дюшан не се отнася 
към значението на велосипедно колело. В този 
смисъл то не е нито едното, нито другото, то 
е нещо трето и това е абсурдът – резултатът 

след унищожението на двете страни чрез про-
тиворечие.

Прекъсването на връзката между думата и сми-
съла в дадаизма, разбира се, е целенасочен акт, 
заявен още в първия манифест на Бал (Ball 1993, 
p. 246). Така там, вътре в разхлабените връзки 
на произведението на Дюшан, абсурдът същест-
вува като породен от външното ниво на абсурд. 
Връзките в действителност могат да се разгле-
дат като външна и вътрешна. И това, което 
води до абсурда, е именно тяхното прекъсване. 
В неопластицизма и пуризма веригата на означа-
ване отново е прекъсната, но с друга цел – цел-
та връзката да се постави в ново означаващо. 
Така в изкуството на Дюшан и на Тео ван Досбург 
става въпрос за нов вид отнасяне към значени-
ята. Защото в произведенията на дадаизма, ма-
кар да се отричат конвенционалните значения, 
това не води до липсата на означаващо. Абсур-
дът не е безсмислие, а смисъл от друг порядък. 
Прекъсването на връзката с означаващото не 
води до нищо, а до абсурд. И именно тук теория-
та на лингвистичния знак показва границата във 
възможността на изразните средства. Защото 
тъкмо опитът за премахване на една от двете 
негови страни при процесите на изразяване се 
оказва границата на самото изразно средство.

Това е причината абстрактната форма също да 
не може да преодолее идеята за нищо или пълно 
унищожение по пътя си към възприятието на 
новото универсално съзнание. Тя прескача обра-
за от действителността, като на пръв поглед 
прескача означаемото. Но пътят към смисъла не 
е през нищо към смисъл, а отново през форма, от-
ново през означаемо, което вече се явява самата 
тази абстрактна форма. Това означаемо рефери-
ра по нов, особен начин към идеите на авторите, 
към тяхното разбиране за реалност или живопис, 
но отново е стъпката на пътя към вътрешния 
смисъл на произведението, както би го нарекъл 
Данто. Така премахването на изразното сред-
ство на означаемото, пълното унищожение или 
още нищото в действителност изглеждат като 
недостижимите категории, към които се е от-
правило изкуството на модернизма. Опитът за 
достигането им може да се наблюдава в много 
художествени произведения от този период, но 
навярно най-явният от тях е творчеството на 
Джон Кейдж (Спасова 2007, с. 57–58).

И именно това особено желание на авторите от 
този период се явява общото в едно повтаря-
що се различие. Защото, както беше споменато, 
ако различието е разделителната граница меж-
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ду произведенията от този и отминалия пери-
од, то също така би следвало да е и подобното в 
тези от един и същ. В действителност новият 
модел на израз носи със себе и чувството за мно-
жество възможности там, където доскоро те са 
се считали за ясно определени и незаобиколими. 
Защото, ако нещо толкова неотменно като на-
вика за разбиране чрез назователни категории 
може да бъде променен, защо да не може той да 
бъде изцяло пренебрегнат? И поставянето на 
този въпрос е това, което свързва едни от на 
пръв поглед различните артисти от този пери-
од. Така, подобно на опита за изключване на оз-
начаемото от означаващото или на създаване-
то на композиция от Тишина (Джон Кейдж, 4.33)1, 
вътрешното ниво в произведенията на попарта 
се съпоставя на нивото на една обща невъзмож-
ност на изразните средства в изкуството на 
модернизма – невъзможността за изключване на 
означаващото.

Защото опитът за античувствителност 
(Lichtenstein 1993, p. 734) или машинно харесване 
(Warhol 1993, p. 731) при двамата големи автори 
на попарта Уорхол и Лихтенщайн е всъщност 
опит за премахване този път на означаващото. 
И в двата случая това не е липса на чувствител-
ност, буквалното отсъствие на чувствител-
ност, а чувството за липса на такава. При Уорхол 
това чувство се залага в медията, която изразя-
ва идеята за машинното като антипода на емо-
ционалната човешка личност, при Лихтенщайн 
то е в самата изобразителност. При единия иде-
ята се изразява чрез медията, при другия – чрез 
характера на изобразителността. Но за разлика 
от произведението на абстрактното изкуство 
означаемото е там в неговия вид на репродуци-
рания образ от действителността или във функ-

ционалните възможности на медията, както би-
ват използвани те от Уорхол. И в двата случая 
обаче това е опит за премахване на означаващо-
то. Опитът за празнота в произведенията или 
за липса на емоционалност изглежда като опит 
за рефериране на смисъла към нищото, за назова-
ване на нищото. Да харесваш отново и отново, 
неотменно и безчувствено, като навик, като ма-
шина, извършваща онази една и съща дейност, за-
ради която е била създадена. Уорхол нарича това 
„фантазия“.

Разбира се, тази невъзможност на изразните 
средства да означат нищо или обратното – да 
означават без означаемо, не е невъзможност 
само на тези от времето на модернизма. Но 
именно изкуството от този период прави опит 
за прескачане на границите на техните възмож-
ности чрез темите и сюжетите в произведени-
ята, както и чрез настояването само по себе си 
за нови изразни средства, чрез които да се опи-
ше епохата (Pollock 1993, p. 575). В този смисъл 
Сосюровата теория на лингвистичния знак би 
могла да се разгледа още и като границата на 
възможността за смислово отнасяне. Теорията 
на Сосюр, разбира се, е една от многото, които 
биха могли да покажат рамката в процесите на 
означаване. От подобна граница например е със-
тавена и матрицата на мисълта при Лайбниц. Тя 
според него се побира в двете най-крайни мислов-
ни опозиции между Бог и Нищо, от чието комби-
ниране биха могли да се изведат всички останали2 
мисли. Резултатът е същият. Бог и Нищо са две-
те крайни опозиции, които отново биха могли да 
се определят като принципна граница на самата 
изразна възможност. А опитът за нейното прес-
качане – различието в произведението на ХХ век.

1 Композиция от 4.33 минути тишина, съставена от три действия, за който и да е инструмент или комбинация от инструменти. 
Кейдж създава произведението през 1952 година.

2 ЕКО, Умберто. Семиотика и философия на езика. 1993, с. 32. Еко анализира труда на Лайбниц на латински De organo sive arte cogitandi 
(„За инструмента или изкуството на мисленето“).
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тразявайки каkто асо-
циативната мисъл, 
така и емоционална-
та чувствителност, 
фотомонтажът се 

формира по модела на своя съз-
дател с изключителна точ-
ност. Чрез него авторът при-
дава допълнителен смисъл на 
снимката отвъд фактическата 
реалност на обектите пред ка-
мерата. Всеки, който се инте-
ресува от ролята на монтажа 
за визуално въздействие, ще на-
мери много неща, върху които 
може да размишлява, в изобилно 
илюстрираното, впечатляващо 
задълбоченото представяне на 
творчеството на немския фо-
томонтажист Джон Хартфийлд 
( John Heartfield, 1891–1968) и сре-
дата, в която то процъфтява 
– книгата „Джон Хартфийлд и 
визуалната пропаганда: фото-
графия, идеология и възникване 
на авангардния фотомонтаж“ 
(Zervigón 2012). Изданието съ-
държа много „дисекции“, раз-
криващи начините, по които 
работи фотомонтажът, а Анд-
рес Зервигон обосновава убеди-
телно реномето на Хартфийлд 
като един от най-активно прак-
тикуващите. Художникът из-
ползва диалектически фотомон-
таж (простото съпоставяне 
на изображения едно до друго) в 
работата си като дизайнер на 

О        книжни корици (например нем-
ското издание (1929) на „Трима-
та войници“ на Джон Дос Пасос). 
Когато обаче преминава от оф-
ормление на корици към други 
видове графичен дизайн, Харт-
фийлд изоставя експерименти-
те си с този начин на монтаж. 
Вместо това, творчеството 
му интегрира редица компонен-
ти в една- единствена картина. 
Повечето фотомонтажисти 
от периода между двете све-
товни войни, колеги на Харт-
фийлд, изглежда са направили 
подобен избор. Много от тези 
художници вярват или се надя-
ват, че тяхното творчество 
ще помогне да се постигне зна-
чителна промяна в света (изку-
ството им е създадено в услуга 
на различни социални или поли-
тически каузи). Всъщност имен-
но дадаистите са първите, 
които масово включват снимки 
в своите колажи. Дадаизмът е 
бурна реакция на разрухата от 
Първата световна война и се 
нуждае от вид разпознаваемо, 
свързано с живота съдържание, 
което най-лесно се открива във 
фотографията.

Днес повечето фотоизображе-
ния отиват отвъд уловената 
от фотографа сцена. Разби-
ра се, благодарение на новите 
технически възможности. И не 

е чудно, че богатите ресурси в 
Интернет, съчетани с новата 
дигитална лекота при компози-
рането, възраждат правенето 
на колажи (и фотомонтажи), 
което завзема всички медии. В
дигиталната ера въображение-
то във фотографията се осво-
бождава, като успешно оспорва 
господството на реализма.

Дискусията за това как виждаме 
и интерпретираме тези нови 
образи започва с разбирането 
на фотомонтажа и установя-
ването на най-малко четири 
параметъра: прозрачност/не-
прозрачност на компоненти-
те; очертания на обектите; 
местоположение в простран-
ството и ред на наслагване на 
слоевете. След това можем да 
се заемем с тълкуването, осо-
бено на тези необичайни визу-
ални особености, и едва тога-
ва да преминем към въпроси за 
употребата.

За да постигнем максимална из-
черпателност в представяне-
то на тези четири аспекта, ще 
се позовем на някои примери, 
които дава проф. Джордж Дилън 
от Вашингтонския универси-
тет в свое изследване, предла-
гащо задълбочен поглед върху 
фотомонтажа (Dillon 2003a). Той 
гради научните си търсения и 
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обобщения върху добре подбра-
ни произведения, като „Тежки 
времена“ (1860) на Оскар Густав 
Рейландър или „Венера Анадио-
мена“ (1998) на Калъм Колвин. 
Разбира се, има и много други 
интересни примери, сред които 
са впечатляващите изображе-
ния на немския фотограф Томас 
Келнер, както и творбите на 
Беате Гютшов, която започва 
обучението си като художник 
реалист, а по-късно разширява 
търсенията си на достовер-
ност, използвайки инсталация 
и фотография. Преди да раз-
гледаме тези произведения е 
необходимо уточнението, че в 
случая става дума за това как-
ви са визуалните особености на 
фотомонтажа; какво активизи-
ра и улеснява процеса на негово-
то възприемане и осмисляне, а 
също и как да интерпретираме 
онова, което виждаме.

На първо място е нужно да 
отбележим, че въпросът за 
визуалната грамотност въз-
никва, когато или средството 
ни представя нещо, което не 
сме виждали преди, или когато 
на нещо се отдава специално 
значение, каквото обикнове-
но то няма извън средството. 
Проблематичното тук според 
Джордж Дилън е, че ... дори ако 
нещо отговаря на едно от тези 
условия, то може да не бъде коди-
фицирано (т.е. да се приеме, че е 
разпознато от всички ползвате-
ли на средството) (Dillon 2003b). 
Няма как да не се съгласим, че 
кодификацията ограничава ин-
терпретацията, тъй като из-
бира едно измежду няколкото 
значения, които бихме могли 
да придадем на дадена характе-
ристика. Дилън ни дава пример 
със светлинното петно, кое-
то се появява обикновено срав-
нително високо на снимката. 
Петното (или кръг, или звез-
да) от светлина може да бъде 
разпознато като отблясък на 
обектива – реално изображение 

на слънцето или друг силен из-
точник на светлина – получено 
чрез гледане през обектива под 
определен ъгъл. Този образ е 
достатъчно характерен, за да 
може да бъде фалшифициран от 
програма за обработка на изо-
бражения. Той обаче няма друго 
значение, освен че сцената е 
гледана през обектив под опре-
делен ъгъл и т.н.

Когато се запитаме дали двой-
ното (или множественото) 
виждане при фотомонтажа 
предполага или е развило ко-
дифицирани интерпретации, 
това, което ни отвежда отвъд
простото „да“ или „не“, е съ-
ществуването на някои „ес-
тествено случващи се“ визу-
ални ребуси, които постоянно 
се срещат в ежедневието, но 

Илюстрация 1. © Eugène Atget (French, 1857–1927)
Storefront, avenue des Gobelins

Gelatin silver print, 1925
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могат да бъдат толкова слож-
ни, че доста често биват иг-
норирани (Пак там). Дилън има 
предвид отраженията в стък-
лените прозорци. Например, 
една от основните теми на 
уличната фотография на Жан-
Йожен-Огюст Атже (Eugène 
Atget, 1857–1927) в Париж са ви-
трините на изискани магазини 
и тези изображения (ил. 1), ма-
кар и произведени (вероятно) 
с една експозиция и негатив, 
оттогава радват и вдъхновя-
ват авторите на фотомонта-
жи. Затова, следвайки логиката 
на Дилън, ще разгледаме първо 
по какъв начин снимките на 
прозорци подчертават (и зат-
върждават) визуални умения, 
които са полезни, когато гледа-
ме един фотомонтаж. Едва след 
това ще изследваме частите 
на онова, което виждаме (очер-
танията и пространството), 
които вероятно могат да бъ-
дат оспорени от двойното (или 
множественото) виждане при 
фотомонтажа, и доста по-спе-
циалните проблеми при възпри-
емането на множество фигури в 
сцените, в които са насложени.

При всички случаи, фотомонта-
жът ни представя специални 
комбинации от линии, форми 
и светлина, които изпитват 
нашата ежедневна визуална 
грамотност. Някои от основ-
ните характеристики като на-
маляване на непрозрачността 
и прекъсването на формата, 
действително изпъкват все-
кидневно при нашите срещи с 
отраженията. Всъщност  Бар-
бара Морган (Barbara Morgan, 
1900–1992) озаглавява снимка на 
витрината на магазина „Мейси“ 
„Естествен фотомонтаж“ (ок. 
1939). (ил. 2) Призрачността 
идва от гледката на отраже-
нията в плоско стъкло, както в 
поредицата от парижки витри-
ни на Атже. В предпочитаната 
от него композиция сградите 
на улицата се отразяват в про-

Илюстрация 2. © Barbara Morgan (American, 1900–1992)
Macys Window

Gelatin silver print, ca. 1939

Илюстрация 3. © Jaromír Funke (Czech, 1896–1945)
Untitled (Glass and Reflection)

Gelatin silver print, 1929
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 1  Предпочитаният термин по това време.

зореца на около два метра дъл-
бочина, така че ... манекените 
са като в сандвич между отраже-
нието и стъклото. И те позират 
с дрехите си (обикновено) в харак-
терно, стилизирано простран-
ство, насочвайки своите погледи 
и изражения към трети вид прос-
транство – пространството на 
желанията/мечтите за лукс/бля-
сък (Пак там).

Най-общо казано, отражение-
то във витрината е нещо като 
създаден от зрението монтаж, 
смесване на световете пред и 
зад стъклената повърхност. 
Нека вземем за пример чеш-
кия фотограф Яромир Функе 
( Jaromír Funke, 1896–1945), кой-
то вижда уникалността на 
фотографията в нейната дос-
товерност и вярва, че ... фото-
монтажът има само ограничено 
приложение в рекламата и свър-
заните с нея области (Dufek 2014, 
p. 7). Неговите „Отражения“ (ил. 
3) вероятно са вдъхновени от 
снимките на Йожен Атже, ин-
терпретирани от парижките 
сюрреалисти само няколко го-
дини по- рано. „Стъкло и отра-
жение“ (1929) е първият „цикъл“1 
на Функе, а може би и първата 
сюрреалистично замислена се-
рия от снимки изобщо.

Несъмнено, фотокартините са 
визуални лабиринти или пъзели, 
които хващат окото, и позво-
ляват интерпретиране. Те мо-
гат да ни напомнят, че фото-
графията улавя не предмети, 
а светлината от отразяващи 
повърхности, но в крайна смет-
ка могат да бъдат поставени 
в традиционната сцена с една 
камера, която прави една-един-
ствена експозиция от една точ-
ка в даден момент от времето. 
Тук има и един друг случай. Ако 
приемем, че сме подбрали някол-
ко обекта и сме ги аранжирали 
за снимка, все пак трябва да 
можем да обясним защо всички 
те са поставени заедно в един 

кадър. Някои от най-основни-
те възприятия, като тези за 
ръбове, повърхности и форми, 
изглеждат инстинктивни и се 
появяват от само себе си без 
въздействие от по-високите 
нива на познавателна способ-
ност и следователно могат да 
ни заблудят дори когато знаем, 
че гледаме нещо илюзорно, но 
ни е също толкова ясно, че това 
не е просто процес от долу наго-
ре, тъй като виждаме какво се 
вписва в рамката или носи сми-
съл и след това поправяме или 
променяме рамката по отноше-
ние на това, което виждаме, и 
така интерпретацията се пре-
плита и в някои моменти води 
до по-внимателно вглеждане в 
детайлите.

Нека обърнем внимание, че, кога-
то определянето какви обекти 
виждаме става с усилие, това ни 
връща към ново проследяване 

на основни, обикновено автома-
тични процеси на очертаване 
на ръбове и контури и търсене 
на поне частични съвпадения 
с познати обекти. Когато раз-
глеждаме „Превъзходството на 
материята над мисълта“ (ил. 
4) – известна творба на Ман 
Рей (Man Ray, 1890–1976), коя-
то е соларизация, не фотомон-
таж, наблюдаването на познат 
обект в позната ориентация 
не е голям проблем, но се усеща 
леко потрепване, като краища-
та и повърхностите, които оч-
акваме с този познат обект, се 
разпадат в долния край, който 
напомня ръб пред течаща теч-
ност. Вместо да разглеждаме 
това като невъзможен обект 
или оптична илюзия, според 
Джордж Дилън можем да го при-
емем за нещо естествено като 
гротеска – тя се разтапя (Dillon 
2003c). Няма съмнение, че като 
регистриращо външността 

Илюстрация 4. © Man Ray (American, 1890–1976)
Untitled (Solarized Nude) (The Primacy of Matter over Thought)

 Gelatin silver print, 1932
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устройство, камерата би из-
глеждала противопоставена на 
сюрреалистичното търсене на 
това, което се крие под повърх-
ността на обикновения живот. 
Но в ръцете на Ман Рей, фото-
графията започва да представя 
изображения, показващи случай-
ни срещи и неочаквани ефекти. 
Сюрреалистичната чувстви-
телност си личи не само в него-
вите фотограми и колажи, но и 
в по-комерсиалната му работа 
в сферата на модата.

Тук е уместно да споменем Изи-
дор Люсиен Дюкас (1846-1870) – 
френски поет, роден в Уругвай, 
който под псевдонима граф дьо 
Лотреамон публикува „Песни-
те на Малдорор“ (Les Chants de 
Maldoror) през 1869 г. Неговите 
произведения стават извор на 
вдъхновение за набиращото по-
пулярност движение на сюрре-
алистите в началото на ХХ 
век. Докато чете „Песните на 
Малдорор“, френският сюрреа-
лист Андре Бретон (1896–1966) 
открива необикновена фраза, 
която става фундамент на 
сюрреалистичната доктрина 
за обектна случайност: ... слу-
чайната среща на шевна машина 
и чадър на операционната маса 
(Lautréamont 1963, p. 327).

През годините много художни-
ци се вдъхновяват от тази ос 
на странното и оригинално-
то, с неговата лека тръпка от 
шока. Повлиян от сюрреализма,
американецът Вал Телберг (Val 
Telberg, 1910-1995) се специали-
зира в създаването на изобра-
жения – съновидения, при които 
комбинирането на отделни не-
гативи превръща обикновеното 
в необикновено (T. 1990, p.  69). 
За Palmetto Gnome (ил. 5) той 
използва няколко техники в 
тъмната стаичка, включител-
но фотограма, соларизация и 
„метода на сандвича“ (лесен за 
изпълнение светлинен монтаж, 
при който двата образа се на-

слагват един върху друг – вж. 
в: Кюркчиева 1981, с.  9). Така 
женското лице се отпечатва 
върху тъмния силует на ръка-
та, докато палмовите листа 
загатват косата и раменете.

Но нека обърнем внимание на 
следното: Джордж Дилън из-
казва мнение, че не може да се 
търси по-голямо доказател-
ство за силата на очертанията 
от това на творбите на шот-
ландеца Калъм Колвин (Calum 
Colvin, b. 1961), който прожек-

Илюстрация 5. © Val Telberg (American, 1910–1995)
Palmetto Gnome

ca. 1948–1950

тира фигура или изображения, 
взети от известни картини 
и скулптури, в ъгъла на стая, 
изпълнена с мебелировка и вся-
какви джунджурии (Dillon 2003c). 
Художникът рисува изображе-
нието върху мебелите, върху 
пода, стените, предметите 
и безредицата, в резултат 
на което те почти изчезват. 
„Венера Анадиомена (след Тици-
ан)“ (ил. 6а) е снимка на такава 
аранжировка, при която про-
изведението на изкуството е 
„Венера Анадиомена“ (1520) на 



33Йоана Ангелова ВИЗУАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА...ВИЗУАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА...

Илюстрация 7. © Georges Rousse 
(French, b. 1947)

Oberhausen 
1996

Тициан. (ил. 6б) Творбата на 
Колвин е създадена чрез рису-
ване върху специално направе-
на триизмерена аранжировка, 
която след това е заснета, за 
да се създаде двуизмерно изо-
бражение. Венера Анадиомена е 
категорично очертана и след 
това проектирана и изрисувана 
върху дървена тоалетка с от-
ворени чекмеджета, стени, под, 
завеси и други. Прави впечат-
ление, че дори и с това изклю-
чително неравно „платно“ със 
собствени текстури, фигурите 
са ясно разпознаваеми и тряб-
ва да се положат усилия, за да 
се види тоалетката например. 
Разбира се, това не е фотомон-
таж, макар че едно изображение 
е поставено върху друго. Това, 
както го нарича Дилън, по- ско-
ро е симулиран фотомонтаж 
(Пак там).

Друг подобен пример е „Оберха-
узен“ (1996) (ил. 7) на френския 
художник и фотограф Жорж Рус 
(Georges Rousse, b. 1947). След 

Илюстрация 6. – а. © Calum Colvin 
(Scottish, b.1961)
Venus Anadyomene (after Titian)
Cibachrome colour photograph, 1998

Илюстрация 6 – б. © Titian 
(Tiziano Vecellio)
Venus Rising from the Sea (Venus Anadyomene)
Oil on canvas, about 1520

като открива ленд арта и про-
чутия „Черeн квадрат“ (1915) на 
бял фон на Казимир Малевич, Рус 
променя отношението си към 
фотографията, като намира 
уникален подход, който проме-
ня връзката между живописта и 
пространството. Той започва 
да прави инсталации във вся-
какви изоставени или запусна-
ти сгради и създава ефимерни, 
единствени по рода си произ-
ведения на изкуството, като 
трансформира тези места в 
картинни пространства, кои-
то се виждат само на неговите 
снимки (Rousse [n.d.]). Любопит-
ното в случая е, че Рус превръща 
своите интуитивни, инстинк-
тивни интерпретации на прос-
транството в изкусни изобра-
жения на няколко „реалности“: 
тази на действителното прос-
транство, в което е създадена 
инсталацията; замисления от 
художника мизансцен, реализи-
ран от една-единствена перс-
пектива; и окончателната 
снимка.
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Илюстрация 9. © Beate Gütschow (German, b. 1970) 
LS#17

Chromogenic print, 2003

Илюстрация 8. © Oscar Gustav Rejlander (British, born Sweden, 1813–1875) 
Hard Times

ca. 1860

Трябва да отбележим това, че 
при изследването на човешко-
то зрение ръбът се определя 
като градиент на интензив-
ността, който се променя ряз-
ко. В основополагащия модел на 
Дейвид Мар (1945-1980) откри-
ването на ръбовете е първата
стъпка във възприемането на 
обектите в даден свят (Marr, 
Hildreth 1979). Може би най- прос-
тото семантично правило от 
всички е свързано с краищата:

... те показват границите 
на отделни неща и когато 
няма ясен или постоянен 
ръб между нещата, които 
обикновено се отделят, 
можем да приемем, че иден-
тичността или проти-
чането заедно по някакъв 
начин трябва да се подраз-
бират, или че само единият 
обект всъщност присъст-
ва материално, другият 
е привидение, отражение, 
спомен или халюцинация 
(Dillon 2003c).2 

Например известният фо-
томонтаж на Оскар Гус-
тав Рейландър (Oscar Gustav 
Rejlander, 1813–1875), озаглавен 
„Тежки времена“ (ил. 8), по ро-
мана на Чарлз Дикенс от 1854 г., 
в който разграничаваме сцена 
от настоящето (мъж, седнал в 
тясна спалня, с угрижено лице, 
докато съпругата и детето му 
спят спокойно зад него) и втора 
сцена – призрачно изображение 
на мъжа, който поставя ръка 
върху главата на жена си за бла-
гословение, докато детето се 
моли в краката им.

Разбира се, има и много други фо-
тографски произведения (мон-
тажи), при които нещата сто-
ят по съвсем различен начин, 
например LS#17 (ил. 9) на Беа-
те Гютшов (Beate Gütschow, b. 
1970, Germany). Нейните твор-
би, оформени като манипулация 

 2  Преводът от английски език в текста е на автора. 
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Илюстрация 10. © Thomas Barbèy (American, b. 1957) 
Splashdown In Venice

3  Съкращение от landschaft (на немски „пейзаж”).

на картинното представяне 
на реалността, включват диги-
тално сглобяване на фрагмен-
ти от изображения, подбрани 
от аналоговата ѝ фотография. 
Първата серия изображения на 
Гютшов – LS (1999–2003)3 – се за-
нимава с интерпретациите на
възвишеното и представлява 
колекция от цифрово преконфи-
гурирани монтажи, подредени 
по предварително зададения 
формат на традиционната 
пейзажна живопис от XVII и XVIII 
век. Възобновявайки този стил 
с помощта на фотографията, 
Гютшов създава романтични 
пейзажи, като същевременно 
предизвиква усещането за ре-
алност във фотографското из-
ображение.

В действителност камерата 
предава линейната и въздуш-
ната перспектива, и разбира 
се, затъмнението и сянката. 
При фотомонтаж с две или по-
вече доста отчетливи перспек-
тиви те няма да се смесят или 
прелеят много гладко. В някои 
случаи напрежението между 
перспективите може да бъде 
много плодотворно, както е 
при „Потапяне във водите на 
Венеция“. (ил. 10) Авторът на 
тази творба – Томас Барби 
(Thomas Barbèy, b. 1957, USA), не 
използва редактиращите обра-
за програми, когато комбинира 
снимки в едно изображение. Той 
„прави магията си“ в тъмната 
стаичка. Барби създава такива 
сюрреалистични фотомонта-
жи, че и най-обиграните техни-
чески специалисти от творче-
ската индустрия биха завидели 
на уменията му. Той твори само 
в черно и бяло и създава забе-
лежителни фотоманипулации, 
които нарича „фотомиксаж“ 
(photomixage). Някои от извест-
ните му изображения включват 
спускане със ски по маса, пиа-
но-зебра и много, много други.

Нека обърнем поглед към нем-
ския фотограф Томас Келнер 
(Thomas Kellner, b. 1966), чиито 
изображения са резултат от 
комбинирането на една игрива 
непочтителност с характерна-
та за него отдаденост на твор-
ческия процес (Clark 2009). От 
1997 година нататък той ра-
боти върху поредица от внима-
телно аранжирани „деконструк-
ции“ на емблематични сгради 

като Уестминстърското абат-
ство и Айфеловата кула. Първо-
начално вдъхновен от кубизма, 
Келнер решава да снима състав-
ните елементи на сградата, да 
ги намали до фрагменти и да ги 
пренареди по различни начини. 
На пръв поглед изображенията 
му приличат на истински фо-
томонтажи, но при по-внима-
телно вглеждане откриваме, 
че това всъщност са контакт-
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Илюстрация 11. © Thomas Kellner 
(German, b. 1966) 
14#04 London, Ferris Wheel
C-Print, 1999

4  Виенското колело „Лондонско око” (London Eye) e построено в британската столица през 1999 г. в чест на новото хилядолетие.

ни копия, направени от фото-
графски ленти, които са наре-
дени последователно. Вместо 
да бъдат просто етап преди 
отпечатването, контактни-
те копия са завършеното про-
изведение на изкуството. Така 
например „Лондонското око“4 на 
Келнер (ил. 11) включва 144 фо-
тографски кадъра, за да взриви 
визуално тази популярна забеле-
жителност в динамична мозайка 
от повтарящи се модели и форми 
(Пак там).

Когато не се търси сблъсък или 
удвояване на перспективите, 
обичайна практика е просто 
да се изрязват или изтриват 
признаците за местоположе-
ние в пространството около 
изображението и след това да 
се поставят (или отпечатат) 
в матричното изображение. 
Обикновено големите разлики 
в мащаба помагат да се осуе-
ти сблъсъка между перспекти-
вите. Нека все пак уточним, 
че дори когато ръбовете не са 
строго определени, смесването 
на едно изображение с друго или 
с терена не нарушава непре-
менно нашето възприятие за 
отделните обекти, при условие 
че те са познати и само се за-
стъпват или преливат един в 
друг на места. Фотомонтажи-
те на Джойс Нейманас ( Joyce 
Neimanas, b. 1944, USA) включват 
припокриващи се изображения, 
които почти се сливат, така 
че можем да видим едното или 
другото, но не и двете едновре-
менно. Като типичен пример за 
този начин на работа Джордж 
Дилън посочва „Бебешка приказ-
ка“ (ил. 12), където трябва да 
фиксираме очите и устата на 
жената, за да отличим лицето 
ѝ от по-силно открояващото се 
бебе (Dillon 2003d) . Припокрива-
щите се слоеве могат да бъдат 
разграничени в някои случаи с 
усилие, но фотографите худож-
ници предвидливо предоставят 
помощ при разпознаването на 

слоевете, ако възприемането 
им е от решаващо значение за 
разбирането на творбата.

От изложеното дотук става 
ясно, че представата за рав-
нината с няколко обекта или 
текстури като част от света 
произтича от ранната практи-
ка на едновременно копиране от 
два негатива чрез наслагване-
то им един върху друг („метод 
на сандвича“) или чрез последо-
вателно експониране на нега-
тивите върху фотохартия. С 
редактиращите образа програ-
ми (като Adobe Photoshop) може 
да се използват слоеве, обикно-
вено прозрачни, в които се по-
ставят избрани части от дру-
го изображение и е лесно да се 

Илюстрация 12. © Joyce Neimanas
(American, b. 1944) 

Baby Tale
Inkjet print, 1995
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мисли за въздействие само вър-
ху дадена област на картината, 
а не да се наслагват светове (Пак
там), както Дилън се изразява. 
Във всеки случай 

… съвременният компю-
търно генериран фотомон-
таж често става възголям 
и/или многослоен, а поддър-
жането на множество рав-
нини върху цялото изобра-
жение може да доведе до 
безсмислено натрупване, и 
така с по-големи или мно-
гослойни „платна“ равни-
ните се разтварят в зони и 
подреждането отпред-на-
зад на голямото количе-
ство образи отпада като 
ключов елемент в интер-
претацията (или дори ос-
ъзнаването на видяното) 
(Пак там).5 

Пространството на изображе-
нието става безкрайно широ-
ко, всеобхватно и обикновено 
се интерпретира като магия 

или фантазия. В дадения слу-
чай има поне четири аспекта, 
които различаваме при фото-
монтажа: прозрачност/непро-
зрачност (неяснота); контури 
(граници); перспектива; равни-
ни. Тези негови характеристи-
ки напомнят, че в най- добрия 
случай той ни предлага възмож-
ността да открием собствено-
то си творческо, асоциативно 
мислене. 

В заключение, разковничето на 
фотомонтажа е, че той включ-
ва надхвърляне на границите, 
регистрирани чрез камерата, 
посредством наслагване на 
едно или повече изображения. 
Фотомонтажът смесва обек-
тите, вместо да ги разгранича-
ва и може да направи по-неясни 
пространствените им отноше-
ния. Поради това разбирането 
и тълкуването му могат да се 
окажат нелесна задача. Източ-
ник на трудност е и неговата 
неестествена естественост. 
Всъщност възможностите му 

са почти безкрайни – фото-
монтажът е техника, която 
обхваща почти всичко (взема-
не и преправяне, съпоставя-
не и наслагване, наслояване и 
фрагментиране, използване на 
фантазия и т.н.). Той следва 
невероятно експресивна линия, 
която криволичи от яростно-
то иконоборство на дадаизма 
до изтънчената причудливост 
на компютърно генерираните 
изображения. Казано по друг на-
чин, въображението, чувства-
та, експресивността и инте-
лектът – всички те се вливат 
в потока на фотомонтажа. А 
привидният реализъм е просто 
димна завеса, вихрена илюзия, 
въвличаща зрителя в играта.

 5  Преводът от английски език в текста е на автора. 
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БЪЛГАРСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА КЕРАМИКА 
ПРЕЗ 90-те ГОДИНИ НА ХХ ВЕК –
ИМЕНА И ТВОРЧЕСКИ КРЪГОВЕ

ТОМ 2/БРОЙ 2/2021

овите политически и социално-иконо-
мически условия в България след 1989 г. 
силно променят сферата на изкуства-
та, като не подминават и художест-
вената керамика. В този момент липс-

ва ясна визия за развитието ѝ, това е и една от 
основните причини за колапса в нея, по-значимa 
дори от прекъсвaнето на държавните поръчки. 
Започналото трудно преструктуриране на паза-
ра на изкуството и повсеместнaта деструкция 
на културния живот елиминират обичайните ху-
дожествени практики. Мнозина керамици прекъс-
ват творческата си работа. Самостоятелните 
керамични изложби стават рядкост и изискват 
извънредно усилие. Като цяло, преобладават мал-
ките формати на произведенията. Слаб е и инте-
ресът към керамиката от новооткритите част-
ни галерии.

През 90-те години на XX век в изявите на керамич-
ната гилдия се забелязва раздвижване. Продължа-
ват ежегодните изложби на керамиката, посве-
тени на Св. Спиридон, организират се някои от 
най-интересните и авангардни керамични проя-
ви – двете изложби на група „Конус“, концептуал-
ните изложби на Божидар Бончев, изложбите на 
Красимир Джидров, осъществените едновремен-
но изложба „Комините“ в салон на СБХ и гигант-
ска инсталация „Комините“ на покрива на НХА на 
Добромир Георгиев, началото на пленера в Троян, 
проектът „Гласове“ и др.

В началото на 90-те години се създава група „Ко-
нус“ като неформално сдружение от колеги кера-
мици, обединени от модерни, новаторски идеи на 
авангарда. Това са Косьо Джелебов, Божидар Бон-
чев, Георги Георгиев, Росица Трендафилова, Данаил 
Николов и др. Изявите на групата са важен преход 
и акцент от края на 80-те и началото на 90-те 

Н години на XX век – преходът от декоративното 
към изящното. През 1995 г. групата се формира 
като движение „Св. Спиридон“.

Първите години на десетилетието и еуфорията 
от новите перспективи поставят интересен 
проблем пред керамиците. Въпреки че повече от 
две десетилетия се борят с недооцененото по-
ложение, в което е поставена керамиката, и не-
зависимо от факта, че част от обновителните 
процеси в кавалетните видове са реализирани 
през погледа на декоративно- приложното, те 
не се включват, дори най-младите творци, пря-
ко в редиците на авангардистите. Може да се 
допусне, че са предпочели да работят с трудни 
за овладяване технологии и материали или че 
бариерите между видовете са се оказали по- не-
пропускливи, отколкото са изглеждали. В създа-
лата се ситуация те не успяват да станат част 
от група или съдружие на „неформалните“, нито 
участват в големите им публични акции. Те об-
разуват втора, успоредна линия, която, макар 
приблизително очертана и недостатъчно хо-
могенна, успява да постави на дневен ред акту-
алната за керамиката проблематика. С двете 
си изложби и с активното си участие на ежегод-
ната изложба на керамиката през 1994 година 
група “Конус“ очертава нова перспектива. Все-
ки от нейните членове в предишните години в 
общи или самостоятелни изложби вече е успял 
да натрупа творчески актив, давайки заявка за 
артистична самостоятелност. От средата на 
90-те години, когато групата се саморазпуска, 
членовете ѝ продължават да се развиват твор-
чески в областта на керамиката: Данаил Николов 
прави „Коледни хлябове“ и вгражда характерния 
си ироничен поглед в малки и големи пластики; 
Илияна Минкова показва убедителни малки реле-
фи и инсталации; Добромир Георгиев с присъщия 
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си художествен похват населява за втори път 
огромни покриви с пластики тотеми; Божидар 
Бончев прави двете впечатляващи изложби „Хра-
мове“ и „Пътуване в насладата“; Росица Тренда-
филова постига истинска неръкотворност в дан-
телено-конструктивните си порцелани; Георги 
Георгиев – Джинджи изненадва с концептуални-
те си черно бели виждания; Коста Данев развива 
необичайните си фигурални пластики; Момчил 
Цветков постига убедителния модерен прими-
тив на фигурите си; Димитър Николаев развива 
индивидуалистично моделиране на пластиката; 
Александър Касъров изразява характера си в едри
пространствени конфигурации от тръбни фигу-
ри. Макар концептуалното им насочване към пре-
делна пластическа енергизация на художествена-
та форма и към търсене на нови съдържателни 
ключове частично да ги обединява с изявите на 
българския авангард, те остават решително 
хладни към игровата му специфика.

През 90-те години Божидар Бончев атакува вни-
манието на ценителите и провокира общество-
то със своя авторски стил с поредица от цикли, 
непознати преди в българското изкуство. Не-
говата съдова керамика впечатлява с овладяна 
техника и висок вкус.

През този период се открояват няколко посоки 
на развитие в керамиката. Едната е концепту-
ална, отстоява дълбоко осмисляне на керамичния 
материал и неговия потенциал, акцентирайки 
върху авторските идеи. Тя едновременно събира 
и продължава натрупания художествен опит от 
бурната еволюция на съвременната керамика от 
60-те години на ХХ в. насам. Авторите показват 
очаквани и неочаквани страни на концептуалния 
тип художествено мислене. По-късно тази посо-
ка се оказва особено привлекателна и за по- мла-
дото поколение керамици като Яна Юнакова, Ал-
бена Джокова, Иван Събчев и др.

Другата посока на развитие е обвързана с необхо-
димостта от концептуално изясняване на функ-
ционалната форма и смисловата натовареност 
на съда като форма. Там намират изява малцина 
керамици, сред които Георги Бакърджиев, Йова 
Раевска, Мария Стоянова и други, посвещавайки 
се на формата уникат. Светлозар Пармаков и Ели 
Неделчева поддържат паметта на безкрайни-
те преображения на съда в оригинални стилови 
решения. Особен прецедент в същата посока е 
Иван Кънчев.

Последната посока е особено интересна, тя се 
опитва да извърви естествения еволюционен 

път към художествената манифактура. Освен 
явление тази посока сама по себе си има култур-
но значение преди всичко с допълването на един 
интересен етап на градското художествено ма-
нифактурно производство.

За разлика от всички останали творци, Красимир 
Джидров разширява интереса си към други израз-
ни средства освен керамика, започва да работи с 
материали като текстил, камък, бронз и дърво. 
Разработва опуси с философски подтекст, серия 
чаши със стихове на Омар Хайам, които показва 
в няколко респектиращи самостоятелни излож-
би. Творчеството му е богато и многообразно, 
творбите му са лични, искрени и вечни превъплъ-
щения на преживяванията на художника. Близки-
те, приятелите, колегите, студентите, успели 
да се докоснат до изкуството на този художник, 
без съмнение, познават основните теми, които
присъстват в творчеството му още от ранни-
те години на обучение и преподаване в Нацио-
налната художествена академия и се превръщат 
в съзнателно разработвани мотиви чак до по-
следните няколко изложби. Посредством избрани 
творби е проследена връзката между три основ-
ни мотива, които присъстват и се преплитат в 
творчеството му през годините – ябълката, же-
ната и човешкото лице. Ябълката несъмнено е 
един от най- знаковите мотиви в творчеството 
на Красимир Джидров. Самият автор неведнъж 
споделя, че тя е символ на греха, чрез който се по-
явява и новият живот. Тя също така е свързана с
жената, „вечния символ на живота за мен“. Ябъл-
ката съвместява много художествени и те-
матични проблеми, като намира отражение в 
многообразието от използвани техники и мате-
риали десетилетия наред. „Шлемовете“ и лицата 
са интерпретацията на темата за близостта, 
за допускането отвъд маската на официалното, 
приличното, редното и достигането до лично-
то, истинското.

Характерна за 90-те години на ХХ в. е възобно-
вената художествена активност около големи 
керамични центрове и предприятия, която се 
канализира в различни организационни форми, 
най-вече пленери. Макар че имат предходници от 
по-ранни десетилетия като пленера в с. Бусинци 
и пленера в Исперих от края на 80-те и началото 
на 90-те, те са интересни с това, че нарушават 
затворения професионален кръг на керамиците, 
като ги срещат с художници с друга специалност 
– живописци, текстилци, графици и скулптори. 
Още повече, че това движение е започнало много 
по-рано с интереса на творци от други области 
към керамиката, като Крум Дамянов, Стоян Ца-
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нев, Румен Гашаров, Димо Балев и др. Този подход 
улеснява и засилва насрещното движение между 
различните професионални гилдии, общуването 
и обмена на идеи. Изправени пред разклатената
идентичност не само на „декоративно-прилож-
ното“ и „декоративното“, но и на „изобрази-
телното“, всички тези художници провокират 
доразрушаването на видовите бариери между 
изкуствата.

След този разцвет в керамичните среди се за-
стъпват няколко активни поколения. Доайени 
са Сашка Балева, Анастасия Кметова, Антонина 
Конзова, Ивана Енева и др., чиито ранни изяви да-
тират още от края на 60-те и началото на 70-те 
години на ХХ век.

Ивана Енева представя резултата от дългого-
дишните си творчески търсения в областта на 
най-иновативните съвременни керамични тех-
ники – ,,Пейпърклей“, ,,Инкрустации на цветни 
маси“, ,,Съвременна терасигилата“ и др. Основна-
та концепция, която развива в своите творби, е 
търсенето на нова модерна образност, основа-
на на изключителните интегрални свойства на 
глината да се свързва с други материи – стъкло, 
метал, хартия – в нови трайни пластични и ес-
тетически характеристики. Творбите ѝ са създа-
дени в широк диапазон от използвани материали 
и технологични програми. Образите в предста-
вените обемни и стенни пластики и керамич-
но-стъклени мозайки притежават съвременна 
звучност на емоционално преживян и съзнателно 
търсен български национален подтекст.

Очертават се и няколко авторски кръга. Пър-
вият обединява художници, които дълготрайно 
поддържат ежегодната изложба на керамиката и 
намират в нея професионалната си идентифика-
ция. Това са Йоанна Кемилева, Людмила Чанкова, 
Силвия и Елена Чаневи, Атанас Гаджев, Христо 
Йонков и др. Вторият кръг обхваща художници-
те от група „Конус“, някои от които предпочи-
тат самостоятелни изяви. Третият кръг включ-
ва Моника Попова, Рада Дичева и др. Всички те 
успяват заедно и поединично да преведат кера-

миката през кризата на 90-те години, запазвайки 
авторитета на жанра чрез произведенията си.

Въпреки отбелязаните наченки на съживяване 
художественият живот на българските керами-
ци продължава да бъде труден. В този период 
дори ежегодната керамична изложба се оказва 
събитие със затихващи функции. Стига се до мо-
мента наградата на журито за автор да бъде 
присъдена на секция „Керамика“ за куража да про-
дължи традицията на изложбата. Единствено 
активни остават катедрите по керамика в НХА, 
където преподаватели като Георги Георгиев, 
Божидар Бончев, Мартин Петков и Ивана Енева 
поддържат обогатяването на художествения и 
технологичен хоризонт на бъдещите керамици.

В края на десетилетието усилията на българ-
ските автори не остават напразни, започва да 
се усеща раздвижване. Зачестяват индивидуал-
ните изложби, възобновява се интересът към 
галериите. Създава се частна галерия за керами-
ка „Теста“ с много активна търговска политика 
и концепция галерията да бъде пространство, 
което представя основно автори, работещи в 
областта на съвременната керамика и порцелан 
на функционално и концептуално ниво. Целта 
е през показване на тенденциите в тази сфера 
да се стимулира общественото възприятие към 
съвременният арт и дизайн обект. В търсене 
на нови връзки и взаимодействия в тази посока 
част от политиката на галерията и приоритет-
на част от работата ѝ става представянето на 
съвременни бижута на български автори.

Ежегодната керамична изложба се трансформи-
ра във Фестивал на съвременната керамика с об-
новен и по-актуален за времето си регламент, с 
привличане на спонсори, с поощряващи награди, 
възвръщайки интереса на авторите и публика-
та. Много български керамици започват да се 
представят успешно и зад граница със самостоя-
телни изложби, участия в биеналета, фестивали, 
симпозиуми и международни конкурси, а творби-
те им са на световно ниво.
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Нели Борисова
ПАРАМЕТРИЧНИЯТ ДИЗАЙН

ТОМ 2/БРОЙ 2/2021

Параметризмът или параметричният дизайн  е 
направление в архитектурата и проектирането 
от началото на XXI век. Произходът на параме-
тризма се свързва с творчеството на немския 
инженер и архитект Фрай Ото, който е един 
от първите, използващи метода на „търсене 
на форма“ за проектиране чрез симулация на фи-
зически процеси (Schumacher 2010). (фиг. 1) Този 
подход към проектите става все по-популярен в 
световен мащаб и разглеждането му допринася 
за осъвременяването и развитието на българ-
ските програми, свързани с обучение на архите-
кти и художници, които работят в сферата на 
интериорния дизайн, пространственото оформ-
ление, стенописта или друго, свързано с архитек-
турата изкуство. Терминът е въведен през 2008 
г. от Патрик Шумахер, архитектурен партньор 
на Заха Хадид (1950 – 2016).

Параметричният дизайн е въведен от архи-
текти, като Франк О. Гери, които започват 
да използват цифровата технология – пър-
воначално разработена за автомобилната и 
самолетната индустрия – в архитектурата. 
Предлагайки нови начини за контрол на форма-
та, параметричният дизайн позволява да бъде 
създадена оптималната форма в контекста на 

конкретната околна среда и нормативна база, 
позволявайки напълно дигитален работен про-
цес от проектиране до производство. Генера-
тивният дизайн имитира еволюционния под-
ход на природата към дизайна. Инженерите, 
архитектите и художниците поставят гра-
ничните условия на проектиране, като мате-
риали, производствени методи и бюджет. Соф-
туерът изследва всички възможни варианти 
на решението, като бързо създава множество 
алтернативи на дизайна. 

Една от големите обществени сгради в Западна 
Европа, построена в този нов стил, е френският 
музей на изкуството и културен център „Фон-
дация Луи Вюитон“ (Fondation d‘entreprise Louis-
Vuitton) в Париж. Музеят на изкуствата отваря 
врати на 20 октомври 2014 г. в присъствието на 
президента Франсоа Оланд. Деконструктивист-
ката сграда е проектирана от американския ар-
хитект Франк О. Гери, като основите започват 
през 2006 г. Повече от милион и половина души 
са посетили Фондация „Луи Вюитон“ само през 
2017 г. Идеята на автора е сградата да прили-
ча на величествен кораб, символ на културната 
идентичност на Франция, отбелязва Франк Гери, 
цитиран в сайта на Фондация „Луи Вюитон“, 

Фигура 1.  Танцуващите фонтани в Кьолн с покривна конструкция на Фрай Ото, 1957 
Източник на снимката https://www.wikiwand.com/bg, 29.11.21 г.



където музеят е описан като една от емблема-
тичните сгради на 21-ви век (PARIS DIGEST 2018). 
(фиг. 2)

Характерно за естетиката на този вид дизайн 
са заоблените геометрични форми, които сега 
стават технологично възможни за производ-
ство. Съществува повторяемост на еднакви или 
сходни елементи. Подадените към компютърни-
те програми алгоритми образуват сложни връз-
ки между тях. Често елементите се свързват в 
мрежи и заоблени форми, визуални прогресии, ре-
шетки. Връзките между използваните елементи 
са тези, които разширяват възможностите за 
комбинации едва ли не до безкрайност. Парамет-
ричният дизайн е процес, базиран на алгоритмично 
мислене, който позволява изразяването на величи-
ни и правила, които заедно дефинират, кодират и 
изясняват връзката между намерението заложено 
в дизайна, и резултата от него ( Jabi 2013).

Един от най-ранните примери за зараждането 
на параметричен дизайн е обърнатият с глава-
та надолу модел на църква от Антони Гауди́. В 
своя проект за църквата Colonia Güell той съз-
дава модел на струни с тежести, за да създаде 
сложни сводести тавани и арки. Обръща макета 
наопаки. Чрез регулиране на позицията на теже-
стите или дължината на струните той променя 
формата на всяка арка в конструкцията и също 
така вижда как тази промяна влияе на арките, 
свързани с нея. Той поставя огледало в основната 
равнина на модела, за да види проекция на модела 
наобратно, както иска да изглежда впоследствие 

реалната сграда. Аналоговият метод на Гауди́ 
включва основните характеристики на изчисле-
нието на параметричен модел (входни параме-
три, уравнение, изход): дължината на струните, 
теглото на тежестта и местоположението на 
точката на закрепване формират независими 
входни параметри. Местоположенията на върхо-
вете на точките върху низовете са резултати 
от модела. Резултатите се извличат от явни 
функции, в този случай гравитацията или зако-
на за движение на Нютон. Чрез модифициране на 
отделни параметри на тези модели Гауди́ може 
да генерира различни версии на своя модел, като 
същевременно е сигурен, че получената струк-
тура ще издържи в чисто компресиране. Вместо 
да се налага ръчно да изчислява резултатите от 
параметричните уравнения, той автоматично 
извежда формата на кривите на контактната 
мрежа чрез силата на гравитацията, действаща 
върху струните (Davis 2013). (фиг. 3)

Параметричният дизайн е парадигма в дизайна, 
при която връзката между елементите се из-
ползва за манипулиране и развитие на проекта в 
сложни геометрии и структури. Терминът „пара-
метричен“ произлиза от математиката (параме-
трично уравнение (а + х = б, където а е вариращ 
параметър, х е неизвестно и б е определена вели-
чина) и се отнася до използването на определени 
величини или променливи, които могат да бъдат 
редактирани, за да манипулират или променят 
крайния резултат от уравнение или система. Днес 
терминът се използва по отношение на системи-
те за изчислително проектиране (Woodbury 2010).

Фигура 2. „Фондация Луи Вюитон“ (Fondation Louis Vuitton), Париж
Снимка: Иван Баан (Iwan Baan), 2014. https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr, 29.11.21 г.
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През 80-те години на миналия век архитекти и 
дизайнери започват да използват компютри, 
работещи със софтуер, разработен за аерокос-
мическата индустрия и индустрията за движе-
щи се изображения, за да одушевяват формата 
(Manguia 2014).

Един от първите архитекти и теоретици, кои-
то са използвали компютри за генериране на 
архитектура, е Грег Лин. Неговата blob (петно 
термин за движение в архитектурата, при кое-

то сградите имат органична форма на амеба) и 
fold (сгъвам) архитектура са едни от ранните 
примери за компютърно генерирана архитекту-
ра. (фиг. 4)

В днешно време дигиталните технологии силно 
влияят върху развитието на архитектурата и 
изкуствата, свързани с нея. Много архитекти и 
художници започват активно да използват ком-
пютърни програми за проектиране в работата 
си. Този стил на създаване на обекти в простран-
ството е базиран на математически алгоритми, 
които дават възможности и идеи за развитие 
на проектите, но, разбира се, решенията и фан-
тазията на автора са тези, които са определящ 
фактор в крайния резултат. Въпреки че са създа-
дени от машините, тези варианти и алгоритми 
са много по-близо до човешката природа. Досега 
архитектурата борави основно с ъгли и парале-
лепипеди, а правият ъгъл е нещо нетипично за 
природата. Новите форми на проектиране са 
плавни и обли, в синхрон с повечето от естест-
вената ни околна среда.

Сред популярните реализирани проекти в сти-
ла на параметризма е международното летище 
„Шенжен Бао“ в Китай, проектирано от италиан-
ския архитект Максимилиано Фуксас. Друг негов 
проект в тази посока е изложбеният център в Ро 
край Милано, Италия. Повечето проекти, свърза-
ни с параметричен дизайн, са реализирани в пуб-
лично пространство. За тях са нужни големи пло-
щи и голямо финансиране, като най-често това 
са летища, музеи, галерии и други. (фиг. 5)Тази съ-

Фигура 3. Макет на Гауди́ за църквата Colonia Güell 
Снимка: Javiermes

Фигура 4. Норман Фостър (Norman Foster), Концертен и музикален обучителен център Sage Gateshead, Gateshead, 
UK, открит през 2004 г. Снимка: Via
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временна естетика се превръща в тенденция и в 
съвременния интериор, мебелния дизайн и ланд-
шафта. Извитите геометрични форми създават 
усещане за мекота и хармония. Стените и тава-
ните вече не са непременно плоски. Чрез използ-
ването на параметрични елементи може да се 
декорират стени, окачени конструкции, тавани, 
мебели, прегради и други части от интериора. За 
проектиране на интериор в тази посока могат 
да се използват както естествени материали 
(например дърво, метал, текстил), така и из-
куствени (пластмаса, 3D-принтирани панели от 
полимер, смоли). Особеността на параметричния 
интериор е, че е възможно да се създават заобле-
ни архитектурни елементи и обеми, които дос-
коро са смятани за неосъществими.

Параметризмът като поджанр на авангарди-
зма в архитектурата и дизайна, използвайки 
концептуалното моделиране с компютърни 
програми, алгоритми и параметрични уравне-
ния, определя нов подход към околното прос-
транство. (...) В естетически смисъл параме-
тризмът се постига чрез въплъщаване на нов 
образ на пространството – плавен, безпро-
блемен, постоянно адаптиращ се и променящ 
се (ТрансАРТформация 2021). (фиг. 6)

Все по-често се организират конференции, на 
които се обсъжда бъдещото развитие на стила 
и как архитектурните фирми използват генера-
тивния дизайн. Това е полезно и за нас, художни-
ците, тъй като процесът на създаване е сходен 
и стените, които искаме да използваме за основа, 
са пряко свързани със своите архитекти. Много 
съвременни архитектурни фирми се присъединя-
ват към подобни събития.

Фигура 5. Масимилиано Фуксас (Massimiliano Fuksas), 
Милански изложбен център. Снимка: archdaily.com

Фигура 6. Интериор. Dodecalis Luminarium е гигантска 
надуваема балонна инсталация от @ArchitectsofAir в Сид-
ни, Австралия, където се разглеждат различни геомет-
рични стаи, свързани с мрежа от тунели. Снимка: Демас 
Русли (Demas Rusli), публикувано на 24.11.2021 г.
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Ариан Хакими от Zaha Hadid Architects (Лон-
дон) казва, че изчислителният дизайнер не е 
непременно действителният дизайнер. Ариан 
вижда разлика между двата термина - пара-
метричен дизайн срещу генеративен дизайн, 
въпреки че двете често се използват взаимо-
заменяемо. (...) 

Според опита на Ариан, фазата на проектира-
не е старателно ръчно моделирана, смесена с 
креативност, следователно често е трудно 
да се вместят генеративните дизайнерски 
методи в процеса на проектиране в офиса на 
Заха Хадид, поради темпото и сложността на 
техните проекти. Би било полезно да се проу-
чат проблеми като идеалното оформление на 
мебелите, използвайки генеративен дизайн, 
но частта от концептуалния дизайн на тех-
ните проекти остава предимно под контрола 
на хората. (фиг. 7; 8)

Тук следва изводът, че основната фигура, която кон-
тролира резултата, е тази на човека. Архитекти-
те и художниците направляват софтуера, който е 
техен инструмент за създаване на произведения. 
Програмите за генеративен дизайн се използват 
за автоматизиране на задачите. Това включва и 
прецизно разработване на фасади, дигитално изра-
ботване на модели за перфорирани панели, които 
впоследствие се изрязват от лазерни машини. 

Погрешно е схващането, че параметричните 
модели не могат да се рисуват на ръка. Про-
ектирането трябва да се прави от хора, а 
компютрите са там, за да автоматизират 

задачите и да ни спестят време. Дизайнерът 
е този, който трябва да разбере геометрия-
та. Изчислителният дизайнер не е непременно 
действителният дизайнер. Можете да бъдете 
софтуерен инженер и да помогнете на архите-
кта да автоматизира процеса на проектиране, 
докато нямате непременно умения да проекти-
рате продукт или сграда, казва Ариан Хакими.

Интересен пример е сградата на Unicorn Island 
(градоустройствен план с 35 сгради и половин ми-
лион квадратни метра, разположени в Китай), за 
която са дадени само две години срок от концеп-
цията до предаването на дизайна. Над петдесет 
процента от фасадите в проекта са проектира-
ни с помощта на изчислителни методи. Автома-
тизирането на процеса помага на архитектите 
да се справят в по-кратки срокове (aec+tech 2021).

В интернет пространството съществуват без-
брой модели на параметрични инсталации от 
всякакъв тип – макети на сгради или скулптури. 
Много от тях са виртуални проекти на възмож-
ностите на техниката. Поради усъвършенства-
ните реалистични визуализации често е трудно 
да се определи кое е физически реално и кое не. Това 
е посока, в която тепърва ще бъдат провеждани 
подробни изследвания на концепции и материали.

Повечето реализации са в Китай или Обединени-
те арабски емирства, но много примери има по цял 
свят. В Европа има няколко емблематични сгради 
на Zaha Hadid Architects. През последните 30 години 
тя и нейното студио се превръщат в световни 
звезди и ателиета под нейно име съществуват 

Фигура 7. Проект на Zaha Hadid Studio, Международен 
център за култура и изкуство Changsha Meixihu, Китай, 
2019. Снимка: Virgile Simon Bertrand

Фигура 8. Интериор. Проект на Zaha Hadid Studio, 
Международен център за култура и изкуство Changsha 
Meixihu, Китай, 2019. Снимка: Zaha Hadid Studio

47Нели Борисова  ПАРАМЕТРИЧНИЯТ ДИЗАЙН



по цял свят. Нейната извънредно необичайна ар-
хитектура не просто стои, нейната композиция 
дава усещане за движение. Нейните сгради ни ка-
рат да се чувстваме в друг свят. Един от първите 
европейски проекти на студиото е Vitra Fire Station 
в Германия през 1990 – 1991 г. Доколкото Азербай-
джан е част от Европа, струва си да споменем и 
Центъра „Хейдар Алиев“. Сградата е културен 
център, построен на проспект „Хейдар Алиев“ в 
град Баку, Азербайджан. Представлява комплекс-
но съоръжение, включващо конгресен център, му-
зей, изложбени зали и офиси на администрацията. 
Проектът е изработен през 2007 г. Това е един от 
най-красивите символи на град Баку. През 2014 г. е 
признато за най-красивото здание в света, като 
получава наградата „Проект на годината“. (фиг. 9)

Параметризмът е глобален архитектурен стил, 
който е в развитие. Според Патрик Шумахер па-
раметризмът е отговорът на архитектурата 
на нашето компютърно мрежово общество, кой-
то представлява промяната в парадигмата на 
архитектурата след краха на модернизма. Въз-
никва в отговор на глобалната промяна от модер-
нистичната ера на масовото производство към 
ерата на масово персонализиране. Стилът про-
дължава да се развива във все по-сложна и плавна 
мрежа от глобални комуникации. Параметризмът 

се усъвършенства с напредващия изчислителен 
дизайн и технологии за производство, например 
многоагентни изчислителни системи, генетични 
алгоритми и роботизирано производство. Въпре-
ки това е наложително да се заяви, че появата на 
нов стил не се случва единствено като резултат 
от иновации на технологичната арена. Интели-
гентността, която е в състояние да изобретява 
и мисли чрез такива корелации, е преди нейното 
изчислително изпълнение. И в ограничена степен 
може да има „изчисление без компютри“ (Schumacher 
2010). Все пак, задавайки параметри на програма-
та, тя прави толкова много вариации, че трудно 
можем да си представим много от тях.

През 2020 г. стартира онлайн платформата 
Parametricism.com, която включва текстове и 
произведения на дизайнери и архитекти, свър-
зани с параметризма. Курирана от междуна-
роден екип, състоящ се от Даниела Гертови-
чи (ArchAgenda, Чикаго), Патрик Шумахер (Zaha 
Hadid Architects, Лондон) и Ларс ван Вианен (Scape 
Agency, Амстердам), платформата има за цел да 
обсъди текущия дискурс и бъдещата посока на 
стила. Може да се каже, че все още параметри-
змът е по-скоро метод на работа, а като стил 
тези произведения могат да бъдат причислени 
към деконструктивизма.

Фигура 9. Заха Хадид, Център „Хейдар Алиев“, Баку, Азербайджан, 2013. Снимка: Иван Баан (Iwan Baan)
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Теодор Илиев

„РАЗМРАЗЯВАНЕТО“ В СФЕРАТА НА ИЗКУСТВОТО 
И ОБЩИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ТЕРМИНОЛОГИЧНИЯ 
АПАРАТ НА ИЗКУСТВОЗНАНИЕТО

ТОМ 2/БРОЙ 2/2021

мъртта на Сталин и последвалият XX 
конгрес на КПСС са повратна точка, не-
съмнено повлиявайки значително на 
културния живот не само в Русия, но и 
в страните от социалистическия блок. 

В известната „тайна реч“ на Никита Хрушчов, 
държана при закрити врата на XX конгрес на пар-
тията, той осъжда „култа към личността“ на 
Сталин и на практика изпраща изключително 
важно и силно послание. Това, че управлението 
на Сталин е свързвано с такъв „култ“, не е нищо 
ново, още скоро след смъртта на диктатора Ге-
орги Маленков, който за кратко застава наче-
ло на партията, използва именно тази формула 
(Pisch 2016, p. 51). Посланието от речта на Хруш-
чов е по-скоро свързано с явната промяна в някои 
аспекти на официалната линия на управление. 
Именно това поставя редица сфери в рамките на 
тоталитарната държава, включително и тази 
на изобразителното изкуство, в едно незавидно 
положение. Трябва да бъде намерен баланс между 
битуващата обща художествена концепция до-
тогава и новата линия на партията. В периода, 
често наричан „размразяването на Хрушчов“, в 
областта на изкуствознанието наблюдаваме из-
вестно изместване в конотациите на основни 

понятия от професионалния език на критиците 
и теоретиците на изкуството.

Въпросните промени са обусловени от политиче-
ските изменения в общата тоталитарна систе-
ма и дават насока за развитието на изкуството 
и говоренето за изкуство в следващите десети-
летия. Всъщност развитието на този термино-
логичен апарат е изцяло подчинено на функцията 
на критиката да легитимира или маргинализира 
произведения и автори. Ето защо наблюденията 
върху общите процеси от официалната партий-
на реторика до специализираните теоретически 
текстове дава ценна информация, която спомага 
за обяснението на поне привидния разлом в изку-
ството на социалистическия реализъм от 60-те 
години на XX век.

Преди тези процеси да се разгърнат, разбира 
се, и да достигнат до сферата на културата, в 
България трябва да се извършат необходимите 
политически промени. Тази, поне повърхностна 
промяна на модела, за чието осъществяване в 
Русия е необходима не само смъртта на дикта-
тора, но и времеви период от няколко години, се 
осъществява в България далеч по-лесно. „Българ-

С
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ският Сталин“ Вълко Червенков трябва да бъде 
отстранен. Хрушчов заменя източноевропейски-
те лидери, които са работили със Сталин. Тодор 
Живков е особено подходящ, като първи секретар 
на ЦК на БКП, местен, а не московски комунист и 
най-важното не е свързан с репресиите от нача-
лото на 50-те години. Така, на пленум през април 
1956 г. България „коригира“ своята политика в 
унисон със съветската. Главният доклад се чете 
от Тодор Живков, който критикува остро Вълко 
Червенков като единствен виновник и олицетво-
рение на култа към личността. Основен упрек е 
и политиката, провеждана в културната сфера, 
„създадената потиснатост на творческите 
сили“, за „насадения страх“ да не се изпадне в не-
милост пред „вожда“, за „нагаждане към оценки-
те му“ (Калинова 2011, с. 129–130). Единственото 
решение би било незабавно да се вземат мерки и 
„свободата“ да бъде възстановена от желязната 
ръка на партията чрез нейните институции. 
Именно следвайки съветския модел, цялата вина 
пада върху предишния лидер, в случая на Бълга-
рия – жив, който въпреки всичките си заслуги е 
допуснал непростими грешки. Неговото отстра-
няване от най-висшия пост се случва незабавно 
с Априлския пленум, но отстраняването му от 
властта става постепенно. Толкова по-учудва-
що е, че, макар и да търпи конкретни критики 
по отношение на културата, всъщност Вълко 
Червенков оглавява обединеното Министерство 
на просветата и културата през 1957 г. (Елен-
ков 2008, с. 187) Институциите, контролиращи 
дискурса на изобразителното изкуство не са се 
променили значимо, макар и с някои чисто струк-
турни реформи основно остава Министерство-
то на просветата и културата, което работи с 
народните съвети, централните ръководства 
на професионалните и творчески съюзи и всички 
обществени организации (Еленков 2008, с. 188).

В теоретичен аспект още през 1955 г. излиза 
интересна статия в списание „Комунист“ – „По 
въпроса за типичното в литературата и изку-
ството“, препечатана през 1956 г. в списание 
„Изкуство“ (По въпроса за типичното в литера-
турата и изкуството 1956). Очакваното разяс-
нение на понятието за типично не се реализи-
ра в текста, но се загатва едно поле на критика 
спрямо действащата система. В този текст са 
засегнати главно слабостите в разбирането на 
творците. Широко разпространение получиха фор-
мулите, според които типичното се свежда до същ-
ността на дадено социално-историческо явление и 
се определя като главна сфера за проявяване на пар-
тийността в реалистичното изкуство… Тези схо-
ластични формули се представят за марксически и 

погрешно се свързват със становището на нашата 
партия… (По въпроса за типичното в литература-
та и изкуството 1956, с. 3–4). Така и преувеличе-
нието, „заострянето“ на „действителността“ е 
тълкувано като някакъв вид схоластицизъм.

Утвърди се мнението, че при създаване на типичен 
образ е задължително съзнателното преувелича-
ване, което уж във всички случаи по-пълно разкри-
вало и подчертавало типичността (По въпроса за 
типичното в литературата и изкуството 1956, с. 
7). „Схоластично“, според текста, е разбирано от 
творците и понятието за партийност. Отново 
приведените примери са недостатъчно конкрет-
ни. Интересна е употребата на „схоластизъм“ за 
изобличаване на едно непълно или дори частично 
погрешно разбиране. Общият призив в статия-
та е организиран около отричането на биту-
ващите схващания за „типично“, но с привидно 
предлагане на алтернатива. Всички изразни 
средства и всички подходи са на разположение, за 
да се улови животът, стига те да са реалистич-
ни. Призивът за разнообразяване на похватите 
де факто само ограничава, тъй като критикува 
преувеличението в името на типичното, за да 
остане само „правдивото“ отразяване на реал-
ността. Предизвикателството е голямо тъкмо 
заради времето, в което е написана статията 
през 1955 г., когато е ясно, че промени трябва 
да има, но точните им параметри предстои да 
бъдат изяснени. Очакване, което продължава за 
значим период от време, поне в България. Въпре-
ки това процесите на преразглеждане на теори-
ята в областта на културата прозират. В този 
ранен етап критиките към „схоластичното“ раз-
биране по-скоро внасят определена несигурност 
и трайно объркване, но са показателни за обща-
та посока на развитието на теорията.

Книга трета на официоза – списание „Изкуство“ 
– от 1956 г. започва със статията „Пред нови 
завоевания“. Две големи събития раздвижиха напо-
следък цялата наша общественост – ХХ конгрес на 
КПСС и Априлският пленум на ЦК на Българската ко-
мунистическа партия… (Пред нови завоевания. Увод-
на статия 1956, с. 3), гласят още първите редове. 
Докато обичайно дотогава тези традиционни 
встъпителни слова в списанието славят победа-
та на революцията, вече актуалните събития 
налагат поглед, коментар и обяснение, дори на-
соки по, така да се каже, „новият“ курс. Най-общо 
този тип обзорни статии с насоки за творците 
започват с изтъкване на факта, че успехите на 
изобразителното ни изкуство са неоспорими, 
като разглежданият текст не прави изключение. 
Оказва се, че въпреки висотите не са малко и сла-
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бостите. Важна слабост е отдалечеността на 
художниците от живота на народа, те твърде 
малко общуват с него. Това е един много важен 
упрек, който на този етап е бегло засегнат, но 
всъщност ще се превърне в една от централни-
те формули на партийната линия в следващото 
десетилетие, инспирирана от знаменита реч на 
Тодор Живков. Важно е да отбележим, че и успе-
хите, и неуспехите дотук са крайно неясни. Бли-
зостта до народа не може да се обективизира и 
далеч не се има предвид единствено разнообра-
зието на сюжети. Въпросната близост с народа 
постепенно се превръща в мистична категория – 
възможността да се отразява живота на народа 
в пълнота, задълбочено, проникновено и ведно с 
„художествената правда“, понятие, което става 
все по-проблематично. Към несгодите трябва да 
се добави и „култът към личността“ – не става 
толкова въпрос за самото изкуство, колкото за 
провежданата политика на „задушаване“. Худож-
ниците и критиците са призовани да започнат 
сериозна дискусия. Критериите на критиката са 
също нападнати като ограничени и подтикващи 
художниците към натурализъм. Не на последно 
място директно са реабилитирани редица ху-
дожници като Иван Милев, Пенчо Георгиев и дори 
Дружеството на Новите художници като цяло. 
Макар и всичко това да си противоречи, оче-
видно взимайки предвид възхваляваните високи 
постижения и същевременните упреците към 
същия корпус произведения, всъщност послание-
то, което ще изкристализира в продължение на 
няколко години е, че търсеното изкуство трябва 
да има в някаква контролирана степен различна 
форма, но по своето съдържание да не се отдале-
чава от партията. Това само по себе си носи про-
блеми, които ще се наложи да бъдат разрешени 
до голяма степен от критиката.

Общото настроение на промяна е коментирано 
и от Димитър Аврамов в „Летопис на едно дра-
матично десетилетие“. Необходимостта от 
промяна в изкуството е „всеобщо призната“, а 
съвременниците усещат това настроение, осно-
ваващо се на положението в Съветския съюз. Ти-
пичното се решава по догматичен начин, исто-
рическите картини се характеризират с „хладна 
парадност и гигантомания“, художественото на-
следство е неглижирано, личното своеобразие на 
творческата изява – т.нар. художествен почерк 
е уеднаквен, на картините е присъща анекдотич-
ност и илюстративност, безогледно отрицание 
на модерното изкуство, изключването на експре-
сивни деформации и може би най-важно – прими-
тивно схващане на реализма, сведен до натура-
лизъм или бездушно копиране (Аврамов 1994, с. 

11–13). Всеки един от тези упреци, които Авра-
мов обобщава, заслужава да бъде разгледан по-
отделно и подробно. Важно е тук да се отбележи 
фактът, че почти всички критики са от качест-
вен порядък и представляват особена трудност 
за един формален анализ. С други думи, неясните 
критерии от предходния период, противно на оч-
акването, не са пренебрегнати, а тяхното поле 
е допълнително разширено. Друг аспект, който 
се откроява, е разглеждането на централния въ-
прос за схващането на реализма като натурали-
зъм, което в редица текстове през десетилети-
ето на 60-те години носи по-негативно значение 
дори и от обвинението във формализъм.

Аврамов отбелязва, че и на Всесъюзния конгрес 
на съветските художници са се чули редица уп-
реци (Аврамов 1994, с. 14). Всъщност именно на 
този конгрес се обръща официално и сериозно 
внимание на изобразителното изкуство с оглед 
на промените от XX конгрес на КПСС. Поставяй-
ки под въпрос легитимността на поетия курс в 
изкуството по време на управлението на Ста-
лин, „тайната“ реч на Хрушчов отваря поле за 
нов дебат и вид ревизия на постигнатото до мо-
мента. Много от портретите на Сталин са пре-
махнати, а художниците, „повлияни от култа“, 
остават в положение на несигурност за своето 
бъдеще. Две са основните теми на дебат – въ-
просът за традицията и новаторството, от 
една страна, и търсенето на художественост в 
смисъла на отношението между сюжет и артис-
тична форма на изразяване. Още в края на 1955 
г., дори преди ХХ конгрес на партията, възниква 
важен дебат на тема „Традиция и новаторство“ 
в Московския съюз на съветските художници. Те-
зата на реформаторите се базира на това, че ни-
кой не е отхвърлил ленинския принцип, че социа-
листическият реализъм трябва критически да 
асимилира най-добрите аспекти от изкуството 
на миналото без значение от конкретните усло-
вия на неговото създаване. Те вече са спечелили 
определени позиции, имайки предвид частичната 
реабилитация на импресионизма чрез изложба в 
музея „Пушкин“, последвана от статия в списание 
„Изкуство“. Основният доклад на обсъждането 
„Традиция и новаторство“ в московската секция 
е изнесен от Михаил Алпатов, който засяга въ-
проса за пренебрегването дори и на руското ху-
дожествено наследство, което не се подчинява 
на академичните норми без да оспорва важност-
та на руската реалистична живопис от края на 
ХIX в. Всъщност основното в дискусията се явява 
историческото изместване на упадъка на запад-
ното изкуство чрез частичната реабилитация 
на импресионизма. Едва след ХХ конгрес историци 
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на изкуството, като Грабар, заявяват директно, 
че понятието за реализъм е всъщност по-ши-
роко, възхвалявайки директно импресионизма и 
дори обръщайки внимание на руския постимпре-
сионизъм (Reid 1996, pp. 211–213).

Промяната в курса на развитието на съветско-
то изкуство за едва няколко години започва да 
изглежда значима, поне в теоретичен аспект. 
Проектът се очертава като освобождаване на 
художествената интелигенция от партийната 
бюрокрация и еманципация на изкуството от 
неговата единствена функция на пропаганда. Ма-
кар и това да не е в пълен разрив с политиката 
на партията, изразена на ХХ конгрес, очевидно 
е необходимо напътствие, което партията да 
предостави. Така се стига и до Първия всесъюзен 
конгрес на съветските художници. В докладите 
на основните дейци на изкуството и партията 
се набелязват най-важните, опорни точки на 
промяната, която е така очаквана и желана от 
някои. Програмата в изкуството на 60-те години 
започва да приема все по-ясна форма. Курсът на 
обновлението в изкуството изглежда внимател-
но контролиран и, макар и да не се усъмняваме в 
искреното оживление на артистичните среди, 
де факто съсловните организации, контролира-
ни от партията, са в основата на изкуството до 
момента, критиката и промяната в бъдеще. Кон-
гресът се провежда през февруари 1957 г. и съвсем 
скоро през март в българския вестник „Народна 
култура“ излиза преводен текст на основните 
доклади. Съ-докладът на И. А. Серебряний е сред 
най-просторните (Серебряний 1957, с. 5). Той за-
почва с ясно послание относно постиженията на 
съветската живопис. От историческите карти-
ни до живота на съветския герой – обикновения 
човек, според автора, картините на съветските 
художници са заредени с висока емоционалност 
и съдържателност. Макар и в известен смисъл 
този коментар да е очакван, трябва да се отбе-
лежи, че Серебряний недвусмислено показва, че 
дотогавашното съветско изкуство не е спряло 
да се нрави на партията и критиката към него 
ще мине по-скоро в смисъла на художественото 
израстване, на узряването на съветското изку-
ство. Най-големият проблем във всяка една сфера 
– култът към личността – попада в категорията 
„темата и нейното решение“. Засегнал директно 
някои художници, а косвено голяма част от тях, 
култът е навредил на идеологическия живот в 
Съветския съюз. Въпреки това по отношение 
на изкуството това явление не може да се раз-
глежда едностранно. … творбите на много живо-
писци, които се намираха под прякото влияние на 
култа към личността, не ни дават никакъв повод 

да се съмняваме в искрените творчески подбуди на 
тези художници, също така често стремящи се към 
художествено пресъздаване на голямата и нужна 
обществена тема (Пак там). Авторът недвусмис-
лено заявява, че въпреки сериозността на про-
блема с култа към личността, въпреки усилията 
за неговото изкореняване, все пак отговорност 
едва ли ще се търси на „повлияните“ художници. 
Както стана ясно и по-рано, явлението на култа 
има един виновник, а останалите участници в 
процесите се третират като жертви в най-ло-
шия случай. Макар и краткото внимание върху 
темата на художественото произведение в до-
клада, засяга се още един важен в теоретично 
отношение въпрос – именно откъсването на ху-
дожниците от живота и от народа. Формулата 
за несполуката на художника отново е в полето 
на дълбоко субективното. Вместо идеи по нашите 
изложби се появяваха идейки с примес на еснафски 
вкус. (…) Причината за това лежи в откъсването 
на художниците от живота (Пак там). Това т.нар. 
откъсване ще се окаже централно в редица об-
съждания, на художниците редовно ще бъде на-
помняно, че те трябва да бъдат близо до живота 
и до народа, макар и как това се отразява на изку-
ството така и да не става ясно. Партийността 
на изкуството е също така защитена в доклада. 
Тя е основен принцип на социалистическия реа-
лизъм, а не някаква административна мярка. Тук 
на преден план идва обвинението към партията 
за задушаването на личната артистична изява. 
Въпреки очевидната сложност на въпроса той е 
сведен само до конкретно цитиране на общите 
теоретични рамки на социалистическия реали-
зъм – именно липсата на формални рамки. Социа-
листическият реализъм като единствен метод 
поставя изкуството в определено идеологическо 
поле и сам по себе си не задава ясни параметри 
на работа на художниците. От друга страна, до 
формализма като идеологически антипод на со-
циалистическия реализъм ясно се нарежда и на-
турализмът – лъжлив реализъм, в чиито капан 
могат да попаднат най-вече художниците социа-
листи. Натурализмът отклонява художника от 
същественото в живота, от големия сюжет и от 
„типичното“, като поставя акцент изцяло вър-
ху детайла. „Както и формализма, натурализмът 
действува в пълна откъснатост на художника от 
смисъла на обществения живот и е антихудожест-
вен по своята същност (Пак там) С това пробле-
мите не се изчерпват. В доклада действително, 
както и Димитър Аврамов коментира, се адреси-
ра въпросното уеднаквяване в изкуството също 
и като неосъзнаване на важността на „пластич-
ното богатство“ като „оръжие“ на живописта. 
Според автора всяко изкуство има свои „емо-
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ционални подтекстове“, свое оръжие, с което да 
стигне до сърцето на зрителя. Тук под „подтек-
стове“ вероятно се има предвид, без да се назова-
ва директно, целия комплекс от формални техни-
ки и фигури (тропи), свързващи произведенията 
в единен дискурс на историята на изкуството и 
културата, същевременно извеждайки тяхното 
многообразие като отличителен белег на съвре-
мието. Авторът се спира и на конкретни грешки 
– недооценяване на богатството на пластическите 
възможности на цветовете и формите… (Пак там).
Не само народното изкуство, а и реалистичното 
изкуство от миналото си служи с цвета умело. 
Парадоксално, но с голяма важност, е твърдение-
то на автора, че една от основните и същест-
вени страни на новото в изкуството е именно 
приемствеността с традициите на старото из-
куство. Става въпрос не просто за бедния набор 
от изразни средства през сталинския период, а 
за пренебрегване на изразните средства в кон-
текста на традицията. Започва да се изяснява и 
нова формула на основата на артистично много-
образие в изразните средства в смисъла на коло-
рит, светлина, пространствено решение, които 
същевременно трябва да осигурят и непреход-
ността на произведението, свързвайки се але-
горично с традицията и общото диалектическо 
движение в историята на изкуството.

Докато Серебряний е категоричен, но не твърде 
просторен, за заслугите на съветските художни-
ци и за голямата опасност от „врага“, Б. Йохансон 
заклеймява категорично формализма в своя до-
клад. Не само съветското изкуство се е отказало 
още в миналото от формализма. Става ясно, че 
изкуство, което говори на този усложнен, осакатен 
уродлив език, никога няма да стане истински глас 
на народа (Йохансон 1957, с. 4). В особено важна-
та реч на тогавашния секретар на ЦК на КПСС 
Д. Т. Шепилов това мнение се затвърждава. Той 
разказва подробно за изложба, която е посетил в 
Париж. Според него западните автори, наричани 
неореалисти, представят само творби с нехар-
монични цветни петна, геометрични форми и 
линии. Той стига дори дотам подигравателно да 
цитира заглавия на произведения и търсената 
от авторите, според него, липса на съдържател-
ност в произведенията. Идентифицирането на 
конкретната изложба, за която Шепилов говори, 
е само по себе си нелека изследователска задача и 
заслужава отделно внимание. Това, което става 
ясно, е къде пада ударението, в какво е припознат 
формализмът като неприемлив антипод. Този 
антипод не се явява импресионизмът или което 
и да е друго модернистично западно течение, а 
именно абстракционизмът. Ние минавахме от 

зала в зала и на стотици платна видяхме някакви 
мръсни, говорещи за гнилост петна, противовесно 
съчетание на хоризонтални и вертикални линии, ку-
бове и кълба, патологично натрупване на цветове и 
бои (Шепилов 1957, с. 6). Ето как Шепилов започва 
да конкретизира приемливото, за да се стигне до 
ясна констатация. Ние имаме нужда не от форма-
листически кълчения, не от уродливите създания 
на „абстракционистите“, а от изкуство с дълбока 
жизнена правда… (Пак там). Това е особено важно с 
оглед на иначе общо изразеното мнение, включи-
телно и на самия Шепилов, че социалистическият 
реализъм по своята същност търси вдъхновение 
от традицията и търси творческо многообра-
зие на почерци, стилове и изразни средства, сти-
га всичко това да допринесе за създаването на 
общовалидни произведения. Като художници Йо-
хансон и Серебряний навлизат в подробностите 
и тънкостите на метода на социалистическия 
реализъм, а за Шепилов е важно да идентифицира 
заплахата в лицето на формализма и да затвърди 
схващането за известна промяна в общата посо-
ка без ревизионизъм по отношение на изкуство-
то до момента. 

В докладите, прочетени на всесъюзния конгрес, 
не само ясно се заявява посоката на развитие 
на изкуството в Съветския съюз и страните 
от Източния блок. Това е важно събитие, което 
на практика интерпретира събитията от ХХ 
конгрес на КПСС и тяхното отражение в изоб-
разителното изкуство. Прословутият култ 
към личността е само един от проблемите на 
повърхността, който е основен претекст за 
по-големи промени, но сам по себе си е разрешен 
сравнително лесно – темата за вожда се марги-
нализира официално. За да се актуализира систе-
мата, се предефинират някои основни понятия. 
Така идеологическата заплаха към социалистиче-
ското изкуство, от една страна, се ограничава 
само с абстрактното изкуство като еманация 
на формализма, а от друга, се появява натурали-
змът като фалшив реализъм. Една голяма част 
от историята на световното изкуство не е ди-
ректно реабилитирана, но остава небуквално на-
зована в редиците на формализма. Произведения 
на европейския модернизъм са излагани в галерия-
та „Пушкин“ и в Ермитажа още от 1954 г., макар и 
възприемани със смесени чувства от критиката 
и партийния елит. На практика от произведе-
нията се изисква класична общовалидност, плас-
тичност в смисъла на Хегел, която може да бъде 
постигната с всякакви изразни средства, стига 
да не се минава границата на изобразителното. 
Равносметката от 1956 – 1957 г. като резултат 
показва, че целите на социалистическия реали-



55Теодор Илиев „РАЗМРАЗЯВАНЕТО“...„РАЗМРАЗЯВАНЕТО“...

зъм не са постигнати – има връщане към акаде-
мизма, пренебрегване на художествената тради-
ция, най-важният сюжет е свързан с личността 
на вожда (нещо, което не се променя в пълнота). 
Създаването на общовалидни и непреходни про-
изведения, които да намират своите значения 
във всяка епоха, е очевидно твърде далеч от 
„производството“ на еднообразната продукция 
от сталинисткия период. Нуждата за промяна в 
изкуството идва от тази равносметка, причине-
на от актуалните политически събития, а не е 
свързана с вътрешни за изкуството процеси или 
някакъв вид художествена еволюция. Ето защо 
се появява и парадоксът – с малки изключения на 
объркали се художници, подведени от култа към 
личността, съветското, както и като цяло со-
циалистическото изкуство, е постигнало много 
под ръководството на партията, но при по-за-
дълбочен анализ резултатите от равносметка-
та не изглеждат никак обнадеждаващи. 

Поставена в такава сложна ситуация, критиката, 
без наличието на единна воля зад този процес, е 
принудена да направи определено изместване в 
теоретичния апарат, да намери новите крите-
рии, които да не отрекат напълно и изкуството 
от предходния период. Това изместване в значе-
нията без особена идеологическа промяна, без 
разрив със собственото минало, е голямо изпи-
тание. Изкуствоведите не само трябва да комен-
тират новия подход, а и трябва да адаптират 
своя терминологичен апарат, за да посрещнат 
нуждите за легитимация и маргинализиране 
на произведения и автори. В това отношение 
понятието за пластичност се оказва подходя-
що, както видяхме и от доклада на Серебряний 
и от общия смисъл на коментарите на конгреса. 

Не по-малко сложно в своите употреби става и 
понятието за декоративно, което, за разлика от 
„пластично“ през изминалия период и отчасти в 
началото на този, служи, за да покаже липса на 
живописност, плоскостност. Свързвано в Съвет-
ския съюз, с руския постимпресионизъм и симво-
лизъм през периода на управлението на Сталин, 
понятието носи изцяло негативна конотация 
на формалистична трактовка на живописта. 
Сюзан Рейд, един от значимите изследователи 
на периода, обяснява разбирането на понятието 
като съзнателно използване на засилен колорит, 
често в цветни петна или засилена линеарност 
в организирането на композицията върху плат-
ното (Reid 1996, p. 216). С необходимите промени 
след 1957 г. обаче се появява и нуждата от по-
нятия, обясняващи именно плоскостността на 
традиционните мотиви, тяхната „абстракт-
ност“ в положителна светлина по отношение 
на класовата борба и абсолютния художествен 
враг в лицето на абстракционизма. „Типичното“ 
като понятие не губи своето значение, но изку-
ствоведите търсят неговото място спрямо но-
вите насоки. Неговите значения започват да се 
изместват от неразривната до момента връзка 
с „художествената правда“ по-скоро към фокуса 
върху близостта с народа. Изобразяването на 
живота и на народа носи също своите труднос-
ти, като често се стига до буквализъм в прецен-
ките на критиците. Изместването на фокуса в 
изобразителната система от втората половина 
на 50-те години има траен ефект върху „света 
на изкуството“ в социалистическия блок и оп-
ределя не само формалните промени, с които се 
характеризира изкуството на 60-те години, но и 
начина, по който се говори за изкуството тога-
ва, а понякога – и до днес.
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бектът (както и ин-
сталацията, хепъ-
нингът и пърформан-
сът) се отнася към 
новите художестве-

ни практики, които възникват 
през втората половина на ХХ 
век. Тяхното зараждане се дъл-
жи до голяма степен на стреме-
жа на отделни западни худож-
ници към противопоставяне 
на модерното и авангардното 
изкуства, които през 50-те и 
60-те години се академизират 
и стават постоянна част от 
музейните експозиции в Запад-
на Европа и САЩ. Съществу-
ват няколко интерпретации 
на понятието „обект“: 1. През 
XX век терминът objet trouvé 
(„намерен обект“)1 се прила-
га към необичайни предмети, 
които са от фабричен или от 
естествен произход и се из-
ползват като част от произ-
ведения на изкуството, или 
представляват такива (Gale 
2003)2; 2. Друга разновидност 
на обекта е редимейд, в който 
промишленият предмет е пред-
ставен в оригинал, без артис-
тична намеса (Ibid.).3

Т.нар. неконвенционални фор-
ми се появяват в България 
през втората половина на 70-
те години на XX век, като Ва-
рна е един от центровете на 
тяхното възникване. Наред с 
ярки представители на новите 
художествени практики, като 

Ирена Димитрова

ОБЕКТИ НА ВАРНЕНСКИЯ ХУДОЖНИК 
ИЛИЯ ЯНКОВ (ОТ 1980-те ГОДИНИ)
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Владимир Иванов, Веселин Ди-
мов и Цветан Кръстев, във 
Варна работи и Илия Янков.

Илия Янков е роден през 1947 
г. в с. Дряновец, обл. Русе. Той 
завършва Института за плас-
тични изкуства „Николае Гри-
гореску“ (Букурещ, Румъния) по 
специалността „Декоратив-
но-приложни изкуства“ („Худо-

жествено стъкло“) през 1975 
г.4 Скоро след завършването на 
висшето си образование той 
започва работа като дизайнер 
в завода „Белославско стъкло“ 
(Варна), а в средата на 80-те 
години получава ателие във 
фабрика „Вулкан“.5 Като член 
на Групата на десетте6, Илия 
Янков участва в изложбата „10 
художници от Варна“ (1989), 

 1 Преводът на български език е на автора.
 2 Намерените обекти се използват например в кубистичния колаж при П. Пикасо, Ж. Брак и др., и също така в изкуството на асамб-

лажа (Арман, Жан Дебюфе и др.).
3  За първи редимейд обект се смята „Фонтан“ (1917) на Марсел Дюшан, който представлява обикновен писоар, подписан с артис-

тичния псевдоним R. Mutt.
4 През 2001 г. институтът се преименува в Национален университет по изкуствата Букурещ. – Вж. http://www.unarte.org 
5  „Вулкан“ е бивша фабрика за печки във Варна, в чиито помещения в средата на 1970-те години се обособяват художнически ате-

лиета.
6  Групата е основана от Вл. Иванов в ателиетата на фабрика „Вулкан“ през 1986 – 87 г.

Фотография на Илия Янков
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Ил. 1. Обект 1 
стъкло, камък, диаметър 
на диска 30 см, височина с 
постамента 35 см

Ил. 1а. Обект 1 
детайл

Ил. 3.  
Храмът на Ника Аптерос 
детайл

Ил. 2. Обект 2 
стъкло 
височина 80 см

а в края на 90-те години е канен 
като гост в изложбите на Клуб 
„Вар/т/на“.7

Арт обектите от стъкло на 
варненския автор, които услов-
но ще наречем обекти 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 6а, са представени на съв-
местна изложба на Илия Янков с 
художник по текстила в Атели-
ето на младия художник (АМХ) – 
София през 1980 – 1981 година.8 

Те са изпълнени по традицион-
ната технология „издухване 
във форма“.

Обект 1 (ил. 1, 1а) представля-
ва стъклен диск, върху който са 
издълбани девет лупи, образува-
щи ромб. Лещите са подредени 
в няколко реда и са разграфени 
на линии или т.нар. канали спо-
ред терминологията на худо-
жественото стъкло. По думи-
те на Илия Янков, той е търсил 
чистотата на геометричната 
форма и определена пластич-
ност в стъклото, което иначе 
е „спокоен“ материал.9 Изрази-
телността на пластиката се 
дължи на следните контрасти: 
лекотата на стъкления диск 
– масивността на черния ка-
менен постамент; обемните и 
матови лупи – плоският и про-
зрачен диск. Благодарение на 
това, че творбата е обработе-
на от двете страни, т.е. няма 
лице и гръб, „влиза в действие“ 
един от основните принципи 
на класическата скулптура, да-
ващ възможност Обект 1 да се 
възприема от различни гледни 
точки.

Анализирайки композицията от 
кръгове (лупи) и линии (канали), 
ще допълним, че наред с алюзи-
ите с класическия абстракцио-
низъм (В. Кандински, К. Малевич) 
Обект 1 може да предизвика 
съвсем битови асоциации, на-
пример с изделия на масовото 
производство – кора с яйца или 
опаковка с осветителни круш-
ки. Това придава комичен харак-

тер на работата, който като 
цяло не е характерен за твор-
бите на художника.

Обект 2 се състои от четири 
модула, цилиндър и нисък стък-
лен постамент (ил. 2), и напом-
ня колона. В тази връзка можем 
да направим паралели с граде-
жа на древногръцките колони 
и по-точно с тяхната модулна 
структура (ил. 3, 3а), а ниски-

ят правоъгълен постамент на 
Обект 2 да оприличим на осно-
ва на коринтска колона. (ил. 3б)

Алюзиите с архитектурен еле-
мент са характерна черта на 
постмодерното мислене, за 
което е типична актуализа-
цията на редица древни, в слу-
чая антични форми. Връщайки 
се към въпроса за естетиката 
в представените творби на 

7  Това художническо обединение е създадено от Вл. Иванов, В. Димов и Ц. Кръстев през 1996 г.
8 АМХ е организация към Съюза на българските художници. Поради липса на архив на АМХ ние не разполагаме с точната дата на 

изложбата и имената на втория автор.
9  От разговор с Илия Янков, декември 2021 г.
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Ил. 3б   
Храмът на Зевс в Атина

Ил. 4. Обект 3 
Спускане
диаметър 60 см

 10 От разговор с Илия Янков.
 11 От разговор с Илия Янков.
12 От разговор с Илия Янков.

Илия Янков, ще подчертаем, че, 
по думите на самия художник, 
за него са важни преди всичко 
формата и вътрешната ди-
намика на произведението.10   
Авторът пояснява, че по тази 
причина „конусите“ в отдел-
ните модули на Обект 2 имат 
различна големина (т.е. висо-
чина) и се смаляват от горе 
надолу, което създава опре-
делен ритъм. С помощта на 
този похват перспективното 
изменение в обекта колона не е 
толкова видимо. Тук отново ще 
направим аналогии с древног-
ръцката храмова архитектура, 
в която чрез намаляването на 
диаметъра на горните модули 
се създавала илюзия за по-го-
ляма височина на колоната.

Следващата работа, която 
ще разгледаме – „Спускане“ 
(Обект 3) – представлява стък-
лена сфера (ил. 4), изградена от 
модули, наподобяващи водни 
капки или образувани от тях 
кръгове. В горната част на къл-
бото е композирана най-голяма-
та, постепенно спускаща се към 
следващите стъклена капка. 

По думите на Илия Янков, тази 
работа изразява идеята за съ-
вършената форма, в която се 
случва нещо, напомнящо движе-
ние.11 Ние разглеждаме „Спуска-
не“ и като вид визуална метафо-
ра/стоп-кадър на природните 
явления, например на дъжда, с 
което е съгласен и самият ху-
дожник. От тази гледна точка 
можем да кажем, че творбата 
на Илия Янков има медитати-
вен характер.

Пластиката предизвиква асоци-
ации и с небесно тяло – планета 
или космически обект, което ѝ 
придава мистично внушение. 
Аналогични асоциации предиз-
виква и по-късната работа на 
автора „Обект“. (ил. 9)

Двете творби (Обект 2 – кап-
ките и Обект 3 – колоната) са 
обединени от идеята за дви-
жението, развиващо се по вер-
тикала. В същото време, наред 

със смисловите и стилистични 
сходства двата обекта имат 
разлики. В „Спускане“ тя е изра-
зена чрез дисковете с обли фор-
ми (капки), като движението на 
капките е затворено в стъкле-
на сфера. В Обект 2 идеята за 
ритъма е въплътена в конусо-
видните форми, „движещи се“ 
в рамките на един цилиндър/
улей.12 В „Спускане“ асоциации-
те с вода или водна повърхност 
са явни, докато конусовидните 
форми в Обект 2 по-скоро на-
помнят фабрични продукти, на-
пример стъклени чаши.

Обект 4 е чиния (ил. 5), която, 
по думите на Илия Янков, е за-
мислена не единствено като би-
тов предмет, но и като обект 
за съзерцание. Тя е гравирана с 
множество успоредни канали, 
разделени по средата от дълбо-
ка ивица. Върху диска са издъл-
бани две лупи, разположени си-
метрично от двете страни на 
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Ил. 5 Обект 4
стъкло, гравюра
диаметър 30 см

Ил. 6 Обект 5
стъкло, камък
диаметър на диска 30 см
височина с постамента 35 см

Ил. 7 
В. Кандински
Свободна крива по отношение към точка
1925

разделящия ивиците канал. Ако 
погледнем Обект 4 под ъгъл 
от 90˚, неговият графичен рас-
тер ще напомни фар или капак 
на автомобилен радиатор. Тази 
своеобразна хибридност на арт 
обекта е белег на постмодер-
ното мислене, предполагащо 
размиване на границите между 
визуалното изкуство и дизайна, 
като вариант на отношението 
високо – ниско. Накрая ще отбе-
лежим коментара на Илия Ян-
ков по повод графичния растер: 
Каналите имат пластично при-
съствие, тъй като са издълбани.

Обект 5 представлява стък-
лен диск с черен каменен поста-
мент. (ил. 6) Върху стъклото е 
гравирана абстрактна компо-
зиция, състояща се от преси-
чащи се дъги и няколко малки 
обли форми. Както и в Обект 
1, художникът се възползва от 
възможностите на материали-
те, придавайки по този начин 
по-голяма изразителност на ра-
ботата – лъскавият диск кон-
трастира с матовите дъги, а 
каменният постамент подчер-
тава ефирността на стъкле-
ния диск. Според нас, в Обект 5 
авторът си позволява по-голя-
ма свобода в гравирането – ри-
сунката става по-динамична, 
сякаш запечатва моментното 
състояние на художника. Ком-
позицията напомня абстракция 
на Василий Кандински. (ил. 7)

Обектите 6 и 6а представля-
ват стъклени вази, състоящи 
се от две части, които могат 
да се отделят една от друга. 
(ил. 8) Структурата на тези 
работи напомня Обект 2, из-
граден по подобен начин от ня-
колко стъклени модула. (ил. 2) 
В обектите 6 и 6а, обаче, фор-
мата на вътрешната част е 
цилиндрична, а не конусовидна. 
Освен това модулите са само 
два, което придава по-голяма 
компактност на формата.
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Ил. 8. Обект 6, Обект 6а
диаметри 30 x 15 см

Ил. 9 
Обект
височина 1 м
1989

Илия Янков избира специал-
но цилиндъра като вътрешна 
форма на Обектите 6 и 6а, за 
да могат да побират сухи цве-
тя. Както и в случая с Обект 4, 
налице е двойна, типично по-
стмодерна функция на обекта, 
намиращ се на границата между 
дизайна и визуалното изкуство.

През 1989 г. на изложбата „10 ху-
дожници от Варна“ Илия Янков 
представя работата „Обект“. 
Тя представлява кръгла кон-
струкция от стъкло и метал, в 
която е вградено осветително 
тяло.(ил. 9) На металния пояс 
са изрязани кръгли отвори. Той 
обрамчва стъклен диск, който 
покрива осветителното тяло, 
туширайки неговата ярка 
светлина със своята матира-
на повърхност. Върху неговия 
прозрачен център е поставена 
продълговата стъклена цилин-
дрична форма, състояща се от 
отделни цилиндри, като във 
всеки от тях има конус, обър-
нат с върха надолу. Ще отбеле-
жим, че тази колона е идентич-
на с Обект 2, което може да се 
разгледа като типично пост-
модерно автоцитиране.

Илия Янков избира такива уни-
версални, архаични и многознач-
ни елементи и начин на тях-
ното взаимодействие, които 
притежават голям семантичен 
потенциал, реализиращ се в 
арт обекта. Сред тези елемен-
ти и композиционни похвати се 
открояват: геометрични фор-
ми (кръг, цилиндър, конус, три-
ъгълник), наличието на източ-
ник на светлина, концентрична 
композиция. Тяхната системна 
актуализация предизвиква пре-
ди всичко следните асоциации: 
технокосмически (летяща чи-
ния/НЛО и/или космодрум с го-
тов за старт космически кораб); 
астрономически (инсталация 
като модел на Слънчевата сис-
тема); архитектурни (древни 
сакрални предмети и/или кул-
тови съоръжения; футуристич-
на сграда или неин макет); архе-
типични знаци (слънце, огън, 
огнище). Подреждането им за-
виси от възприемащия субект, 
включително и от анализатора.
Кръглата форма на обекта, ос-

ветена в средата, както и начи-
нът на неговото експониране 
(потъващата в мрака творба, 
създаваща впечатление, че тя-
лото виси във въздуха), пораж-
да асоциации с летяща чиния 
и по-общо с НЛО, за което сви-
детелства и самото название 
„Обект“, което подкрепя една 
от неговите многобройни ин-
терпретации, по-точно тех-
нокосмическата. Предложената 
асоциация се затвърждава от 
съчетанието на кръглата ме-
тално-стъклена и осветена от-
долу конструкция с вертикалния 
цилиндър, наподобяваща гото-
ва за изстрелване космическа 
ракета на нощен космодрум.

Комбинацията на доминираща-
та кръгла форма със светлинен 
източник създава визуална ме-
тафора на Слънцето, смятано 
от древните за сакрално небес-
но тяло: Емблеми на слънцето са 
кълбото, дискът, концентрични-
те кръгове (Приор 1993, с. 105). В 
тази връзка напълно логични и 
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адекватни на семантиката на 
творбата изглеждат нейните 
тълкования – астрономическо 
и архитектурно. Така освети-
телното тяло в центъра и 
трите обръча с кръгли отвори 
могат да бъдат окачествени 
като Слънцето и орбитите на 
планетите в хелиоцентрич-
ната Слънчева система.

Една от първите архитектур-
ни алюзии, провокирани от 
обекта (преди всичко от цилин-
дричната му част), е тази за 
футуристичните сгради. При 
съчетанието на хелиоцентрич-
ната композиция и вертикал-
ния цилиндър13 ние получаваме 
модел на архаично култово съ-
оръжение (светилище, капище, 
езически храм) със свещен неу-
гасващ огън и/или идол вътре. 
Подобни съоръжения са откри-
ти при древните славяни, почи-
тали Слънцето като източник 
на живота, топлината и светли-
ната (Топорков 1995, с. 365). Топ-
лият червеникав цвят на свет-
лината, излъчвана от обекта, 
и повторението на слънчевия 
символ в трите концентрични 
кръга затвърждават визуал-
ните паралели със Слънцето, а 
също така с огъня и огнището. 
Да добавим, че 3 е сакрално чис-
ло, свързано със Слънцето (При-
ор 1993, с. 105).

В рамките на митопоетичната 
трактовка на инсталацията 
ще обърнем внимание на огъ-
ня и огнището. Установено е, 
че огнепоклонничеството за-
емало първостепенно място 
във всички индоевропейски ре-
лигии (Пак там). Огънят е една 
от основните стихии на мироз-
данието не само при славяните 
(Топорков 1995, с. 284). Това е ар-
хаичен универсален символ, въз-
приеман като най-нереалния 
от четирите елемента – вид 
междинна форма на материя-
та и духа. Подобно на редица 
други митологизирани стихии 

(вода, въздух, земя), огънят има 
двойствено значение – положи-
телно и отрицателно. В инста-
лацията на Илия Янков се реали-
зира позитивното значение на 
огъня като стихия на пречист-
ващия пламък, носещ светлина и 
топлина и въплъщаващ творче-
ско и активно начало (Пак там). 
Актуализацията на първите 
три значения не се нуждае от 
коментар, но реализацията на 
последните две изисква дока-
зателства. Според нас, градив-
ното и динамичното начало 
на огъня се преоткрива преди 
всичко при технокосмическа-
та интерпретация на обекта. 
Космическата ракета или друг 
ръкотворен летящ обект въ-
плъщава съзидателната енер-
гия на човека или друго разум-
но същество. Ако премахнем 
цилиндричното тяло (Обект 
2), останалата част на работа-
та веднага заприличва на газов 
котлон, т.е. на профанния ва-
риант на сакралното огнище. 
Това е единствената иронична 
асоциация. При промяната на 
контекста, т.е. на простран-
ството, обкръжаващо инста-
лацията, може да се актуали-
зира присъщото на огнището 
противопоставяне на своето, 
усвоеното, човешкото и чуждо-
то, неусвоеното и природното 
(Стойнев 1988, с. 110). Това се 
наблюдава при изключването 
на лампите в залата, което на-
подобява познатата на всич-
ки ни ситуация, когато в къщи 
е светло, уютно и спокойно, а 
навън е тъмно, неприветливо 
и опасно. В случая се активи-
зира архетипичната опозиция 
вътрешно пространство (къща) 
– външно пространство (двор и 
т.н.).

Ще се върнем към семиотика-
та на геометричните форми 
и тяхната реализация в обек-
та. Освен отбелязаната вече 
соларна символика на кръга 
ще припомним сакралните и ес-

тетически качества на тази 
геометрична фигура, извест-
ни още от древността. Така 
например е установено, че 
кръгът означава съвкупност, 
съвършенство, единство и веч-
ност (Тресиддер 2018), а за неоп-
латониците той е въплъщение 
на Бога и неограничения цен-
тър на космоса (Пак там). Дру-
га геометрична форма и едно-
временно многозначен сакрален 
символ, използван от Илия Ян-
ков, е конусът, образуващ се от 
завъртането на триъгълника 
покрай своята ос. Триъгълни-
кът е двойствен сакрален сим-
вол (Пак там). Обърнат нагоре, 
той означава огън, мъжкото 
начало, свързано със Слънцето, 
а обърнат надолу представлява 
женският лунен символ, вода-
та, плодовитостта и т.н. (Пак 
там). Отчитайки ключовата 
роля на соларната символика 
в „Обект“, можем да предполо-
жим, че използването на кону-
са, съответно триъгълника, е 
продължение на тази актуали-
зация, независимо от това, че 
конусът е обърнат надолу (т.е. 
отговаря на архетипичния 
женски лунен знак).

Прозрачността на стъклото и 
отблясъците на „лампата“ вър-
ху него усилват естетическо-
то и в същото време мистич-
но въздействие на творбата. 
Илия Янков добавя и няколко 
малки кръгли отвора по перифе-
рията на орнаментирания пояс, 
които разчупват ритъма на 
„графиката“ (както той нари-
ча трите „пръстена“) и дават 
път на светлината. Подобно 
на по-ранните си работи, из-
ползвайки думата „графика“, ху-
дожникът подчертава едновре-
менно и естетическата роля на 
геометричния рисунък.

Многозначността се постига 
чрез наслагване на няколко плас-
та, обединени от ключовите за 
автора концепти. Това са ем-

 13  По думите на Илия Янков, той добавя кръглата форма, защото по този начин колоната получава друга „осмисленост“.
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произведения на изкуството 
проличава и в собственото му 
определяне на изображенията 
върху тях като графики с опре-
делено пластично присъствие15, 
а не като шарки или декорации.

Илия Янков избира немногослов-
ния език на геометричните 
форми в техните двуизмерни 
и триизмерни варианти (кръг/
сфера, правоъгълник/цилиндър, 
линия/канал, конус и дъга), кои-
то, по думите на художника, 
придават на работите знаков 
и даже символичен характер.16 
По думите на художника, в арт 
обектите от изложбата в АМХ 
проличава професионалната му 
специализация на дизайнер, дик-
туваща стремеж към обобща-
ване на формата и избягване 
на излишни детайли. Засягайки 
темата за професионалния път 
на Илия Янков, ще отбележим, 
че постигането на оптимално 
дизайнерско решение при съз-
даването на битови предме-
ти от стъкло никога не го е 
удовлетворявало напълно, за-
това с времето търсенията 
на автора прекрачват грани-
цата с визуалните изкуства.17 
Това се вижда на представени-
те на изложбата в АМХ рабо-
ти и е особено ярко изразено в 
по-късната – „Обект“. Асоции-
рането на гореописаните про-
изведения с битови предмети 
или продукти на промишленото 
производство, което в някои 
случаи има комичен характер 
(Обект 1 – кора с яйца/кутия 
с крушки, Обект 4 – автомо-
билен фар/капак на радиатор), 
засяга категориите „високо“ и 
„ниско“. Това е още един израз 
на постмодерната художестве-
на мисъл. Интересно е, че някои 
от анализираните тук твор-
би „получават втори живот“ 
като елементи от по-големи 
работи – имаме предвид стък-
лената колона, която е част от 

блематичните образи на древ-
ните и съвременните човешки 
постижения (космически раке-
ти, архитектурни съоръжения) 
и заложените в тях универсал-
ни символи („Вселената“, „Слън-
цето“, „огъня“, „огнището“ и 
т.н.), представени от техните 
геометрични и светлинни зна-
ци. Съзнателното използване 
на архетипите или тяхната 
интуитивна и случайна „реани-
мация“ е типично за постмо-
дернизма. Обаче, за разлика от 
постмодернистичния хаосмос, 
Илия Янков създава смислово и 
естетически завършени твор-
би, които допускат разнообраз-
ни, но в същото време непро-
тиворечащи си една на друга 
трактовки.

Завършвайки нашия анализ, ще 
обобщим, че разгледаните про-
изведения на Илия Янков могат 
да се определят като хибридни 
форми на визуалното изку-
ство и дизайна. Авторът реша-
ва едновременно художествени 
(вътрешна динамика, пластич-
ност, контраст)14 и дизайнер-
ски задачи (функционалност на 
предмета). Част от арт обек-
тите се асоциират с предме-
ти от бита – чаши (модулите 
с конуси в Обект 2), фар или ка-
пак на автомобилен радиатор 
(Обект 4), други предизвикват 
алюзии с архитектурни еле-
менти (Обект 2) или даже кос-
мически тела („Обект“, 1989). 
Илия Янков не крие, че част от 
работите са с двойно назначе-
ние – „творби за съзерцаване“ 
и едновременно битови пред-
мети (Обект 4 – чиния, обекти 
6, 6а – вази). Това размиване на 
границите между изобрази-
телното и приложното изку-
ства се проявява още по-ярко 
в споменатата по-късна рабо-
та от 1989 г. („Обект“). Въз-
приемането от самия худож-
ник на неговите обекти като 

14 В по-късните си работи той съчетава стъклото с други материали като камък и метал.
15 От разговор с И. Янков.
16 В своето графично творчество варненският художник също се обръща към геометричните форми, например към кръга. Те са 

характерни и за неговите витражи.
17 От разговор с И. Янков.
18 От разговор с И. Янков.

„Обект“ (1989). Що се отнася до 
повтарянето на художествени-
те похвати, например използва-
нето на идентични елементи 
като лупите, то освен в обек-
тите 1 и 4 авторът ги включ-
ва и в своята инсталация „Пъ-
тят на светлината“ от 1999 
г. (Димитрова 2018, с. 136–142). 
Той също така използва кръга в 
Обект 5 („графика“ върху диска) 
и в споменатия „Обект“ (на ме-
талния пояс). Ще припомним, че 
методът на мултиплициране-
то е още един белег на постмо-
дерното изкуство. Както отбе-
лязахме по-рано, повтарянето 
на авторски похвати може да 
се интерпертира и като вид ав-
тоцитиране, което също е ти-
пично за постмодернизма.

Що се отнася до естетическо-
то въздействие на работите 
на Илия Янков, трябва да под-
чертаем, че с времето авто-
рът започва все повече да се 
замисля върху ролята на свет-
лината, която оживява обекти-
те и позволява да ги осмислим 
като знаци.18 Според него, на-
ред с ритъма (проявяващ се в 
анализираните в тази статия 
обекти) стъклото може да по-
стигне внушение и чрез свет-
лината. Илия Янков разгръща 
тази художествена концепция в 
по-късните си работи от 80-те 
и 90-те години. Особено ярко 
това се проявява в „Обект“ и 
споменатата инсталация „Пъ-
тят на светлината“, а също 
така и в съвременните творби 
на художника.
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ЕМОЦИОНАЛНИТЕ ВНУШЕНИЯ НА 
МАТЕРИАЛИТЕ

ТОМ 2/БРОЙ 2/2021

настоящия текст разглеждам природни-
те материали (дърво, метал и стъкло) и 
синтетичните им заместители (PVC и 
други) като емоционален и смислообра-
зуващ компонент на сценографията. Съ-

ществена част от сценографския образ се гради 
въз основа на палитра от характеристики, опре-
делени от конкретния начин, по който се тре-
тират материалността и предметността на 
сцената. Затова в следващите страници разкри-
вам надматериалния символен контекст, който 
захранва емоционалното преживяване на зрите-
ля. По-конкретно разглеждам изброените мате-
риали през един феноменологичен аспект, който 
отключва този емоционален заряд на надмате-
риалното им преживяване. Проследявам връзка-
та материал – предмет – функция в контекста на 
сечивата като категория предмети. Двупосоч-
ната зависимост между предмета и материала 
през тяхното експлоатиране от човека поражда 
дадени емоционални внушения. По същия начин 
функционално-действените качества, които се 
приписват на тази категория предмети, могат 
да се припознаят и в чистия вид на материала, 
от който са направени. Тези характеристики 
на материалите откривам в работата на сце-
нографката Катрин Брак, където се откроява 
още един важен аспект – този на движението. 
То е действие, породено от постановъчните 
задачи и съобразено с практическите нужди на 
предмета и физическите свойства на матери-
ала, от който е направен. В контекста на сце-
ната материалните субстанции и актьорът си 
взаимодействат по начин, по който тялото му 
е поставено в ситуация, различна от присъщите 
му психологически характеристики. То е по-ско-
ро като чиста форма на материал, елемент от 
действието, тяло в пространството, с определени 
физически параметри подчинени на също така фи-
зически закони (Георгиева 2020, с. 62). Дефиниране-
то на емоционалните внушения на материалите е 
съществен ключ към изграждането на сценограф-
ския образ. Тяхното „дешифриране“ отключва ре-

дицапроцеси, свързани както с технологичните, 
така и със сензитивните и иманентни процеси в 
една сценография.

Материалът като топос от сценичната 
карта

Материалите под една или друга форма ни зао-
бикалят, те се прилагат в различни сфери, но в 
случая изследвам тяхното локално проявление в 
интериора и различни типове предмети. Дърво, 
текстил, метал, стъкло, полимери и т.н. могат 
да се класифицират по редица начини, но в кон-
текста на сценографията са важни както кон-
структивните им възможности, така и семан-
тичният, асоциативен и емоционален набор от 
качествата им. Търсенията на даден творчески 
екип оказват контрол върху това кои качества 
на материала ще се проявят в по-голяма или в 
по-малка степен.

Театрализираната материя на пре-
дметния свят се превръща в носител 
на философски обобщения, предизвиква 
индивидуални, емоционални преживя-
вания и поражда метафорични асоциа-
ции. Така пространството загубва фи-
зическите си параметри и се превръща 
в имагинерна категория. Предметите 
придобиват магични свойства, и започ-
ват да се нуждаят от ново „автентич-
но“ дефиниране и ново тълкувание. В 
този смисъл пространството в театъ-
ра е богат на символи мисловен модел, 
съдържащ абстрактна трансформа-
ция на действителността (Макавеева 
2008, с. 14).

Процесът, седящ зад театрализирането на тези 
обекти и материалите, от които са направени, 
е свързан с персонифицирането и приписването 
на емоционални качества на материалите. От 
друга страна, материалите съдържат и декора-

В
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тивни внушения, които засягат цвят, текстура 
и т.н. Цветът на дървото може да има значение 
за сценографията по отношение на декоратив-
ността си и това да е водещата му черта, съот-
несена към дизайна. Също така цветът е нато-
варен с тип настроение, което в зависимост от
контекста може да надделее като качество.

Емоционалните внушения на материалите са 
комплекс от компоненти, чрез които се охарак-
теризират привидно индиферентните матери-
ални субстанции, както следва от теорията за 
аурата1 на Валтер Бенямин. Немският философ се 
занимава с темата за автентичността на едно 
произведение на изкуството и неговата ориги-
налност именно през качествата и стойности-
те на материалите, с които е създаден прото-
типът. Затова се фокусирам около обективните 
материални стойности и репери, част от струк-
турата на стъклото, метала и дървото. Мета-
физичният аспект, който е съществена част в 
работата на Бенямин (от изложението на Беня-
мин), е само частично засегнат в този текст.        

За свойствата на стъклото и неговите 
имитации

Бенямин твърди, че поради характеристиките 
си стъклото е материал без аура. Според него 
това е материал толкова твърд и толкова гладък, 
върху който нищо не може да се прикрепи. Матери-
алът е студен и мрачен (...) Стъклото като цяло е 
враг на секретността (Derrida 1997, p. 162).2 Друг 
обаче е прочитът на стъклото по отношение на 
неговите внушения и аура в контекста на архи-
тектурата. Сайед Яхия Ислами например събира 
различни гледни точки на теоретици и хумани-
таристи, които подробно описват въздействи-
ето на стъклото, както и разглежда в истори-
чески план начините, по които се е използвало 
и утвърдило като материал. Ислами представя 
например немския фантаст Пол Карл Вилхелм 
Шеербарт3, който разглежда стъклото като 
съвременна за времето си и неразривна част 
от визионерската архитектура на бъдещето. 
Шеербарт харесва прозрачността на стъклото, 
тъй като тя пропуска светлината в едно поме-
щение и така се разкриват пространствените 
му закономерности. В този смисъл всичко, което 
блокира преминаването на светлината, включи-
телно човешките същества, се откроява на фона 

на архитектурата от кристално стъкло (Islami 
2011, p.  40). Основното качество на стъклото е 
прозрачността, която в контекста на архитек-
турата е носител на социално-етичната норма 
за прозрачни взаимоотношения, лишени от фалш, 
честни и открити. Това материално качество 
на стъклото се превръща в ценност, която де-
легира нов ред при взаимоотношенията между 
хората, белег за интелектуално развитие на 
цивилизацията. По сходен начин Бруно Таут, ар-
хитектът на „Стъкленият павилион“4, разчита 
физическите качества на стъклото, чиито свой-
ства и внушения оказват влияние върху човешки-
те емоции и изграждане на духовна утопия.

В статията си Ислами обръща внимание и на 
феноменологичния подход към възприемане на 
прозрачността в архитектурата, който е раз-
гледан по отношение на едновременното възпри-
емане на различни пространствени местоположе-
ния (Пак там). Стъпвайки на работата на Колин 
Роу и Робърт Слъцки (Rowe, Slutzky 1976), Ислами 
разграничава присъщата физическа прозрачност 
на стъклото и обектите, изградени от него, 
от феноменологичната прозрачност, която по 
същество е начинът да се мисли в прозрачност 
от страна и на артиста, и на зрителя. Акцен-
тът тук пада върху взаимоотношенията меж-
ду прозрачност и плътност. За пребиваващия в 
една сграда в архитектурно отношение е въз-
можно да я възприеме цялостно през това ма-
териално взаимодействие. Интерпретацията 
на пространството, т.е. крайният резултат на 
възприемането на обемите и формите – феноме-
нолгичната прозрачност предлага възможността 
за виждане на стъклото и архитектурните отвори 
(прозорци, врати или паравани) като продължение 
на архитектурната повърхност, а не като визуал-
ни дупки в стената (Islami 2011, p. 42). Степените 
между типовете прозрачности е по- скоро въ-
прос на дизайн, отколкото на конструктивно 
решение. Феноменологичният аспект е надма-
териалният прочит на прозрачността по отно-
шение на взаимодействието ѝ с архитектурния 
пейзаж, в който са употребени тези материали. 
Фокусът на този прочит се състои в начина, по 
който в пространството се смесват, разделят и 
довършват равнини и на ментално ниво се пре-
живява и разкрива целостта на архитектоника-
та. Подобно е наблюдението на Ислами, който 
констатира, че все пак, поставено в подобен кон-

1 BENJAMIN, Walter, 1935. Das kunstwerk im zeitalter seiner technischen reproduzierbarkeit.
2 Преводът от английски език в текста е на автора. 
3 Експресионистичната архитектура на „Стъкленият павилион“ с архитект Бруно Таут е посветена на Шеербат и е повод за 

вдъхновение и теоретизация от негова страна по повод на стъклото в книгата му „Стъклена архитектура“, издадена през 
   1914 г.
4 „Стъкленият павилион“, проектиран от Бруно Таут през 1914 г., построен за изложението на немската асоциация на стъклар-

ската индустрия. Сградата е направена по начин, който съчетава различни типове стъкло и така демонстрира развиващата се 
индустрия в сферата на силикатните материали. След края на изложението сградата е разрушена, тъй като не е била направена 
за трайна употреба.
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текст, стъклото е материал с аура в смисъла на 
Бенямин.

Още една гледна точка за стъклото и свойства-
та му откривам в статията „Технологиите и 
стъкленото въображение: изолация и близост от 
прозореца до екрана“ на д-р Сара Елизабет Уелш. 
Полезни за моята теоретична рамка са наблюде-
нията на Матю Зиф (Matthew Ziff)5, цитиран от 
Уелш, според когото стъклото представя жива 
арена за емоционално и интелектуално стимули-
ране и реакция (Welsh 2015, p.  11). По-конкретно, 
стъклото представлява привидна преграда, коя-
то физически ограничава и очертава дадена те-
ритория, като в същия момент акцентира вър-
ху нея. Преградата му е фиктивна, тя ангажира 
определени сетива, а изключва други, за сметка 
на които се компенсира с „представата за“ това 
какво е от другата страна. Гледайки през прозо-
реца, човек не може да си създаде цялостен образ 
на света, ако разчита само на зрението и слуха 
си. Сетивата предоставят фрагмент от кар-
тина, която се доизгражда през психологическия 
и мисловен опит на зрителя. Затова връзката 
между физическия, чисто визуален аспект и пси-
хологическия такъв изгражда съзнателния опит,
възпроизвеждащ света през стъклото.

За финал ще отбележа, че стъклото в своето ес-
тествено проявление като материал рядко нами-
ра приложение в сценографията поради обстоя-
телства, свързани със свойствата му. По-скоро 
неговата употреба е заменена с различни „ими-
тации“ в лицето на разнообразни полимерни 
съчетания. Става въпрос за поливинилхлорид 
– научното наименование на PVC материала. Той 
представлява химично съединение (полимер), в 
резултат на което се получава твърда и гъвкава 
форма. Присъщата еластичност на PVC матери-
алите отключва нови възможности за начините, 
по които да се третира в една сценография. Това 
е пример за готови материални единици и кон-
структивни системи, които улесняват работния 
процес в театъра. Синтетичните субстанции или 
серийните такива, както ги дефинира Бодрияр, 
са лесно заменяеми и в този смисъл са лишени 
от своя естествен символизъм. Това катализира 
във (...) възход на един полиморфизъм, висша степен 
на абстракция, където става възможна играта на 
универсално асоцииране на материалите, т.е. пре-
одоляването на формалната опозиция „естестве-
ни материали“ – „изкуствени материали“ (Бодрияр 
2003, с. 43). Тази съпоставка в културен аспект е 
чисто морална, както твърди Бодрияр, защото в 
крайна сметка всички заместители и имитации 
на естествените и натурални материали са фи-

зически субстанции и те имат подобен набор от 
качества като тези на прототипите си. В край-
на сметка различни глобални процеси, свързани 
с индустриализация и нестихващите нужди на 
потребителя, се свеждат до оптимизация в про-
изводство на бързо и взаимозаменяеми части. В 
резултат на наличието на двете групи матери-
али – естествени и изкуствени – се открояват 
сложни преходни процеси, при които материа-
лът като символ се трансформира към матери-
ала като елемент. Чрез наличието на многоо-
бразните еквиваленти на стъклото, или пък на 
дървото, започва да избледнява символният ха-
рактер на прототипите за сметка на налагаща-
та се универсалност и функционалност, която ги 
превръща в заменяеми елементи в дадена струк-
тура. Въпреки добрите си имитации изкуствени-
те полиморфни субстанции изграждат предмети, 
лишени от оригиналност и детайл, а тяхното 
съществуване е мимолетно и латентно, съобра-
зено със срока на годност. Той е пропорционален 
на технологичните им възможности и ги превръ-
ща в обекти на постоянно усъвършенстване и 
подмяна.

Взаимовръзката „материал – предмет“ 
(метал, дърво)

Материали като дърво, текстил и метал (в раз-
личните им проявления) представляват обект 
на изследване за физиката, механиката и други 
подобни технологични сфери. При тях обаче, как-
то и при стъклото, също се предполага подобен 
тип подход по отношение на метафоричното им 
значение, през които се позиционират в ежедне-
вието ни и начина, по който си взаимодействаме 
с тях. Предлагам друг прочит на материала въз 
основа на конкретен обект, в който той е въ-
плътен. Такъв обект притежава даден характер, 
пряко зависещ от функционалността му.

Примерът, на който съм се спрял, е върху добре 
позната категория от предмети, които във 
времето търпят своите усъвършенствания и 
различни варианти на база променящите се из-
исквания към тях. Това са предмети като трион, 
лопата, нож и други подобни сечива, чиято ост-
рота е функция на свойствата на материала, от 
който са направен. Остротата им се дължи на 
обработката на метала, благодарение на което 
той извършва своите операции. Като предмет 
те се разполагат в различни културни, истори-
чески и социални сфери, чието влияние комплекс-
но се натрупва върху смисловото им и емоционал-
но възприемане, а впоследствие и на материала, 
от който са направени.

5  Матю Зиф, магистърска степен по архитектура и бакалавърска степен по философия, почетен професор по интериорен дизайн, 
Университет Охайо, САЩ.
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Металът сам по себе си може да се разглежда не-
зависимо от приложението му и контекста, на-
ложен от различни обстоятелства. В обектив-
ната реалност материалът не съществува в 
чист вид. Единствено философията се опитва да 
дефинира чистия вид на нещата (табула раса), но 
този текст коментира само директните свой-
ства, следствия, значения и внушения, които са 
присъщи на материалността. По-скоро към тази 
изходна позиция се прибавят още странични ас-
пекти, задаващи контекстуалност към характе-
ра и внушенията на материала. В случая става 
въпрос за връзката материал – обект, а оттам 
и произлизащото действие, т.е. функцията му. 
Тази категория от предмети е с основна функция 
„рязане“ като действие и „острота“ като физи-
ческо свойство. Това са такива предмети, които 
са неразривно свързани с материала си по обек-
тивни функционални причини. Тоест предста-
вата за материала метал и неговите разновид-
ности може да се прехвърли към студенината и 
остротата на предметите от тази категория. 
Откроява се последователност и вид организа-
ция на етапите, изграждащи образа на един ма-
териал:

Във всекидневието си човек е в контакт с раз-
лични предмети (напр. настоящата катего-
рия от предмети);

Тези предмети са изградени от даден матери-
ал (в случая – от метал);

Конкретната обработка на материала при 
създаването на предмета води до създаване-
то на конкретни качества (При съответните 
интервенции металът става достатъчно ос-
тър за целите на разглежданите сечива.);

От тези качества на обработения метал про-
излизат функциите на предметите (Трионът 
и ножът могат да режат, лопатата да копае и 
т.н.). Така предметите стават функционални, 
а материалът, от който са направени, се пре-
връща в тяхно средство;

Практическата последователност, която се 
наблюдава при материал – предмет се открива 
и по отношение на характеристиката им. По 
този начин на метала и неговите вариации се 
приписват емоционалните внушения, взети 
от конкретния обект, в който са заложени;

Тази непосредствена зависимост материал – 
предмет може да се открие в такъв тип пред-
мети, при които функционалността им осмис-

ля съществуването и потребността от тях. 
Колкото по-функционален е един предмет, 
толкова по-приложим и значим е той.

Връзката по отношение на алюзии и емоционал-
на характеристика между материала и предмета 
е смислово двупосочна. По същия начин функцио-
нално-действените качества, които се припис-
ват на тази категория предмети, могат да се 
припознаят и в чистия вид на материала, от кой-
то са направени. Тоест в съзнанието на човек по
отношение на ползването на някой от тези 
предмети седи опитът. Той прави възможно про-
следяването на подредбата материал – предмет 
– функция. Опитът внушава, че предметът се осъ-
ществява именно във връзката си с реалния свят 
и човешките потребности (Welsh 2015, p. 69). „Ис-
торията“, споделена между човека и предмета, 
изгражда кохерентността на практическата и 
семантична връзка материал – предмет.

Този анализ разглеждам като своеобразен модел, 
по който могат да се вадят заключения и за дру-
ги материално-предметни отношения. Нека взе-
мем дървото за референция. То сякаш по-бързо се 
пригажда за употреба и се обработва с лесно дос-
тъпни инструменти и умения, за разлика от ме-
тала. За да стигне до ползвателя, металът тряб-
ва да се извлече по специфичен начин и условия 
от желязна руда. В този смисъл дървеният мате-
риал се е превърнал в универсален и като такъв 
конкретната причинно-следствена връзка, коя-
то се откроява при примера с категорията пред-
мети и метала, тук се проявява по различен на-
чин. Тази пряка и характерна зависимост между 
материал, предмет и функция навярно същест-
вува в отделни съчетания между дърво, обект и 
бит, но не така непосредствено. Хегемонията на 
дървото като строителен и инвентарен мате-
риал му приписва по-общочовешки символи като 
тези на дома и къщата. В чисто визуален аспект 
дървеният материал прави паралел с белезите 
на природата. Като такъв той се явява неин 
представител в контекста на един интериор. 
Материалните му характеристики будят усеща-
не за уют и хармония. Емоционалните внушения 
на дървото са дотолкова изявени и разпознава-
еми, че неговият образ е категоричен.

Съотнесени към сценографията, материалите 
могат да се разглеждат през конструктивните 
им качества, физическите им характеристики, 
декоративните им стойности и емоционалните 
им внушения. Като материали с активно участие 
в ежедневието на човек и разпознаването им 
през конкретни функции и действия, на сцената 
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те започват да придобиват семантичен смисъл. 
От друга страна, отново като следствие на го-
реразглежданите аспекти, посочените до момен-
та материали, така трайно установени в еже-
дневието и човешката цивилизация, биха могли 
да подтикват към конкретни видове начини на 
ползване, а това на сцената да се превъплъти в 
движения и действия. Както една къща има от-
делни зони, за които е подходящо да се ползват 
даден тип материали, така и една сценография 
има своите конструктивна, механична и декора-
тивна части. Сценографското решение води до 
съответните емоционални внушения, като за 
целта се използват материалите по начин, от-
говарящ на тези търсения.

Феноменологичните внушения на матери-
алите и предметите през движението в 
сценографията

Емоционалните внушения на материалите ни 
дават възможност за един по-скоро феноменоло-
гичен прочит и начин на възприемането и пре-
живяването им. Именно раздвижването на мате-
риалите в различните им физически състояния е 
силата, която отключва екстаза от внушенията. 
Тогава материалните субстанции надхвърлят 
злободневения си смисъл и зрителят ги преживя-
ва феноменологично, разположени в честотите 
на нов театрален контекст. Това е една по-скоро 
скрита форма, която се проявява на неосъзнато 
ниво на въздействие.

Ярък пример в сценографската практика е твор-
чеството на Катрин Брак, която се отличава със 
специфичното ползване на материали и готови 
обекти. Брак е позната от съвместната си рабо-
та с режисьори като Димитър Гочев, Люк Парси-
фал, Анджела Рихтер, Армин Петрас и др. Поста-
вен в сценична среда, образът на материала или
обекта се уголемява и преекспонира през мул-
типлицирането или наслояването му в хода на 
действието. В някои решения на Катрин Брак 
поради физическите си свойства материалът се 
превръща в автономна и до известна степен не-
контролируема маса. С този подход сценография-
та става независимо звено, което в различни си-
туации има своите проявления на ангажираност 

към действието. Сценографските решения на 
Катрин Брак са изградени от материал в суров, 
необработен вид или представляват ready-made 
подход. В широк смисъл материалността е сино-
ним за стабилност, устойчивост и неизменност. 
По парадоксален начин това се опровергава в сце-
нографските решения на Брак, където матери-
алите придобиват други латентни стойности 
поради начина, по който се използват. Готовите 
обекти като балони с хелий6, конфети7, гирлянди8, 
дунапрен9 и други, които ползва Брак, са изградени 
непосредствено въз основа на физическите свой-
ства на даден материал. Другата версия за мате-
риални субстанции при сценографиите на Брак е 
ползването на природни компоненти като вода 
и параприродни такива, каквито са сапунените 
мехури10 или димът11. Материалът и обектите 
се третират от актьорите в представленията 
в техния суров вид. Използват се според физиче-
ските им възможности, за да създават образи и 
внушения. Постмодерният, калейдоскопичен пох-
ват на преплитане между актьор и материал и 
взаимодействието между различни материали 
изграждат вътрешна динамика, която захранва 
композиционни ситуации, откликващи на възпри-
ятията на съвременния зрител. Тук бих искал да 
отбележа и контекстуалната парабола, в която 
разглеждам актьора като част от визуалната 
система в решенията на Брак. Става въпрос за 
трансформираното човешко присъствие или 
по-скоро неговия сценичен еквивалент, който 
вирее в контекста на тази „свръхматериална“ 
обстановка. Визирам неизменната връзка, прове-
дена трансцедентално между актьора и предме-
та, между актьора и средата, която произвежда 
една свръхмарионетка12 или Subhuman13. Тенден-
циите да не се приписват емоции и психологи-
чески състояния на актьора се коренят още в 
първите десетилетия на двадесети век, когато 
редица театрални дейци се обръщат срещу прак-
тиките на „уподобяващия“ театър. Тези процеси 
имат различни разклонения, например „визуалния 
театър“. В този контекст на актьорите се гле-
да (...) не като на носители на психологически харак-
теристики, а като на чист материал, елемент от 
действието, тяло в пространството, с определени 
физически параметри подчинени на също така физи-
чески закони (Георгиева 2020, с. 62). Движението се 

6 Балони с хелий са основият обект в сценографското решение на спектакъла Ubukoenig, Volksbühne Berlin, режисьор Димитър Гочев, 
2008.

7 Конфетите са основен материал в сценографското решение на спектакъла „Тартюф“ по мотиви от Молиер в превод на Бено Бе-
сон и Хартмут Ланге, копродукция (Salzburg festspiele, theater Hamburg), режисьор Димитър Гочев, 2006.

8 Гирляндите са основен материал в сценографското решение на спектакъла „Анатол“ от Артур Шницлер, Schaubühne Berlin, режи-
сьор Люк Пърсивъл, премиера, 2008.

9 Дунапренени паралелепипеди в различна цветност и с различни размери са основният и единствен материал в сценографското 
решение на спектакъла „Битката при Херман“ от Хайнрих фон Клайст, Münchner Kammerspiele, режисьор Армин Петрас, 2010.

10 Сапунени мехури и пяна са основен материал в сценографското решение на спектакъла „Голямото плюскане“ по едноименния 
филм на режисьора Марко Ферери от 1973 г., Volksbühne Berlin, режисьор Димитър Гочев, 2006.

11 Дим е основното и единствено средство на сценографското решение в спектакъла „Иванов“ от Антон Чехов, Volksbühne Berlin, 
режисьор Димитър Гочев, 2006.

12 Термин, въведен и използван от Едуард Гордън Крейг в теоретичните му разработки.
13 Термин, въведен и използван от доц. д-р Венелин Шурелов в теоретичните му разработки.
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оказва ключ към осъзнаването на тези процеси. 
По същия начин, както и общото внушение от ма-
териалите, движението в решенията на Брак се 
усеща през колективното механично проявление 
на материалната маса. От друга страна, физиче-
ските ситуации, в които изпадат актьорите от 
взаимодействието с материалите, отключват и 
друг сензитивен аспект на възприятие от стра-
на на зрителя:

... криволиченията на мъглата, напри-
мер, има различно телесно въздействие 
от пърхащите конфети или бликащи-
те струи пяна. Това отчасти е свър-
зано със способността на зрителя да 
е съпричастен към актьорите, които 
работят директно с материалите, и се 
поставя на тяхно място, като си пред-
ставя как би усещал изкуствения сняг 
върху собствената си кожа или какво е 
да изгубиш опората си и да се подхлъз-
не върху сапунена пяна (McKinney 2019, 
p. 16).

Цялостният образ на сценографските решения на 
Брак се прочита в хода на сценичното действие. 
То се изгражда във времето и пространството 
през възприятията на зрителя и представля-

ва времеви визуални картини. Сценографията се 
преживява като събитие, което се разкрива пред 
зрителите по недефиниран начин, декорът не се 
състои от отделни моментни картини, а чрез 
динамиката си изгражда усещане и добива смисъл.
По този начин образите, които създава и от-
ключва сценографията по време на действие, мо-
гат да се окачествяват и да им се преписват раз-
лични характеристики, внушения и състояния. 
Това са специфични явления, които зрителят кон-
дензира по време на или след представлението.

Материалите разполагат със съответния набор 
от качества, емоции и внушения. От сценограф-
ска гледна точка върху тези компоненти може да 
се упражнява контрол, който да откроява едни 
за сметка на други. Движението е катализатор, 
който чрез пораждането на функция захранва 
допълнителни внушения у зрителя за материал-
ността и предметността на сцената. Феноме-
нологичният прочит на материала, а оттам и на 
сценографията, се открива, когато материалът 
е изкаран от контекста на ежедневието. Това е 
свързано с начина, по който е ползван в сценич-
ната среда, и с появата на надматериален сим-
волен контекст, който захранва емоционалните 
внушения от материалите.
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жаркото си желание за педагогически 
успех, за да стимулирам студентите към 
упорит труд, разказах им легендарен слу-
чай: Награждават Илия Петров с висока 
държавна награда. Очакват го за церемо-

нията, но той не идва и не идва. Търсят го по те-
лефона и с укорен тон го призовават да се отзове 

Забравата… Тази болест не е  скорошна. Много 
преди Вазовата „Епопея на забравените“ тя е 
съществувала. Затова камбаната на нашата съ-
вест и признателност трябва да бие с пулса на 
сърцето ни, което ще бъде пусто и осакатено, ако 
не носим в него традицията, приемствеността 
и възторга от нашите предшественици. Изку-
ството ни (съвременно, модерно, авангардно) ще 
бъде непълноценно и безперспективно, ако, поне 
в неговите автори, няма част от енергийното 
поле на онези легенди в нашата култура, които са 
в основите на феномена художник. Времената се 
променят бързо, динамично и експлозивно. Поев-
тиняват ценности, губят се ориентири, рушат 
се устои. Вчерашните добродетели са днешни 
пороци. Появяват се неясни хоризонти и съмни-
телни надежди. Новият ден е начало на нов свят, 
който започва сутрин и свършва вечер. Увлечени 
от вихъра на трескавото ни ежедневие, брулени 
от виелицата на технологичния взрив, втрен-
чени в злобата на деня и обсебени от болезнен 
егоизъм, ние говорим за традиции, но не ги хра-
ним, зовем за приемственост, но оставяме пусти 
мостовете зад себе си… А техният пример не е 
увехнал. Той съдържа константите на човешкия 
морал и художническата чувствителност.

Без особени претенции, в поредица от кратки 
статии ще се опитам да напомня знакови имена 
жалони в нашето изкуство, които са потънали 
в сянката на безпаметност вместо да блестят 
като пътеводни звезди. Те заслужават нашата 
почит заради личното ни самочувствие, нацио-
налната ни гордост, човешко достойнство и са-
моуважение.

час по-скоро, защото го чакат най-отговорните 
ръководители на страната и високопоставени 
гости. „Сега рисувам“ – отговаря той и с това 
разговорът приключва. Завършвам с извода, че 
художникът получава наградата точно защото 
работи непрекъснато и успехът се постига не 
със суета и снобизъм, а с методичен труд и по-
стоянство. Питам има ли въпроси. „Кой е Илия 
Петров?“ – беше въпросът на студентите!!!… 
Ето какво пише проф. Венета Иванова, дългого-
дишен преподавател по история на изкуството 
в Художествената академия:

В читалнята на библиотеката имах 
лекция със студенти изкуствоведи. По 
едно време вратата се отвори и влезе 
проф. Илия Петров. Той вече беше мно-
го болен, движеше се бавно. Дадох знак 
на студентите да станат на крака. Те 
скочиха. Илия Петров кимна и отмина. 
Студентите се наместиха шумно на 
столовете си и за мое удивление запи-
таха: „Кой е този?“ А той беше, по думи-
те на едно политическо лице, ЕПОХА в 
нашето изкуство (Иванова 2007, с. 60).

Ние трябва да знаем за Илия Петров и да го пом-
ним, не защото е бил  професор, ректор на Ху-
дожествената академия, председател на СБХ, 
народен художник, герой на социалистическия 
труд, два пъти лауреат на Димитровска награ-
да, академик, народен представител и носител 
на безброй ордени, медали и награди, а защото 
е бил честен художник, даровит педагог, досто-
ен човек, буден гражданин и общественик. За-
щото в наши дни има болезнено остър дефицит 
на чест, достойнство, принципност последова-
телност, прямота, постоянство, откровеност, 
човечност… Защото трудолюбието, скромнос-
тта, любезността, отзивчивостта, щедрост-
та, взаимопомощта и добронамереността от 
добродетели са станали пороци. Естествено е 
голямото, значимото творчество на Илия Пе-
тров да събира вниманието на публиката и да 
бъде във фокуса на критиката. То е толкова сил-
но и въздействащо, че скрива, едва ли не, изця-
ло личността на автора и зад художника почти 
никой не вижда човека. Обяснимият интерес към 

В        

Стоян Д. Дечев
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изкуството му оставя почти в сянка ежедневно-
то му поведение. А Илия Петров е стойностен 
художник, защото е качествен човек. За Илия Пе-
тров се е говорило и писало много и едва ли нещо 
съществено може да се добави. Намерението на 
този кратък текст е не да изясни докрай човеш-
ката природа на една респектираща творческа 
натура, нейното душевно устройство, психи-
ческа нагласа, възпитание и нравственост, а да 
напомни фрагменти от нейния живот в тази по-
сока, за да възкреси вниманието и уважението 
към една от най ярките личности в нашето изку-
ство, чиято популярност несправедливо е нама-

Фотография от в. „Нова вечер“, 11 декември 1940 г.

ляла поради елементарното ѝ свързване с култу-
рата, която сега наричат СОЦ.

За характера на Илия Петров данните не са 
особено противоречиви. Често се срещат кон-
статации, че той не покрива представите за 
истинския артист бохем, не съответства на по-
пулярния образ на художника от масовото съзна-
ние, в когото са свикнали да намират разсеяност, 
безпорядък, неорганизираност, невъздържаност 
и емоционални изблици… въобще скандално по-
ведение далече от нормите на общественото 
приличие и моралните скрупули. Той е определян 
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като прекалено сдържан и разсъдъчен, студен, су-
ров, навъсен и сериозен, педантичен, дори лишен 
от чувство за хумор, твърд, мълчалив, мрачен… 
Тези впечатления, безсъмнено, са повърхностни. 
Това, доколкото е вярно, е било, може би, защит-
ната броня на неговата аура – фина, чувствител-
на и лесно ранима. Тези, които го познават добре 
и отблизо, съобщават съвсем други черти на 
неговата натура:

Затворен в себе си, понякога малко навъсен, той мо-
жеше най-неочаквано да те дари с такава човеш-
ка топлота и сърдечност дълбоко почувствани и 
кратко изразени (Динова 1984, с. 21).

Скромен, доблестен, привидно суров и скъп на думи, 
ала щедър в отношението си към другите… (Гергов 
2012, с. 79).

Неговият нрав може да бъде наречен су-
ров, но когато употребяваме това по-
нятие, ние не забравяме че българинът 
не престава да бъде нежен и лиричен, 
дори тогава, когато не говори за неж-
ност. Илия Петров говореше за нещата 
с респектираща откровеност и ги на-
ричаше с точните им имена, без да се 
огъне пред догмите на една или друга 
личност и без да се зарази от бацила 
на мимолетната мода: нашият худо-
жествен живот познава малко такива 
примери. И затова за своите студенти 
той бе не само „олимпиец“ и безпощаден 
съдник, а нещо повече – нещо, което не 
се вмества в думите „приятел, учител 
и опора“, но ги съчетава в едно (Божков 
1963, с. 10).

Доколкото Илия Петров е правил впечатление 
на затворен, вглъбен в себе си, мълчалив и необ-
щителен, това със сигурност е било и проява на 
неговата изключителна, би могло да се каже, уни-
кална скромност. Качество присъщо на силните 
и величави личности, чието самочувствие се хра-
ни от осъзнати възможности, нравствени устои 
и чиста съвест. Преди всичко Илия Петров е без-
компромисно честен и откровен във всичките си 
прояви. Той открито говори това, което мисли, 
без да се съобразява с последствията, без да ми-
сли това за героизъм, дързост или поза, а за ес-
тествена проява на съвестта и уважение към хо-
рата… Известен е случаят, когато Илия Петров 
е казал, че тоягата има два края, когато комунис-
тическият лидер Вълко Червенков заплашил на-
шите художници с тояга. Дори в най-личните си 
и интимни взаимоотношения с близки хора, чрез 

честността си той проявява трогателно, ри-
царско благородство… „Виждайки за пореден път 
съпругата си Надежда в компанията на писателя 
Емилиян Станев, той им казва: „Разбирам, че се 
харесвате. Съгласен съм да се вземете.“1

Изключително релефно и дълбоко проникновено 
го описва друг колос в изкуството – Александър 
Поплилов:

Тоя последователен майстор и учител, 
тоя суров и чувствителен мъж, тоя 
сериозен и духовит събеседник водеше 
мислите си от някакви свои, дълбоки и 
чисти извори, които изпълваха с уваже-
ние и опонентите. той ни печелеше със 
своята прямота и принципност, с висо-
ката си култура и интуиция, със своето 
дело и като венец – с неподправената 
си скромност, сигурен белег на голяма-
та личност. Колко чужда беше на тоя 
човек позата и суетата! (...) Изобщо ня-
кои негови спонтанни прояви нерядко 
блясваха със своята човешка красота 
и ни припомняха добродетели, които 
като че ли са на изчезване...(...) Навярно 
най-трудно е да бъдеш пример за дру-
гите. Илия беше пример за доблест, на 
праволинейност, на безкомпромисна не-
зависимост, на мярка, на отговорност, 
на трудолюбие. (...) Той беше изграден 
сложно, той беше дълбока вода... и как-
то бива винаги с такива хора, в приро-
дата му беше да застава в сянка, да не 
се изтъква. (...) между другото, да раз-
каже сбито нещо умно или нещо смеш-
но, да каже тъкмо навреме и на място 
това, което другите премълчават, да 
поеме някакъв благороден риск... (...) Той 
беше крехък и твърд като диамант (По-
плилов 1980, с. 6).

Малко хора подозират, а още по малко знаят, за 
лиричното сърце и поетичната душа на Илия Пе-
тров. Той свири прекрасно на акордеон и пее, по-
някога сам, но много често с приятели, колеги или 
студенти. След творческа командировка в Индия 
пише за впечатленията си с вълнуващи чувства, 
завладяващо художествено слово и образен език, 
които не отстъпва по майсторство на четката 
му:

На запад –яростна жарава, на изток – 
дълбока черна нощ, еднакво красиви и 
зловещи. Долу, в многослойната облач-
ност ставаше страховита борба на 

1 Интервю с Дончо Вълчев, студент на Илия Петров, по късно професор в НХА – личен архив Стоян Дечев
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деня с нощта. Пламваха като че ли нови 
залези, пречупваха се светли потоци и 
сенки, гаснеха и потъваха с мълчалив 
грохот в бездната на облачните про-
луки, откъдето се провиждаше стома-
неният гръб на океана (Петров 1961, с. 
26).

Илия Петров е истински, класически педагог. За-
щото възпитава, преди всички, с  поведението 
си на артист и гражданин. С личния си пример 
– най-ценния метод и най-резултатния прийом 
в обучението. Подобно на своя учител Никола 
Маринов, той рисува заедно със студентите си 
в ателиетата на Академията. Илия Петров рабо-
теше пред своите студенти, не само върху техни-
те етюди. Той поставяше статива си до техните и 
скицираше същите модели (…) Говори малко, но смис-
лено, съдържателно, точно. Помага на студентите 
рядко и пестеливо, но с виртуозност и съвършен-
ство. С два удара на четката той преобразяваше до 
неузнаваемост нашите нескопосани етюди – спом-
ня си неговият студент и по късно авторитетен 
теоретик на изкуството Атанас Божков (Божков 
1972, с. 114). Студентите са респектирани от не-
говата творческа мощ, но не сковани, а неговото 
отношение към тях – малко е да се каже, тро-
гателно. Като педагог Илия Петров се формира 
може би още като студент. Той учи и завършва 
при знаменития художник и педагог Никола Ма-
ринов в един знаменит клас, в който всички сту-
денти, негови колеги, ще станат първите имена 
в българското изкуство и ще създават негово-
то лице за дълъг период от време. В лицето на 
учителя Никола Маринов и в средата на своите 
състуденти Илия разпознава примера и образеца 
за образование в изкуство. По късно, вече като 
професор, той ще повтори принципите на Нико-
ла Маринов без да му подражава, а сред студен-
тите си ще намира лесно емоционалността на 
Бешков, достолепието на Далчев, упоритостта 
на Александър Стаменов, оригиналността на Ки-
рил Петров… Затова той е болезнено откровен с 
тях, взискателен, критичен, строг до крайност, 
с риск да бъде и нетактичен. Това не отблъсква 
студентите и не ги дистанцира, те интуитивно 
чувстват неговата добронамереност и скоро на-
мират доказателства за нея. Един от неговите 
студенти, по-късно бележит изкуствовед, пише:

В същото време този „суров“ и „студен“ 
професор, трогваше своите студенти 
до сълзи без да придава на частния слу-
чай програмен характер. Той можеше да 
донесе нови четки на някой свой „закъ-
сал“ ученик и да му ги подаде скришом с 

пестеливи, набързо изпуснати думи (…) 
да кани в своето ателие шумни групи 
от студенти и да прекарва с тях дълги 
часове в приказки и песни. Илия Петров 
– олимпиецът и приятелят – приемаше 
своите студенти не просто на гости 
– той ги включваше в своя свят, праве-
ше ги свои герои, общуваше с тях като 
с другари, насочваше ги кум процесите, 
които считаше, че определят най-бла-
гоприятния климат за художествения 
растеж (Божков 1972, с. 111–112).

Но това, което прави Илия Петров първослужи-
тел в храма на човечността, е трогателната, 
непресторената, безкористна помощ и подкре-
па, която той оказва на бъдещите си колеги за 
тяхното развитие. Едно възхитително христи-
янско поведение (едната ръка да не знае какво 
прави другата), което го оставя в анонимност и 
само „негово величество случаят“ понякога от-
крива истината, за да докаже, за пореден път, 
че скромността и морала са в темелите на та-
ланта. Ето какво разказва служителката в личен 
състав на Художествената академия Велчева: 
Един ден при мен влезе Илия Петров и каза: „Оста-
вям тези пари за Катя Костова. Тя трябва да оти-
де да види оригинали на големите майстори. Само 
не искам никой да знае това“ (Иванова 2007, с. 60). 
Много по-късно Катя Костова разбира за благо-
деянието при случайни обстоятелства, което 
предизвиква сълзите ѝ. Грижата му за другите е 
навсякъде, където може да бъде проявена, особе-
но когато това се отнася до обучение в изкуство. 
Негова племенничка съобщава, че кариерата ѝ на 
музикант е била обезпечена от Илия Петров: Ко-
гато в семейството ми се разбра, че съм музикална, 
той ми купи пиано. (…) По късно се появи прекрасен 
шанс за роял от най реномираните марки „Щайн-
вег“. И това не ми се отказа. Беше безкрайно щедър 
(Захариева 2000, 28). Недвусмислена е оценката за 
педагогическата дейност на Илия Петров от най 
големите имена в българското изкуство:

Като преподавател в Академията, през 
изтеклите пет години, Илия Петров се 
е стремил да даде на своите ученици 
всички знания, които ще им бъдат не-
обходими за бъдещата творческа ра-
бота, да развие у всекиго от тях – нас-
проти личните му данни –подбуда за 
самостойно творчество, да им осигури 
пълна свобода на художнишка дейност 
и естетично убеждение, да им открие 
широки перспективи за търсене нови 
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самостойни пътища, да ги не сковава 
в сухи схеми на криворазбран академи-
зъм, да не насажда у никого сектантска 
привързаност към определена школа, а 
– напротив – да запази правото му на 
независимост, защото по тоя начин, 
би се осигурила възможността за само-
битност на творчеството.2

Пословична е дисциплината на Илия Петров, не-
говата организираност и работоспособност. 
Виждаме го на една фотография в ателието му с 
палитра, четка и работна престилка, но и с вра-
товръзка – той не си позволява небрежност, дори 
когато е сам пред платното. Точен, коректен, 
грижовен към работата, колегите и студенти-
те, работлив, настойчив, упорит, методичен, 
последователен. Любомир Далчев, колега и близък 
приятел на Илия Петров още от студентски-
те му години, с нескрито възхищение си спомня: 
Привличаше ме неговото трудолюбие, неговото 
постоянство, непоколебима воля, и обичта му към 
изкуството, което стана и смисъл на живота му… 
Никакво повърхностно отношение, никаква измама 
нямаше в него. Човек можеше да разчита винаги на 
думите му… Неговата праволинейност и последова-
телност личат и в изкуството му (Далчев 1969, с. 
11).

Когато се напомня за Илия Петров, може би е ва-
жно да се споменат възлови моменти в неговия 
живот, които имат ключово значение за форми-
рането и развитието му като художник и лич-
ност. Един от тях е блестящото му начало. Илия 
Петров заявява твърде рано своето изключи-
телно дарование. Едва завършил Художествена-
та академия, печели конкурс за специализация в 
Германия с композицията „Лодкар“ – потресава-
ща картина, която носи белезите на неприсъща 
за възрастта на автора зрелост. Необичайно 
ниският, невъзможен реално хоризонт, сложни-
ят ракурс, напрежението, създадено от осите 
на композицията, сплетени в сечението на фигу-
рата и лодката, динамичната, храбра, корпусна 
мазка, острият контраст, цветовата гама изди-
гат работата не само до пълноценно художест-
вено произведение, но и явление в българското 
изкуство. А Илия  е само на 27 години. За голямо 
съжаление, съвременния човек може да види тази 
работа само репродуцирана. Картината бе от-
купена от Народния театър, но скоро след това 
пропадна неизвестно къде. Романтичният лодкар 
изчезна, може би така, както се случва в живота, 
без адрес  и претенции за благодарност и отплата 
(Божков 1972, с. 11). По това време Илия Петров е 
още жив… Как чезнат такива картини в българ-

ското изкуство? – болезнен въпрос, чийто отго-
вор може да бъде и обект на дисертация.

Друг съдбовен Рубикон в живота на художника е 
конкурсът за професор в Художествената акаде-
мия, на който той се явява.

През 1940 г. едно събитие във висшето 
учебно заведение още по-силно изостря 
конфликтите между академици и модер-
нисти. Това е изключително оспорвания 
конкурс за преподавател по живопис, 
на който се явяват вече признатите 
художници Васил Стоилов, Иван Таба-
ков, Дамян Николов, Кирил Цонев, Ненко 
Балкански и др. След дълги и оспорвани 
заседания на Академичния съвет и раз-
мяна на „особени мнения“ от страна на 
различни преподаватели, решението е 
в полза на младия Илия Петров (Балчева 
2017, с. 74).

По това време Илия Петров е на 37 години. Едва 
ли би могло да се каже „младият“… Васил Стоилов 
и Ненко Балкански са по-млади от него, макар и с 
малко, а Иван Табаков е едва две години по-въз-
растен. Това уточнение е необходимо, защото 
ако в работата на  Илия Петров са разпознати 
нови, различни, модерни, авангардни или други 
тенденции в нашето изкуство, то не е било за-
ради неговата младост. Явно, причината за пре-
възходството на кандидата е била друга и много 
скоро той ще получи признание не от друг, а от 
конкурентите си:

… само четири години след оспорвания 
конкурс, художникът Васил Стоилов, 
един от най-сериозните претенденти 
за професорското място, пише повери-
телен доклад до Камарата на народна-
та култура, в който представя Илия 
Петров като гордост за родната кул-
тура. Той не загубва точната предста-
ва  за ръста на своя конкурент и въпре-
ки явното си несъгласие с някои черти 
на неговия характер изтъква убедено 
мащаба на неговото дарование 
(Божков 1972, с. 131).

Конкурсната работа наистина е впечатляваща и 
заслужено заема място в интериора на Художест-
вената академия, където

Застанали пред (…) известното голо 
тяло на  млад мъж с шлем и меч, от 
което вече няколко поколения се учат 

2 Доклад до Академичния съвет на Държавната художествена академия от комисията за хабилитация на редовния преподавател 
Илия Петров – Николай Райнов, Дечко Узунов. София, 4 февруари 1946 г. – Досие на Илия Петров в НХА – София.



77Стоян Д. Дечев ЗАБРАВЕНИЯТ ДИАМАНТЗАБРАВЕНИЯТ ДИАМАНТ

на артистична мазка, обемна фор-
ма, категоричен рисунък и технически 
ефекти старите професори спореха 
темпераментно и заинтересовано, за 
високите норми на голямото изкуство, 
за вкуса и естетическия критерий, за 
духа на творческата личност и за нови-
те пътища на родната изобразителна 
култура (Божков 1972, с. 105).

Успехът на художника е толкова по-голям, защото 
и самият конкурс е необичаен. Неимоверно силни-
те и равностойни кандидати го правят труден, 
сложен, особен, а необикновеният обществен ин-
терес допълнително нажежава страстите, сму-
щава кандидатите и затруднява журито. Акаде-
мията не помнеше подобен оспорван конкурс до 1940 
г., пък и след тази дата не успя да го повтори на 
същото ниво (Пак там). Любопитно е защо този 
конкурс предизвиква толкова силен обществен 
интерес и то в трудни години, когато в Европа 
се надига вълната на световна война и на хора-
та, вероятно, не им е било много до изкуство? 
Дали конфликтите в нашето висше училище за 
изобразително изкуство или загрижеността за 
бъдещето на българската култура? А може би и 
заради участието на Илия Петров? Както спо-
менава проф. Атанас Божков, а и събитията след 
неговата констатация го потвърждават, подоб-
но явление в нашия културен живот не е имало.  
Отзвукът на събитието наистина е сериозен и 
в. „Нова вечер“ от 11 декември 1940 г. помества 
фотография от последната фаза на „състезание-
то“, както и кратко съобщение, в което обявява 
резултата. Този резултат е решаващ не само за 
личния и творческия живот на Илия Петров, а в 
известна степен и за последвалите тенденции 
в художественото ни образование и пластично 
изкуство.

Напомняйки за художника, би било несправедливо, 
ако не се напомни, макар много кратко и много 
общо, и за изкуството му .Какво е всъщност из-
куството на Никола Маринов? – импресионизъм, 
японизъм, естетизъм, спиритизъм или снобизъм? 
– пита Чавдар Мутафов в „Листопад“ през 1921 
г. Какво е изкуството на Илия Петров – неговия 
ученик? – е естественият въпрос сега. Какви са 
отличителните качества, които обединяват раз-
ноликото творчество на Илия Петров?, Съвремен-
но ли е изкуството на Илия Петров? (…), Можем ли 
да издигаме изкуството на Илия Петров като път? 
(Божков 1963, с. 15). На тези и на други въпроси 
многократно е даван отговор. Ако трябва нещо 
да се добави, и то кратко, то трябва да е с очи-
те на днешния ден, защото Творчеството му се 

нуждае от нов прочит, в контекста на историята 
на изкуството, пречистен от идеологемите на из-
миналото време. Защото Илия Петров е, безспор-
но, художник от европейска величина (Карлуковска 
2002, с. 6). Сега мнозина бързо биха определили 
изкуството му като СОЦ, както в настоящото 
време е модно да се дава с лекота тази присъда. 
Има ли наистина основание да бъде определяно 
то като такова? В изкуството на Илия Петров 
няма фалшив и престорен патос, а човешко отно-
шение към претворените от него събития, няма 
вождове, сочещи светло бъдеще, а достойни ге-
рои, няма угоднически поклони, а реална история, 
няма хвалебствени фанфари, а сдържано уваже-
ние… В картините на Илия Петров липсва лакира-
ната сладникавост на натурализма, репортажна-
та случайност и повърхностната регистрация 
на незначителни събития. Четката му е храбра, 
артистична, сочна, свежа, виртуозна…

Илия Петров не може да задоволи всич-
ки естетически вкусове – нашето време 
даде възможност за съществуването 
на твърде разнородни творчески кон-
цепции. Той обаче може да отговори 
на всички изисквания към голямото и 
сериозно изкуство. Той е вече мащаб за 
ръста на българската живопис в раз-
говорите на международната арена. 
Днес, ние може да отричаме редица 
особености на неговата живопис, но не 
и неговия ръст като творец (Божков 
1963, с. 9).

Това пише проф. Атанас Божков още през 1963 го-
дина. Тази оценка не е загубила актуалността си 
дори в контекста на нашето противоречиво и 
разпиляно време. Но преди да се каже каквото и 
да е за изкуството на Илия Петров, би трябвало 
да се разбере в какви взаимоотношения е той с 
него и какви са мотивите му да го създава. Една 
констатация на изкуствоведа Вера Динова-Русе-
ва може да стане отправна точка: Илия Петров 
беше неуморен рисувач. Той рисуваше винаги и на-
всякъде. Това негово поведение излизаше от глъби-
ните на творческата му натура. Той чувстваше 
сякаш жадна необходимост да рисува, както човек 
има нужда да пие вида, да диша (Динова 1984, с. 21). 
Става ясно, че животът на Илия Петров е обу-
словен от изкуството и то за него е начин на 
съществуване. Преди всичко, той е толкова об-
себен от творческия акт и така му е отдаден, че 
предизвикателства за него открива на неподо-
зирани места. Разказвайки за посещение на пре-
подаватели от Художествената академия в Рил-
ския манастир, Венета Иванова, преподавател 
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по история на изкуството, акцентира на тези 
му изненадващи прояви:

Един ден няколко човека тръгнахме към постница-
та. Изведнъж насреща ни се зададе един одърпан 
и невчесан монах. Аз възкликнах: „Господи, колко е 
мръсен“. А Илия Петров отговори: „Мръсен, ама жи-
вописен“ (Иванова 2007, с. 60). Към това, като се 
прибавят и чертите на неговия характер – Как-
то в творческата си дейност, така и в житейските 
взаимоотношения, той изхождаше и изхожда от 
ясни и чисти морални и граждански принципи (Бож-
ков 1963, с. 9) – той не може да бъде подозиран в 
никакви спекулации.

Остава чистият порив и откровена любов към 
това, което създава, затова ако трябва с една 
дума да се определи характерът на неговото из-
куство, то тази дума е ИСКРЕНО.

Наивно е да се мисли, че Илия Петров получава и 
ще получи заслуженото внимание и памет, както 
и никой друг от неговия ранг и с неговия харак-
тер не ги е получил… Все пак, колкото и да е из-
тъняла нишката на паметта, слабото пламъче 
на надеждата не бива да гасне. От 1975 година 
Художествената гимназия в София има свое име. 
Това име е „Илия Петров“. В годината на него-
вата смърт най-старото средно училище за из-
куство справедливо решава да отдаде почит и 
признание на един от най-великите артисти в 
българската култура.
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Росен Тошев
ФОТОРЕАЛИЗМЪТ В ТВОРЧЕСТВОТО 
НА ИВАН ДИМОВ

ТОМ 2/БРОЙ 2/2021

Интересен факт е, че Иван Димов дебютира на 
художествената ни сцена с изяви в областта на 
графиката. Безспорният му принос в изобрази-
телното ни изкуство обаче определено е свър-
зан с живописта. Именно в живописните си плат-
на той използва по неподправен и категоричен 
начин визията и естетиката на снимката. Като 
вкарва иновативно фотографията в живописта 
и поставя взаимодействието между двете ви-
зуални изкуства на нова за българската живопис 
плоскост, този художник стои в основата и в 
развитието на фотореализма у нас. Променяйки 
ролята на фотографията във връзките ù с жи-
вописта, Иван Димов заявява своя категоричен 

принос на пионер и новатор в деликатна за вре-
мето на 70-те и 80-те години на XX век област, 
каквато е фотореализмът. Неслучайно неговата 
първа подобна картина, показана на една значи-
ма официална изложба, предизвиква редица диску-
сии и полемики. Този факт ясно показва, че пред-
поставките и условията за появата на подобна 
живописна образност вече са налице и тя може да 
бъде приета от публиката наравно с другите ар-
тистични концепции от онова време. Това при-
знание, значимо по своята същност, поставя на-
чалото на фотореализма в българската живопис 
и определя творческите изяви на редица автори 
от по-късните поколения български художници.

Посещение в музей, 1973, 130 х 190 см, маслени бои, платно, СБХ, проект на Иван Русев
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Роденият през 1943 г. Иван Димов единодушно 
е признат за първия български художник, из-
ползвал стилистиката на фотореалистичната 
образност в своята живопис. Редица изследова-
тели на българската живопис приемат негова-
та картина „Посещение в музей“ от 1973 г. за 
първото фотореалистично произведение у нас. 
За художника и неговото произведение Ружа Ма-
ринска пише: 

Иван Димов беше първи. Не само защото не-
говата картина „Посещение в музей“, показа-
на през 1973 г., концентрира дискусиите око-
ло новата стилистика, но и защото в цяла 
поредица живописни платна той разгърна 
програмно тази концепция. В нея Иван Димов 
разкри за първи път в българската живопис 
нейните особености. Той въведе директно 
в тъканта на картината фотообрази, при 
това с правата на главен герой, а не като 
допълнение. Въведе ги триумфално – в мащаб-
ни по размери и внушение платна (Маринска 
2006, с. 19).

Изследвайки живописното творчество на този 
художник в един по-дълъг времеви период, мо-
жем да причислим Иван Димов към авторите, при 
които фотореализмът е само определен период 
от творческото им развитие – период, който 
по-късно преминава и бива заместен от друг. Са-
мият той определя творчеството си като Реали-
зъм без брегове; личен абстракционизъм – разходка 

из стиловете; синтез, провокиран от фолклора; 
пълна свобода, преливане и смесване на жанрове, 
техники и гледни точки... (Дългъчева 2010).

По-задълбоченият анализ на този период от жи-
вописта на Димов показва, че визията и естети-
ката на неговия фотореализъм са по-различни 
от тези на американските художници фоторе-
алисти. Той е по-близък до западноевропейския 
прочит на тази визуалност, при която връзка-
та със снимката е категорична и пълнокръвна, 
но отсъства онзи момент на чист документа-
лизъм. На негово място виждаме следите от 
живописваната фактура. Тази фактура, наред 
със своите несъвършенства, внася атмосфера 
на една чиста картинност, смекчаваща кате-
горичността на фотографията и премахваща 
дистанцията между нея и зрителя. Живописна-
та интерпретация превръща фотообраза в кар-
тината в нещо по-близко и разбираемо. Това е 
особено видимо в някои платна с по-интимен ха-
рактер, каквито са „Движение“ от 1976 г., „Ден 
от живота“ от 1984 г., „Вечер“ от 1984 г. и др.

В свой текст Ружа Маринска споделя: Ако го срав-
ним с другите представители на хиперреалистич-
ната вълна, ще се наложи да признаем, че сред тях 
той стои най-далеч от строгата обективна досто-
верност (Маринска, Господинов 2009, с. 13). За фо-
тографията в картините на художника Аксиния 
Джурова пише следното: Фотокадрите, които 
Иван Димов използва в графиките и картините 

Движение, 1976 
170 х 130 см, маслени бои, платно, 
Градска художествена галерия – 
Силистра

Предание за ямболските ремсисти 
160 х 260 см, маслени бои, платно, СГХГ

Росен Тошев  ФОТОРЕАЛИЗМЪТ В ТВОРЧЕСТВО НА ИВАН...ФОТОРЕАЛИЗМЪТ В ТВОРЧЕСТВО НА ИВАН...
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си приеха натовареността на символа. И тези 
исторически документализирани символи се пре-
върнаха в еталон на определени етични катего-
рии (Джурова 1975).

Разглеждайки творчеството на Иван Димов в 
контекста на фотореалистичната образност, 
логично е да обърнем особено внимание на кар-
тината, с която той недвусмислено заявява по-
зицията си на художник фотореалист и която 
единодушно е призната за първото живописно 
произведение на фотореализма в българското 
изкуство. Това е картината „Посещение в музей“, 
изложена през 1974 г. в Голямата ретроспектив-
на изложба, посветена на 30-годишнината от по-
бедата на социалистическата революция у нас. 
Платното е реализирано една година по-рано, 
през 1973 г., но не е прието за участие в Окръж-
на художествена изложба (ОХИ) в гр. Ямбол. Годи-
на по-късно художникът го показва на Голямата 
ретроспективна изложба, където то се превръ-
ща в център на редица дебати и дискусии.

Още тук, в тази живописна композиция, са нали-
це категоричните заявки на автора за новатор-
ско отношение към чисто историческата про-
блематика. Нарушаването на една определена 
условност и прокарването на различен прочит, 
съпроводен с нови за тогавашната живопис ком-
позиционни елементи, са постигнати определено 

с помощта на фотореалистична образност. Тази 
образност включва в себе си както необходими-
те за реализацията ѝ умения, така и ново разби-
ране по отношение на мястото на фотообраза в 
осмислянето на живописното пространство.

Значимостта на това произведение и неговото 
важно място в българската живопис се подчерта-
ва и от думите на Ружа Маринска – Писала съм за 
Иван Димов през 1973 година, когато, съвсем млад, 
той стана известен за един ден – след откриване-
то на Общата художествена изложба, посветена 
на Септември ’23. Тогава неговата картина „По-
сещение в музей“ стана център на дебатите (Ма-
ринска, Господинов 2009, с. 10).

Ето какво казва и Мария Василева във връзка с въп- 
росното произведение:

Картината „Посещение в музей“ (1973) на Иван 
Димов също е характерен пример за промени-
те, настъпили в българското изобразително 
изкуство в началото на 70-те години. Тя по 
категоричен начин заявява образа на едно 
ново поколение, което има различно отноше-
ние към заобикалящата действителност и 
нейната интерпретация. То променя както 
избора на теми, така и начина на разработ-
ването им. На директното, емоционално ре-
агиране на художниците от 60-те години, е 
противопоставено философското размишле-
ние, опосредстваното изживяване на исто-
рико-етичните проблеми (Василева, Маринов 
2003, с. 16).

Недовършени изречения, 1978
200 х 200 см, маслени бои, платно, НГ

Някаква долина, 1978 
105 х 130 см, маслени бои, платно, СГХГ
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По своето тематично съдържание това платно 
може да бъде отнесено към историко-докумен-
талния жанр. Визуалният изказ, композицион-
ното решение и в крайна сметка цялостното 
внушение на картината показват една нова асо-
циативна образност, съчетана с фотографската 
документалност на някои от присъстващите 
елементи. Без съмнение, „Посещение в музей“ е 
произведение, в което за първи път фотообра-
зът е поставен като равностоен и в много от-
ношения основен и доминиращ елемент в едно 
чисто живописно пространство. Активното 
присъствие на фотографията в предния план на 
композицията я превръщат в нещо, определящо 
цялостното въздействие на картината. Това 
въздействие е подчертано и от присъствието 
на фигурите в задния план, изпълнени с помощта 
на фотокадри и носещи именно такава естетика. 
Присъстващата в картината черно-бяла фото-
графия поражда у зрителя усещането за докумен-
тална музейна достоверност, което е в пълен 
унисон с цялостното звучене на живописното 
произведение. Тази документалност се чете във 
всеки един от елементите на композицията – в 
монохромните фигури, в активните обекти от 
предния план, във „фотографски“ отрязаните 
персонажи в дясната част на картината и дори 
в загатнатите интериорни обекти в лявата 
страна на платното. От основно значение за 
цялостното въздействие на това произведение 

е начинът, по който художникът използва доку-
менталната снимка и интерпретира нейната 
образност, съпоставяйки я на едни чисто живо-
писни (понякога абстрактни) елементи и струк-
тури. Кадърът е живописно преработен, дели-
катно смекчен, но категорично присъстващ и 
изграждащ онова усещане за нов подход към кон-
кретна историческа фактология, с което се ха-
рактеризира тази (а и редица следващи) картина 
на Иван Димов. Според неговите виждания и раз-
бирания живописта не може и не трябва да бъде 
само преносител и изразно средство – медия – на 
нещо друго, което само по себе си е изкуство, 
каквото несъмнено е фотографията. Ето защо, 
в платното „Посещение в музей“ въздействаща 
е не буквалността на фотографията, а по-скоро 
усещането за нея, което присъства във всеки из-
граждащ картината елемент.

Разглеждайки това произведение, несъмнено 
трябва да отделим нужното внимание и на самата 
живописна трактовка в контекста на цялостна-
та организация на живописното пространство. 
Персонажите (реално съществували исторически 
личности) са живописно пресъздадени, но с есте-
тиката на документалните снимки, върху които 
са били „запечатани“. Монохромната живопис-
ност на тези фигури пълноценно кореспондира 
с обектите от предния план, а различният им 
мащаб поражда усещането за дълбочина и движе-
ние, които продължават и се развиват и в двете 
фигури от предния план. Реалната нереалност 
(характерна за ранния български фотореализъм) 
се подсилва както от начина на съпоставяне на 

Битие, 1978, 200 х 200 см, маслени бои платно 
Художествена галерия – Габрово

Много отдавна, толкова близко, 1983 
200 х 200 см, маслени бои, платно 
Художествена галерия – Стара Загора
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отделните композиционни елементи, така и от 
чисто фотографските ефекти, с които са живо-
писвани тези елементи. Оконтрастяването на 
фотообраза, свеждането му до силуетна светли-
на и почти черна сянка е един такъв фотограф-
ски ефект, нерядко присъстващ в документал-
ната фотография. Художникът умело използва 
и друг фотографски похват – наслагването на 
различни филмови кадри. Прозиращият отдолу 
фон, появяващата се фигура на заден план, види-
мият през полупрозрачния образ пейзаж говорят 
за фотографски артистичен метод, приложен и 
реализиран със средствата на живописта. Тези 
техники – фотографски и живописни – по недву-
смислен начин поставят платното „Посещение 
в музей“ сред произведенията, безспорно опреде-
лящи началото и обуславящи по-нататъшното 
развитие на фотореализма в българската живо-
пис. Ето и думите на Мaрия Василева:

„Посещение в музей“ е първото произведение, 
което свързваме с фотореализма и което оказ-
ва голямо влияние върху развитието на този 
стил в изкуството ни. Създадена за обща ху-
дожествена изложба през 1973 г., картината 
в известен смисъл запазва традиционното 
решение в кавалетни рамки и едновременно 
с това внася нови моменти. Колажираната 
снимка е оправдана от самата тема. Отно-
шението към обекта – в случая препратка към 
близкото историческо минало, е филтрирано 
през студената обективност на фотореали-
зма. Емоцията е отстъпила пред рационално-

то анализиране на героите и историческите 
факти. Колоритът приема подчинена роля, 
преминавайки изцяло във властта на едно 
умозрително отношение към заобикалящия 
свят (Пак там).

Друго емблематично за ранния български фото-
реализъм произведение на Иван Димов е „Преда-
ние за ямболските ремсисти“. Както и по-голяма-
та част от творчеството на този художник, и 
това платно е свързано с родния му край и род-
ното му място. Асоциативното повествование, 
съчетано с фотографската документалност на 
някои обекти и персонажи, се наблюдават и тук, 
показвайки характерен авторов подход към жи-
вописната и сюжетната интерпретация на фо-
тографския образ. Реално съществуващи обекти 
и документални фотографии, поставени в имаги-
нерно цветно пространство, са налице и в тази 
живописна тематична композиция. За този ха-
рактерен изобразителен метод Чавдар Попов 
пише във вестник „Култура“:

Живописната поетика на Иван Димов е слож-
на сплав от изискани колоритни хармонии, 
своеобразни композиционни принципи, според 
които отделните елементи в картинното 
пространство се разполагат не по логиката 
на традиционното единство: време, място 
и действие, а от гледна точка на тяхната 
значимост и място в състоянията и емоцио-
налната памет на автора. Този метод не 
може да бъде сведен просто до монтажния 
принцип, на който са свойствени преди всич-
ко интелектуалните асоциативни връзки. Аз 
бих го нарекъл своеобразен „поетически реа-
лизъм“ (Попов 1984).

Дългият път, 1983 
130 х 160 см, маслени бои, платно

Тайнство, 1983, 160 х 200 см, маслени бои 
платно Художествена галерия – Шумен
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В „Предание за ямболските ремсисти“ виждаме 
увереност и убеденост на художествения изказ, 
резултат от все по-умелото творческо използ-
ване на претворената фотография и съчетава-
нето ѝ с чисто живописните пространства. Ако 
в платното „Посещение в музей“ можем да видим 
началния опит, експеримента, търсенето на 
художествената изразност на връзката фото-
графия – живопис, то при картината, посветена 
на ямболските ремсисти, ставаме свидетели на 
утвърждаването на значим творчески акт, свър-
зан с развитието на фотореализма в нашата жи-
вопис. Елементите в тази картина са прецизно 
намерени, педантично подбрани, разкривайки 
авторовия замисъл по убедителен и категоричен 
начин, съпоставяйки пълнокръвно и органично 
документалната фотографска визия с лекота-
та и непосредствеността на свободно трети-
раната живописна повърхност. Монохромната 
черно-бяла фотография, предадена и въплъте-
на в картината със средствата на живописта, 
се превръща в своеобразен знак, във визуален и 
смислов код, с помощта на който зрителят може 
да отдели документалната историчност от въ-
ображаемата колоритна емоция, които безуслов-
но съжителстват в картината на художника. Из-
ползването на такъв вид визуална кодираност, 
свързана донякъде с асоциативното изкуство, 
можем да определим като авторски почерк. Той е 
лесно разпознаваем и проследим в цялото фото-
реалистично творчество на художника. Докумен-
талната легитимност на въображаемото, при 
която фотографски реалното и живописно нере-

алното съжителстват, допълват се и изграждат 
онази ненарушима атмосфера, с която се отлича-
ват картините на Иван Димов. В това отноше-
ние „Предание за ямболските ремсисти“ не прави 
изключение.

При съпоставянето на двете картини „Посе-
щение в музей“ и „Предание за ямболските рем-
систи“, не можем да не отбележим очевидното 
сходство в композиционните решения, в идей-
но-смисловото повествование и в самата живо-
писна интерпретация на фотографиите. Компо-
зицията и броят на човешките фигури и в двете 
картини са почти идентични. Сходно е и при-
съствието на характерни детайли от музеен 
интериор, както и мястото им в живописната 
композиция. Видно е обаче, че фотореалистич-
ният подход на художника в известна степен е 
променен и това развитие намира своята изява в 
картината, посветена на ямболските ремсисти.
При разглеждането на фотореалистичното изку-
ство на Иван Димов, можем да направим едно ус-
ловно разделение. Една определена част от този 
му творчески период е свързана с тематичните 
картини и официалните му художествени изяви, 
а друга носи осезаемо по-интимен характер. Сред 
втората част е и една живописна картина, на 
която ще отделим по-особено внимание. Това е 
композицията „Движение“, която най-вероятно 
е създадена по авторска фотография. Съпоста-
вяйки я с другите фотореалистични платна на ху-
дожника, а и с произведенията на световните ав-
тори на това течение, можем да заявим, че това 

Ден от живота, 1984 
60 х 65 см, маслени бои, платно

Вечер, 1984
40 х 50 см, маслени бои, платно
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платно най-ясно и категорично носи белезите и 
изразността, с които се характеризира европей-
ският фотореализъм. По-конкретно тук, освен 
сходство, можем да открием и една по-скоро фило-
софска, отколкото визуална прилика с някои евро-
пейски художници фотореалисти. В сюжетно от-
ношение това платно е базирано на фотографски 
кадър, показващ ходеща по улицата жена и нейния 
малък син – съпругата и сина на художника. В този 
аспект картината може да бъде разглеждана и 
като семеен портрет с по-интимен характер. Та-
къв портрет и подобна реализация сами по себе 
си представляват едно ново явление в българска-
та живопис. Въпреки видимите характеристи-
ки тази картина на Иван Димов не може да бъде 
отнесена само към жанра протрет. Достатъчно 
красноречиво за това е и нейното заглавие – „Дви-
жение“. Постигането на тази многопластовост 
не би била възможна, ако авторският подход бе 
само и единствено портретен. Но и тук ние се 
срещаме с интересната и иновативна интерпре-
тация на снимката – снимка, която художникът 
превръща в средство за общуване със зрителя, в 
един своеобразен „код“ за предаване на нещо пове-
че от моментността, запечатана в една семейна 
фотография. Този подход на поставяне на символ-
на натовареност в определени елементи от кар-
тината е нещо, което можем да определим като 
характерно за фотореализма на Димов и особено 
за тези му платна, които носят по-неофициален 
характер. Символиката е налице и в платното 
„Движение“. Персонажите в картината се движат 
от ляво надясно – от детството към настояще-
то, от селото към града, от спомена и мечтите 
към ежедневното. Цялата картина е подчинена 

на една идея, далеч надхвърляща фотографското 
запечатване на едно движение. Тук отново е нали-
це типичното за Иван Димов нарушаване на един-
ството между време, място и действие.

Наред с картината „Движение“ трябва да споме-
нем и за редица други фотореалистични платна 
с неисторически характер, изразяващи по-скоро 
вътрешния свят на художника. Чисто сюжетно 
те са обърнати към интимността на спомена 
и мечтата. Това са произведения като „Недо-
вършени изречения“, „Някаква долина“, „Много 
отдавна, толкова далеч“, „Памет (на баща ми)“, 
„Ден от живота“, „Вечер“ и др. В тях зрителят 
долавя онази типична за Иван Димов връзка със 
селото, със спомена от детството и с ностал-
гията по преживяното. Това споделяне на подоб-
ни душевни и емоционални състояния придава не-
посредственост и одухотвореност на неговите 
картини. Именно това прави авторовия прочит 
на фотореализма различен от този на другите 
художници фотореалисти. В тези платна позна-
тите ни образност, визуален код и артистични 
похвати са ясно четими и изграждат онази твор-
ческа индивидуалност, която художникът носи и 
майсторски демонстрира. Ето какво споделя с 
нас Иван Димов за афинитета си към този пасто-
рален живот и връзката му с българското село: 
Вярвам в провинцията и много я обичам. Възхища-
вам се от селата – малки и големи, самотни и скуч-
ни. Там се чувствам на мястото си и едновремен-
но много мразя провинциализма (Маринска 2009, с. 
224). В това отношение Чавдар Попов пише:

Повечето творби, независимо от конкретни-
те си сюжетни модификации представляват 
всъщност вариации на една основна тема – 
детството и родния край на художника. Тук 
не става дума за ретромода, ретроспектив-
ност въобще или умиление. Нищо подобно – ху-
дожникът черпи образни елементи и внуше-
ния от един богат и наситен със съкровени 
значения и смисъл свят, едновременно отми-
нал и актуален със силата на емоционалната 
памет. Това е светът на чистите пориви и 
на неподправения интерес, когато детето се 
вглежда с открити очи във всичко, което го 
заобикаля (Попов 1984).

Изследвайки фотореализма в творчеството на 
Иван Димов, несъмнено ще уловим развитието 
и промените в пластичната стилистика на раз-
личните етапи от този му творчески период. 
Докато в ранните живописни платна на художни-
ка фотографията и фотографското изображение 
заемат основно и доминиращо в композицията 

На гости у дявола, 1984
135 х 210 см, маслени бои, платно, СГХГ
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място, то с течение на времето ставаме свиде-
тели на промени в това отношение. Присъстви-
ето на фотографския образ в по-късните платна 
на автора е значително по-пестеливо, по-преме-
рено, но и в известна степен по-концентрирано 
и акцентирано. В свободното, абстрактно орга-
низирано цветово пространство на по-късните 
картини на Димов виждаме онези смислови и об-
разни акценти, в които е ясно различимо и види-
мо фотографското като емоция, като естети-
ка и като символика. Именно това акцентиране 
върху основни смислови и идейни образи придава 
на фотореализма на този български художник 
нещо ново, индивидуално и в голяма степен не-
подражаемо.

За да илюстрираме казаното по-горе, ще разгле-
даме някои от по-късните платна на художника. 
Едно такова произведение е „Много отдавна, 
толкова близко“, създадено през 1983 година. Кар-
тината е съставена от четири части, които 
носят своя индивидуалност и самостоятелност. 
Въпреки това те са организирани в едно цяло и 
въздействат единно в идейно, композиционно, 
смислово, емоционално и колоритно отноше-
ние. В абстрактното цветово пространство, 
издържано в интензивни, контрастни тонове, 
се четат и някои реални силуети и фрагменти, 
сведени до знак и символ. Тук фотографската об-
разност е доловима само в някои от реалистично 

нарисуваните образи. Това са емблематичните 
за Димов портретни изображения на възрастния 
мъж в селски дрехи и босоногото момче. Те при-
състват и в това платно. Въпреки че не можем 
да ги приемем като основни за организацията на 
картинното пространство, тези образи носят 
значителна част от идейния и емоционалния за-
мисъл на композицията.

Друга подобна картина от 1983 г. е „Дългият 
път“. Това произведение също е съставено от 
четири отделни платна и в много отношения 
е сходно с „Много отдавна, толкова близко“. От 
1983 г. е и картината „Тайнство“, която носи 
определено същите белези, същите визия, плас-
тичен език и творчески почерк. Фотообразът е 
крайно пестелив, но активно присъстващ и но-
сещ определени акценти, върху които е изграде-
на и живописно реализирана авторската идея.

Към по-късния фотореалистичен период спада 
и едно от безспорно най-епичните и разкрива-
щи творческия потенциал на автора платна – 
„Памет (на баща ми)“ (1984). Това е една сложна, 
фигурално-асоциативна живописна композиция, 
базирана на характерната за Иван Димов сим-
волика, включваща преплитането на реално и 
имагинерно, на определени знаци, маркиращи ху-
дожествения изказ и характер на това произве-
дение. И тук художникът остава верен на своя 

Памет (на баща ми), 1984, 200 х 400 см, маслени бои, платно, Художествена галерия – Добрич
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подход и разбиране за организирането на живо-
писно-философско пространство, в което един-
ството на време, място и действие не просто е 
нарушено, а напълно съзнателно и преднамерено 
премахнато. Това игнориране на подобни време-
ви ограничения позволява свободно движение в 
тези измерения, чрез които съжителството на 
съществували и съществуващи персонажи става 
реално възможно и творчески аргументирано. За 
този подход Ружа Маринска казва: Позицията на 
художника е не оптическа, а мисловна. Сякаш той 
се е възнесъл някъде високо и далече, отстранил 
се е от себе си и от тези запределни селения съ-
зерцава белия свят и размишлява върху неговите 
преображения. Оттам всичко изглежда другояче 
(Маринска, Господинов 2009, с. 14–15).

От 1984 г. датира едно забележително, въпреки 
визуалните и композиционните си разлики, плат-
но със заглавие „На гости у дявола“. Макар че то 
е сравнително късно като време на създаване, в 
него можем да видим онази стилистика и живо-
писна трактовка, с която се характеризират 
ранните платна на художника. Ясно доловимо е 
фотографското присъствие не само като със-
тояние и философия, но и като чисто „черно-бя-
ла“ естетика, макар че сюжетът и темата на 
пръв поглед да не са типични за Иван Димов.

Визуално, композиционно и стилистически много 
сходна на платното „На гости у дявола“ е и създа-
дената година по-рано живописна картина „Тайн-
ство“ (1983).

Докато визуалният език и живописната стилис-
тика в гореспоменатите картини безусловно 
напомнят за работите на Иван Димов от 70-те 
години на XX век, то съвсем по друг начин стои 
въпросът с едно от последните му фотореалис-
тични платна, а именно композицията от 1986 
г. „Шопска сюита“. Емоционалният колорит и 
подчертано абстрактното изграждане на тази 
композиция по-скоро я доближават до проблема-
тиката на абстрактния експресионизъм. Умело 
вплетените в имагинерното цветно простран-
ство човешки образи носят смисъла и идеята на 
цялата композиция. В същото време те като че 
ли отсъстват. Тези „шопски персонажи“ изклю-
чително много напомнят на селските лица от 
стари документални кадри. Фотографски запе-
чатаните характери, бит и атмосфера, отвъд 
условността на времето и пространството, 
се разкриват пред зрителя в своята чистота и 
непринуденост така, както само фотографията 
може да „разкрива“. Именно такъв тип „фотогра-
фичност“ виждаме в живописните лица от тази 

картина на Иван Димов. Това безусловно я превръ-
ща в част от неговия фотореалистичен период, 
макар в нея активно да присъстват абстрактно-
то, нефигуративното и чисто колоритното.

Картината „Хайдушки копнения“ официално е 
определена като последната фотореалистична 
творба на Иван Димов. За нея Ружа Маринска каз-
ва: Последна творба от тази поредица са създаде-
ните през 1989 година „Хайдушки копнения“, посве-
тени на Яворов. Поетът е извисен над планината, 
където се рее духът му. Тази картина е на грани-
цата на дематериализирането на образа. Впрочем 
за художника това е повече от естествено (Пак 
там, с. 14). Позовавайки се на този факт и при-
емайки това платно за завършек на определени 
творчески, смислови и естетико-визуални тър-
сения, можем да изкажем твърдението, че фото-
реализмът в живописното творчество на Иван 
Димов, отстъпва място на един следващ период 
– период, за който досега наблюдавахме само оп-
ределени заявки. Тези заявки добиват формата и 
изказа на определено нова живописна стилисти-
ка и картинност, оформяща характера на новия 
етап от творческия път на художника. В разви-
тието му през годините този фотореалистичен 
етап естествено ще прелее в новите творби, в чи-
ето пространство тези късове памет постепенно 
ще се стапят в единна материя. Но те все едно ще 
остават като кристални образувания, които от-
разяват всемира и излъчват в него своята земна 
енергия (Пак там, с. 12), казва Ружа Маринска.

Какво, обаче, е мястото на художника Иван Димов 
в българската фотореалистична живопис?

Несъмнено, той може да бъде наречен пионер и 
доайен на това художествено течение в исто-
рията на изобразителните ни изкуства. По убе-
дителен артистичен начин художникът намира 
мястото на фотографския образ в изкуството си 
и като прокарва тази новаторска визуална есте-
тика, поставя началото на българския фотореа-
лизъм. Това разкриват и думите на Ружа Марин-
ска: Те (новите тенденции в изобразителното ни 
изкуство) засегнаха творчеството на мнозина, 
но няма да наруша пропорциите, ако посоча Иван 
Димов като главен представител на цялата тази 
художествена вълна (Пак там, с. 11). По-нататък 
тя пише и следното:

При него фотографията е включена в съвсем 
различен, друг, мащабен и многосъставен ху-
дожествен образ. Документалните късове 
преливат в живописни пейзажи или обратно 
се конфронтират с тях в общото картинно 
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пространство. Те имат предимството на дос-
товерността, но получават нови конотации 
от условността на живописния език. Иван 
Димов събира в рамките на картината двете 
визуални системи, не просто примирявайки ги 
като стилистика, а обединявайки техните 
образни внушения (Пак там, с. 12).

Този анализ стои извън всякакво съмнение. 
Наличието на „две визуални системи“ с „обе-
динени образни внушения“ е ясно видимо и 
различимо в целия фотореалистичен период на 
художника. Разбира се, в отделните творби то 
е изявено в различна степен. Именно тук, в съ-
четанието и прилагането на тази двусистем-
ност, трябва да търсим и големия принос на 
Иван Димов в българската фотореалистична 
живопис. Той не само пръв въвежда тази образ-
но-идейна система в нашето изобразително 
изкуство, но го прави и по един оригинален и 
новаторски начин. Именно негова е заслугата 

за формирането на тематичните търсения 
и открития, с които се характеризира бъл-
гарският фотореализъм. В голяма степен те 
показват характера и същността му и го оп-
ределят като наш, български, нареждащ се до 
световните достижения на фотореалистич-
ното художествено течение.

Ето какво можем да прочетем за художника, пуб-
ликувано от изкуствоведи и критици, следящи 
проблемите и развитието на българското изоб-
разително изкуство:

Чрез включването на фотоса се стига до едно обо-
гатяване на пластичния израз, а в осмислянето 
на темите – до присъствието на така необходи-
мия за нашето изкуство публицистичен момент 
(Джурова 1975).

Онова, което особено силно се налага в творбите 
на Иван Димов, е великолепната спойка на модерни 

Шопска сюита, 1986, 160 х 260 см, акрилни бои, платно, Художествена галерия – Ловеч
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изразни средства, пресъздаващи пълноценно и съ-
временно националната психология на внушение-
то (Йосифова 1980).

Изкуството на Иван Димов представя истин-
ска философия. В творбите му има своеобразно 
спираловидно движение, което непрестанно 
и целенасочено води художника в дълбочина-
та, в същността на нещата. Изкуството на 
Димов ни кара да преживеем културата като 
явление именно такава, каквато трябва да 
бъде: хуманна и човеко-обединяваща, свързва-
ща, приятелски миролюбива, красива, дълбока 
(Замер 1983).

Образите на Иван Димов преминават през зрите-
ля в забавена, циклична последователност, оду-
хотворена от един дълбок смисъл. Този смисъл е 
в пластически овеществената памет, свързваща 
миналото и съвременността, обусловила граж-
данския лиризъм, който придава неповторим от-
тенък на личния стил на майстора (Соколов 1984).

Повествованието в картините на Иван Димов има 
своя собствена разнородна перспектива, която 
осветява събитието многостранно. Тази перспек-
тива е осъществена по пластически път чрез ма-
щаба, чрез цветовите съпоставки, чрез „монтаж-
ността“ на композицията и така концентрира 
богатството на изживения път (Грозданов 1984).

Дарбата да имаш памет – Иван Димов пое риска да 
въведе в изобразителното ни изкуство силно въз-
действащия фото-документализъм. И го защити с 
картините си – творчески (Деянова 1984).

В периода на все по-пълно универсализира-
не на човешката дейност и все по-голямото 
обезличаване на личностната неповтори-
мост, творческата територия като че ли 
остава последното убежище на национална-
та родова памет и на емоционалния духовен 
живот на човека. За съжаление, все по-малко 
остават онези истински артисти, които ус-
пяват да съхранят в изкуството си изконни-
те начала на родното, органично съчетани с 
трайните пластически и духовни задачи на 
времето. Иван Димов е точно от тези редки 
изключения, успяха да пренесат през времето 
в пластическото пространство на картина-
та онези колкото неуловими, толкова и опре-
делени емоционални вълнения, които превръ-
щат картинната повърхност в благословена 
духовна материя ((Русев [б.д.]).
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Аделина Попнеделева

СТУДЕНТИТЕ. ИЗЯЩНОТО/СЪВРЕМЕННОТО 
В ТЕКСТИЛНОТО ИЗКУСТВО

ТОМ 2/БРОЙ 2/2021

Изложбата е посветена на 122 години от изучава-
нето на текстил в НХА и 60-годишнината от съз-
даването на специалността в съвременния ѝ вид.1

изложбата са включени 36 автори с 50 
произведения, някои от които се със-
тоят от повече от една част и са ха-
рактерни за пътя, който текстилните 
практики изминават, за да бъдат оп-

ределени като текстилно изкуство. Предста-
вени са също така и съвременни концептуални 
творби. Участват и функционални предмети, 
традиционно определяни като дизайн, които но-
сят послания, а посланията винаги се свързват с
изящното изкуство.

В        

От експозицията в ХГ – Добрич, 2022

1 Изложба с избрани творби на студенти за периода 2010 – 2021 година, куратор проф. д-р Аделина Попнеделева, Арт галерия НДК, 
София, 9 – 23.12.2021 г.; ГХГ – Добрич, 1 – 21.04.2022 г.

Стенният килим се смята за висша форма на 
текстилното изкуство. В изложбата са вклю-
чени няколко стенни килима, с които започвам 
представянето, като ще подчертая както връз-
ката с традиционното, така и иновативното в 
посочените творби.

С работите на Анелия Петрова, Кристиана Ми-
ланова и Станимира Славова се очертава пътят, 
който текстилните практики изминават, за да 
бъдат признати за текстилно изкуство. Този 
процес се извършва по време на биеналето в 
Лозана от 60-те години на XX век до края на века. 
Текстилното изкуство търси и утвърждава 
собствените изразни средства и техники.
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Анелия Петрова
диптих Двоен пресечен маказ 

2016
150 х 100 см

 стенен килим, диптих, всяка част 
 гладка класическа тъкан, памук, вълна 

Станимира Славова
Стоп на негативизма 

2020 
текстилна пластика от две части – 150 х 200 см и 170 х 170 см 

вълна, въжета, сизал, фолио 
смесена техника: вързана, гладка, двойна основа и увиване

Кристиана Миланова
Абстрактен автопортрет
2018
стенен килим, 230 х 150 см 
смесена тъкачна техника 
въжета, сизал, коприна

Анелия Петрова „стъпва“ върху традиционен 
чипровски мотив – двоен пресечен маказ. Моти-
вът обаче е неузнаваем, променен като форма, 
пропорция, местоположение, решението е изця-
ло подчинено на техниката на тъкане и резулта-
тът е естетически издържано графично произ-
ведение.

Кристиана Миланова показва „Абстрактен 
автопортрет“. Като форма това е релеф, постиг-
нат чрез използване на текстилни материали с 
различни дебелини и текстури. Тази работа е в 
духа на времето, в което текстилното изкуство 
изявява изразни средства, характерни единстве-
но за него, и постига въздействие единствено 
чрез тях.

Станимира Славова участва с пространствена 
текстилна пластика „Стоп на негативизма“, коя-
то се свързва, от една страна, с навлизането на 
текстила в пространството, следващата исто-
рическа стъпка в развитието на текстила като 
самостоятелно изкуство, от друга страна, как-
то се разбира от заглавието, произведението 
има и послание.
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Димитрина Пиперов
Без заглавие 
2013
200 х 200 см
плетиво с една кука
полиетиленови торби за смет

Красимира Кирова
Котка - майка русалка 

2019
100 х 150 см

стенен килим
 гладка тъкан, вълна, памук

Таня Неделчева
IT-черга 

2012
90 х 200 см

стенен килим
гладка техника, вълна

Новото в представянето на стенния килим в 
изложбата е показано чрез произведенията на 
Димитрина Пиперов, Таня Неделчева, Красимира 
Кирова и Александра Бошнакова. „Без заглавие“ на 
Димитрина Пиперов е голямоформатна плетена 
картина. От гледна точка на използвания мате-
риал (торби за смет) работата има екологично 
послание. Стилово е издържана в духа на гео-
метричната абстракция, която има свое продъл-
жение в минимализма и модерната архитектура.

Изображението в „IT черга“ на Таня Неделчева 
съчетава една от най-древните техники – тъ-
кане – с изображение на електронен чип, символ 
на новите технологии, които промениха толко-
ва много нашия живот. Човешкото присъствие е 
това, което свързва и обединява двете толкова 
противоположни технологии.

„Котка – майка русалка“, стенен килим на Красими-
ра Кирова, е в духа на комикса и донякъде на улич-
ните графити. Необичайно за стенния килим, но 
много характерно за съвременното изкуство.
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2 „Автопортрети“ също е част от La Veneziana, но не е представяна в изложбата.

Александра Бошнакова
Do Not Hide Your Fear
2019
140 х 190 см
стенен килим
вълна, памучна основа, гладка техника

Елина Михайлова
Полет на духа

2012
среда, диаметър 230 см

смесена техника, метални нишки, хартия, плат
Арт галерия НДК

Адела Горанова
Сенки
2016

вариращи размери
скулптура

PVC мрежа, кабелни връзки („свински опашки“)

Do Not Hide Your Fear е произведение на Александра 
Бошнакова, което навлиза в нейния личен свят, 
но същевременно вълнува всеки, защото всич-
ки сме подвластни на страховете си. Очевидно 
е, че този сюжет е несъвместим с разбирането 
за текстилното изкуство като декоративно-
приложно.

В изложбата са показани творби, свързани с ос-
новните текстилни техники при тъкане, имен-
но преплитане, връзване и увиване, но вече в ра-
боти извън стана, които могат да се определят 
като скулптури, обекти, среди. Това са „Полет 
на духа“ на Елина Михайлова, „Сенки“ на Адела Го-
ранова, „Без заглавие“ и „Емпатия“ на Виктория 
Костадинова. 

„Полет на духа“ на Елина Михайлова е среда, коя-
то има различни варианти на експониране. Със-
тои се от множество малки пеперуди, направени 
от тел, които са свързани чрез връзване и/или 
преплитане в голяма среда, която може да прие-
ма различни форми. Използването на нетекстил-
ни материали е характерно за съвременното 
разбиране, в което под нишка се разбира всеки 
материал, с които може да се осъществяват из-
броените по-горе основни текстилни техники. 
Самите техники, приложени извън традицион-
ното тъкане на стан, позволяват навлизането 
в пространството като прегради, среди, обекти 
и скулптури.
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Виктория Костадинова
Емпатия (на преден план) 
Без заглавие (на заден план)
2018
200 х 170 см
рокля обект
тъкани и плетени ленти
Арт галерия НДК

Ния Якимова
Минерал

2019
70 х 35 см

скулптура
увиване, плъст, юта, вълна, сизал и конци за бродерия

Арт галерия НДК

Условие да бъде наречена скулптура дадена твор-
ба е да стои в пространството без поддържащи 
я елементи. Такива са „Сенки“ на Адела Горанова, 
които са направени от т.нар. свински опашки, 
свързани във две форми, изграждащи цялата ком-
позиция. Предизвикателство тук е и получената 
безплътна скулптура, отговаряща напълно на 
смисъла на заглавието.

„Емпатия“ на Виктория Костадинова е голям 
торс, изпълнен в техника на гладка тъкан, стоящ 
самостоятелно, и стрели, които го пробождат, 
нарушават целостността и създават динамика 
на творбата. „Без заглавие“ на същата автор-
ка е огромна рокля обект, която е експонирана с 
поддържащи корди и има въздействие на обемна 
рисунка в пространството, изградена от препли-
тащи се текстилни ленти.

Тук ще добавя и минералите на Ния Якимова, кои-
то са скулптури с декоративен характер, но раз-
криват таланта на авторката и нейното без-
спорно умение да открива и използва огромните 
възможности на текстилните техники.

Произведенията, които са създадени чрез тех-
никата плъстене (плъст), в изложбата са на Лора 
Динева, Кая Ценкуловска, Кристина Николова и 
Марина Пъшева.

Лора Динева представя две малки плъсти, които 

Лора Динева
 цикъл Картини от плъст

 2017
 вълна

не са рамкирани като картини, но притежават 
всички качества на абстрактна живопис. Техни-
ката позволява постигане на живописни стой-
ности, които не са възможни с други материали. 
Втората работа, с която Лора Динева участва, 
се нарича „Портал“ и техниката на плъстене е 
различна от тази в двете живописни плъсти. Из-
пълнява се със специална игла, доста трудоемка 
е и резултатът е прецизна голямоформатна ри-
сунка, като същественото е не само сюжетният 
избор, но фактът, че всичко: тема, материал, 
техника, както и ситуиране в ежедневно прос-
транство, се обединява от духовно послание.
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Кристина Николова
Автопортрети

2020
вариращи размери (20 – 45 см)

инсталация
Арт галерия НДК

Лора Динева
Портал
2020
180 х 190 см
плъстене
вълна

Кая Ценкуловска
Моето пространство

2019
вариращи размери

среда
плъст, вълна

Арт галерия НДК

Марина Пъшева
Ценна кожа

2020
скулптура

плъст, вълна, вата, тел
Арт галерия НДК

Кая Ценкуловска участва със среда, наречена „Мо-
ето пространство“. Решено изцяло в червено, 
пространството на Кая нахлува, разпростира се, 
завзема и впечатлява не само с мащаба си. Среда-
та е решена монохромно в червено, въздейства 
много активно и внушава желание за движение 
напред, за развитие.

„Автопортрети“, решени като маски, изпълнени 
с техника плъстене, много цветни, експресивни 
и емоционални, показва Кристина Николова. Те 
запазват декоративния подход, внушават пред-
стави за ритуали от древни времена. Многото 
лица на Кристина са показани като инсталация, 
която има вариращи размери, съобразявани с 
пространството за излагане.

„Ценна кожа“ на Марина Пъшева, в която ре-
димейд предмет (лисича кожа) е поставен върху 
скулптирано в техника плъст, лишено от кожа 
тяло на лисица, е произведение със силно емо-
ционално въздействие. Етичен проблем, който, 
оказва се, може да бъде поставен от текстил-
ното изкуство, и дори изборът на материали и 
техника са най-адекватният избор за търсено-
то въздействие.
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Ситопечатът, както и съвременните дигитал-
ни форми на печат, е от основните техники, изу-
чавани в специалността. В изложбата показваме 
учебни задачи, поставени на първи курс, които 
чрез техника ситопечат работят в жанрове, 
заимствани от изящните изкуства и които са 
рамкирани като кавалетни произведения. Освен 
върху плат, съществува и възможността да бъ-
дат напечатани върху хартия (Богдан Богданов), 
което напълно премахва разликата с графични-
те отпечатъци. Избрани са творби, които се 

(отдясно) Антонио Митев
Характери
2019
всяко 150 х 150 см
цветна графика
сублимационен печат върху полиестер
Арт галерия НДК

(отляво) Стиляна Джонгова
La Veneziana, Пъзел от спомени
4 картини, всяка 120 х 80 см
сублимационен печат върху текстил 
(отдясно) Богдан Богданов
Петел
2020
50 х 70 см
ситопечат върху хартия 
ХГ – Добрич

Ния Якимова
колекция шалове Вдъхновение

2020
12 шала

всеки 165 х 73 см
печат върху сатен

характеризират с постижения от гледна точка 
на формалните характеристики – композиция, 
форма, цвят, ритъм, на Анжела Василева, Богдан 
Богданов, Ивона Иванова, Йоана Рангелова.

Триптихът на Антонио Митев „Характери“ 
(2019): „Начало“, „Влияние“, „Ново начало“, цветна 
графика, сублимационен печат върху текстил, е 
абстрактно решение на процеса, на пътя, който 
авторът изминава в своето развитие.

La Veneziana на Стиляна Джонгова се състои от 
четири картини „Пъзел от спомени“, изпълнени 
в техника сублимационен печат върху текстил.2 
Стиляна е изкусена от красотата във всички 
нейни проявления. Красотата на историята, кра-
сотата на пейзажа, красотата на ярките цвето-
ве, на линиите и формите.

Някои от великолепните рисунки, които Ния 
Якимова използва за своите шалове от колекция 
„Вдъхновение“ (печат върху сатен), се отлича-
ват с необичайни сюжети, които далеч надхвър-
лят декоративното.

2 „Автопортрети“ също е част от La Veneziana, но не е представяна в изложбата.
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В изложбата са включени и други функционални 
предмети, които надскачат декорацията. Това 
са ироничните концептуални завеси „Женско 
пространство“ на Славена Савова. „Декорацията“ 
се състои от текстове в популярни лайфстайл 
списания, които налагат стандарти на поведе-
ние и, както можем да се уверим от собствени 
наблюдения, имат голямо влияние.

Нада Неделкова-Орлова използва метода на дес-
трукция чрез карбонизационен печат за своя 
„Експериментален текстил“, представен като 
инсталация от 12 кутии. В тези обекти естети-
ческото въздействие е постигнато преди всичко 
чрез използваната техника. Нада Неделкова-Ор-
лова използва разрушаваща паста за създаване 
на изящни, крехки, деликатни обекти, затворени 
по-късно в кутии. Изображенията са на фрагмен-
ти от флорални форми, които по природа имат 
кратък живот. Затворени в двустранно прозрач-
ни кутии, те са запазени от нови деструкции и 
създават впечатление за археологически арте-
факти. Аранжирани така, те сякаш акцентират 
върху красотата на разпада. Резултатът е фи-
ксиране на деконструкцията и осмислянето ѝ 
като естетически проблем.

Славена Савова
фрагмент от Женско пространство

2010
2 завеси, всяка 260 х 150 см

ситопечат върху памук

Нада Неделкова-Орлова
Експериментален текстил
2014
инсталация
12 кутии, всяка 40 х 50 х 5 см
карбонизационен печат върху текстил

За везане е необходимо готово платно. Като 
вторичен процес спрямо тъкането то носи дру-
го културно съдържание. Неговата основа е гото-
вото платно, което е вече съществуващ култу-
рен продукт. Тъкането създава реално културно 
пространство, а везането организира вторично 
пространство, което се характеризира предим-
но с информация за този, който го създава.

Мария Елена Дерменджиева участва със серия ри-
сунки „Лунен заек“, изпълнени в техника бродерия, 
които са с несъмнен естетически резултат и съ-
държат мистични послания.
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Съвсем друга иронична и феминистка посока по-
казва в своя триптих – „Искам да сготвя“, „Искам 
да измия пода“, „Ще пусна една пералня“ – Краси-
мира Кирова.

Бродерия върху фотография е техниката, която 
Адела Горанова избира, за да представи инста-
лация, свързана с лични състояния. Процесът на 
самопознание е показан в инсталация от 9 фо-
тографии, върху които авторката се намесва, 
използвайки пробождащата техника. Разделени 
в три серии, всяка състояща се от три части –
„Гняв“, „Мълчанието е злато“, „Пречупване“ – те 
показват белезите на вътрешни състояния.

Мария Елена Дерменджиева
Conejo de Luna („Лунен заек“)
2016
инсталация
32 х 30 см (9 броя)
бродерия върху сатениран памук

Красимира Кирова
Искам да сготвя

2019
диаметър 20 см

32 х 30 см (9 броя)
печат и бродерия върху памук 

А в серията бродерии върху фотографии на Алек-
сандра Ласкова може да се види групов портрет 
на нейното поколение – инсталация от шест 
части, фотографии върху платно с избродирани 
намеси върху тях със странното заглавие МDM3. 
Звучи технологично, но е абревиатура на More 
Drugs, More Threesomes. Тази провокативна ин-
сталация свободно коментира взаимоотношени-
ята между младите хора, използвайки докумен-
талността на фотографията. Пластическото 
решение, което включва бродирани маски върху 
лицата, от друга страна, обобщава човешките 
страсти, които не са се променили от изгонва-
нето на Адам и Ева от Рая.
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Личните страхове са тема на Александра Бошна-
кова в 2 творби с едно и също заглавие Do Not Hide 
Your Fear – едната в материал тъкан, а другата, 
изпълнена с намесата върху фотография чрез 
техниката на бродерията. Александра Бошнако-
ва използва тялото си, като показва състояние, 
което е скрито под повърхността, и по този на-
чин – своите реални страхове, но също и желание 
за преодоляването им.

Най-ранните данни за пачуърк и куилт датират 
от Ориента преди хиляди години. Кръстоносни-
те походи и завладяването на Новия свят раз-
пространяват пачуърка из цяла Европа и в Аме-
рика. Техниката е станала широко използвана в 
утилитарния текстил. Първите колонисти в 
Америка са били толкова бедни, че се е налагало 
да преправят всичко, което имат – стари облек-
ла, платове и ризи са били преправяни като дрехи 
и постелки.

„Текстилни структури“ на Анна Киркова е струк-
турно решение (редуване) в духа на пачуъркa. Със-
тои се от фризове релефи, които са варианти на 
редуването, преплитането, както и игра с про-
порции и различни геометрични форми. Решение-
то е почти изцяло в черно, с леки бели нарушения 
в някои от композициите.

(отляво) Адела Горанова
Автопортрет
2017
инсталация
3 триптиха: Гняв, Мълчанието е злато, Пречупване
9 броя, всеки 32 х 42 см
фотография, нишка

(отдясно) Александра Бошнакова
More Drugs, More Threesomes

2018
инсталация

6 платна 70 х 100 см
бродерия върху фотография

Анна Киркова
Текстилни структури

2014
релеф

110 х 140 см
синтетични влакна, филц
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Веда Христова в „Съвместно съжителство“ раз-
рушава свои творби. Тя нарязва картините си на 
парчета и после ги реконструира като пачуърк. 
Сюжетната идея е да се представи образ на сту-
дентско общежитие, което е дом за Веда през го-
дините на следването ѝ. Процесът е означаващ 
сам по себе си и е документиран. Нарязването е 
методично и систематично, точно форматира-
но, зашиването – също. Липсва външно проявен 
патос, липсва сантименталност. Овладяна агре-
сия, превърната в необходима и задължителна 
стъпка към целта. Агресията като активност, 
отделяне, бунтовна стъпка напред в търсене на 
индивидуален изказ. Агресията не остава самоце-
лен акт, защото чрез зашиването фрагментите 
се съединяват и отново оживяват. Двата проце-
са – обединение на агресия и любов – формират 
произведението на Веда.

И едно неочаквано произведение – „Видео па-
чуърк“ на Силвана Илиева, което също е изграде-
но на принципа на съединяване на парчета, но в 
този случай това са уловени „парчета“ светлина. 
Комбинация между композиционен принцип, ха-
рактерен за традиционно приложно изкуство, и 
съвременните изразни средства на видеоарта.

Силвана Илиева
Видео пачуърк
2020

Веда Христова
Съвместно съжителство

2021
триптих, всяка част 300 х 100 см
пачуърк, нарязани учебни задачи

Арт галерия НДК

Веда Христова
документация на процеса
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„Без заглавие“ (мини текстил) на Ивона Иванова, 
учебна задача от първи курс, е пространствено 
решение на базата на същите принципи, решено 
технически като асамблаж.

И няколко произведения, които са със смесена 
техника. „Автопортрет“ на Рая Ракиджиева из-
ползва пазарската торба като платно, върху 
което чрез използване на различни текстилни 
техники (ситопечат, бродерия, батик) изобразя-
ва хората, които са повлияли на нейното разви-
тие. Някои са известни личности, други са нейни 
лични приятели. Памучните пазарски торби са 
екологични, актуални (почти колкото тениски-
те), носят се навсякъде и по този начин имат и 
екстраутилитарна функция, а именно – могат да 
популяризират различни идеи.

Неда Мартин представя „Пътят към вътреш-
ния свят на жената“, функционални предмети, 
в които използва бродерия, апликация, памучен 
плат, платове с различна текстура, сатен, вата, 
прежда, тел.

Ивона Иванова
На парчета
2021
15 х 15 х 6,5 см
учебна задача
асамблаж от парчета плат, конструкция

Рая Ракиджиева
Автопортрет

2015
2,5 х 2,5 м

инсталация
хартия, памучни торби, батик, бродерия, ситопечат

Неда Мартин
Пътят към вътрешният свят на жената

2021
50 х 50 см

функционален предмет
 бродерия, апликация, памучен плат, платове с различна

 текстура, сатен, вата, прежда, тел, безопасна игла
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В изложбата са показани и две творби от хар-
тия. Какво е общото с текстила? Едно от най-ве-
ликите открития на човечеството е хартията. 
Изобретяването му се отнася към 105-а година, 
когато в Китай Тсай Лун успял да отлее върху 
копринена мрежа лист от растителни влакна. 
Начинът на производство започва да се разпрос-
транява от Китай едва през VIII век в Централна 
и Средна Азия, а от XII век прониква във Франция, 
Русия и Германия. В този ранен период хартия-
та се е добивала ръчно, като за основна суровина 
се употребявали растителни влакна от черница, 
коноп, бамбук, лен и памук, стари въжета, рибар-
ски мрежи и парцали.

В тази изложба Филипина Стаменкова участва с 
особена творба „Килим“, направен от хартиени 
ролки, материал ежедневен и банален, с който са 
изградени традиционните орнаменти, които от 
своя страна символизират сакрални стойности.

Деница Вилиславова продължава идея, която по-
каза на фестивала „Западен парк“ 2012 – птици, 
които сякаш бяха от филм на Хичкок и въпреки 
това със самостоятелно въздействие, зловещи и 
същевременно с голяма доза изящност на форма-
та, сега трансформирани в рокля обект „Гарван“.

Филипина Стаменкова
Килим
2012
вариращи размери
инсталация от картонени окръжности
ХГ – Добрич

Деница Вилиславова
Гарван
2012
100 х 50 х 50 см
рокля обект
импрегнирана хартия
текстил
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За да стигне до индивидуално творческо реше-
ние, студентът трябва да бъде преди всичко 
художник, независимо от предпочитания като 
стил, избор на медия и изразни средства. Йоанна 
Дертлиева участва с модулна композиция Army of 
Lovers, асамблаж с туби от маслени бои (истински 
материали за художници).

Ема Ефтимова използва техника киригами, за да 
получи пространствени рисунки. Така се заявява, 
че „изработеността“ не е вече основна характе-
ристика на текстилното изкуство. И точно тук 
е разликата между художниците, които се заявя-
ват като текстилци, и други, които навлизат в 
областта на съвременното изкуство, използвай-
ки текстилни материали и/или техники.

Йоана Дертлиева
100 х 100 см
асамблаж
смесена техника
туби с маслени бои

Ема Ефтимова
Текстилни форми

2020
вариращи размери

4 обекта от нетъкан текстил
киригами

Арт галерия НДК
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Анна Киркова
Scroll Your Life
книга обект
2018
70 x 90 см
смесена техника

Анна Киркова
Scroll Your Life

детайли

Scroll Your Life е авторска книга на Анна Киркова, 
която ни въвежда във виртуалния свят с него-
вите кодове (известни само на „посветени“) и 
безмилостни правила, на които ако не се подчи-
няваш, рискуваш да се озовеш в социална изола-
ция. Книгата като че ли съдържа най-важните за 
младите хора ценности, които са определени от 
социалните мрежи и които са важни за получава-
не на така желаните лайкове. Тревожно е, че „ви-
соките“ изисквания в мрежата оказват значение 
и в реалния живот.
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Адела Горанова
Начисто. Заличаване с идеална цел

инсталация
вариращи размери: тъкан 220 х 160 см

фотография, видеодокументация, вълна, памук, почва 
фотография, видеодокументация

Арт галерия НДК, 2019

„Начисто. Заличаване с идеална цел“ е дипломна 
работа за магистърска степен на Адела Горано-
ва. Това е социална работа с избора на темата, 
която се разработва, а именно унищожаването 
на селото на бабата на авторката, за да се изгра-
ди на неговото място язовир. Тема, твърде да-
лече от декоративното и приложното, с което 
се характеризира традиционният текстил. За 
постигане на желания ефект се използват и дру-
ги съвременни медии – действията по създаване 
на обекта се превръщат в пърформанс, който 
се документира така, че видеодокументацията 
става неизменна част от инсталацията.

Завършвам със сайт-спесифик инсталацията 
„Хала“ на Силвана Илиева. Инсталацията е изгра-
дена на незаконно сметище в село Вакарел, засне-
та е като видеодокументация, която освен със 
застрашителното послание се характеризира 
и с високи естетически качества (всеки кадър е 
картина).

Силвана Илиева
кадър от видео документация на Хала
2021
сайт-спесифик инсталация 5 х 5 х 4 м
незаконно сметище, с. Вакарел
видеодокументация, текстилни чували, дърво, тел

Изложбата „Студентите. Изящното/съвремен-
ното в текстилното изкуство“ представя избра-
ни произведения от последните десет години, 
които да покажат широкия спектър на посоки-
те на развитие, задавани от екипа на специал-
ността, а също и постиженията на студентите, 
с които се гордеем.
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Чавдар Попов 

ИЗЛОЖБА „РИСУНКИ С ГРАФИТ“ 
НА АЛЕКСАНДЪР ТАШЕВ 

ТОМ 2/БРОЙ 2/2021

зложбата на Александър Ташев в сто-
личната галерия „Интро“ е камерна по 
своя характер. Самото пространство 
предразполага към уют и интимност. 
Независимо от това авторът в твор-

бите си е заложил значима проблематика, която 
се разкрива постепенно в хода на възприемането 
на творбите.

Експозицията ни среща с произведения, реализи-
рани в много специфична техника, която до голя-
ма степен е личен принос в материята и техноло-
гиите, свойствени на изкуството на графиката. 

Материалът, в и чрез който Александър Ташев 
реализира своите замисли, притежава значител-
ни пластични  възможности. Авторът го опреде-
ля като „работа с графит“. Той разкрива малко из-
пробван модус на съчетание между отпечатък и 
директно рисуване върху листа. Избраният пох-
ват очевидно дава възможност на художника да 
повиши степента на асоциативния потенциал, 
заложен във визуалния образ. В този процес ло-
гично се очертава възможност от допълване на 
изображенията от естествен графит с дигитал-
на обработка, а понякога и с още графит.

В резултат пред нас се появяват листове, като 

правило притежаващи определена центрирана 
композиционна структура (най-често разположе-
на в диагонал), която откроява човешката фигу-
ра като своеобразен визуален знак. Плътта всеки 
път отново и отново преодолява центробежни-
те сили, които сякаш я разкъсват отвътре, за да 
превъзмогне разпада и да даде воля на „събира-
нето“ на центростремителните енергии, съста-
вляващи духовното начало в човека. 

Изразните средства, използвани от автора, са 
линии, петна, щриховки, даващи му възможност 
да постигне по-сложна пространствена струк-
тура, при която фигурата и средата взаимо-
действат активно помежду си. 

Овладяването на този своеобразен технологи-
чен похват и разнообразието от материали из-
веждат на преден план внушението на материал-
ността, която в същото време – парадоксално! 
– сякаш се разпада и се дематериализира пред на-
шия поглед.

Както сам заявява художникът, процесът на съз-
даването на „рисунка“ е двупосочен. Той осмисля 
отношението между материални и духовни фор-
ми и не допуска симулация на чувства и идеи, кога-
то отношението на автора е искрено и честно.             

И
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