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Цветът в скулптурата е обширна тема, която
може да се разглежда многопланово и в широк
диапазон. Когато говорим за цвета в скулптурата, има две възможности: това да бъде
материалът, от който е направена самата
скулптура, или повърхността на скулптурата
да бъде полихромно третирана. Полихромията
е многоцветно третиране и цветна намеса с
различни цветни материали върху триизмерни
и релефни повърхности и форми. Цветовете
са тясно свързани с праисторическия опит на
човечеството и предизвикват ясно различими и измерими състояния (Харалд 2010, с. 18).
Темата за цвета е безкрайна и интересна. Тя
води началото си от праисторическо и антично време. Този похват е използван като засилващо силата на образа средство от най-древни
времена. Единствената възможност да бъдат
различими от по-голямо разстояние e релефите и статуите да са оцветени в различни
цветове – бяло, нюанси на кафявото и черното
– така, че дори в моментите, когато фигурите
се преплитат, да бъдат видимо разграничавани. Примерите от древността показват колко
лаконично и съвършено неолитният художник
е използвал цвета, за да подсили ефекта на формата и обема на създадените от него триизмерни предмети и образи с един преглед във
времето, преминавайки през Древен Египет,
Асировавилон, Древна Гърция и готическите
изображения в католическа Европа. Значението
на цвета върху скулптурната форма през вековете търпи своето развитие. Съществуват
трансформации, които се отнасят към различните периоди с техните стилови особености
и различия. Цветът в скулптурата е активно
изразно средство в модерното триизмерно
пластично изкуство. Присъства в творчеството на съвременни автори, използващи цвят
в творбите си, както и в техните търсения
и експерименти: Аниш Капур, Тони Краг, Павел
Койчев, Крум Дамянов. Сама по себе си скулптурата е достатъчно силна като изразно средство със своята триизмерност, а намесата на
цвета дава още една възможност за по-голямо
визуално въздействие.

От изложеното дотук става ясно, че използването на цветна намеса върху произведенията на триизмерната скулптура за постигане
ефекта на въздействие е прийом, прилаган от
дълбока древност до наши дни. Особен интерес
е търсенето на експресивност в скулптурата
в по-новия т.нар. преходен период в България
на фона на традиционно известната с авангардизма си природа на европейски творци.
Това определя и целта на настоящото изследване, а именно:
Представеният накратко текст набелязва и
разглежда многообразните възможности на
цвета в скулптурата, пластиката и изобщо
триизмерната форма, преминаваща понякога в граничеща с архитектурата пластичност, в България и Западна Европа в конкретен период: от 80-те години на XX век до
наши дни.
В по-обемното изследване (дисертационен
труд) са разгледани отделни примери от многобройни събития (изложби и симпозиуми на
съвременна скулптура, съвременно концептуално изкуство, също така керамика и стъкло
от 80-те години на XX век до днес), в България
и Европа, които доказват определящата роля
на цвета в художественото произведение.
Онагледява се връзката между цвета и повърхността на даден обект, форма, пластика. Тази
връзка се състои главно в цвета, после в материала, техниката и подхода. В изследването са
цитирани научни разработки на теоретици,
художници и учени, експериментирали и боравили с цвят, които са открили фундаментални
факти за цвета като материя и изразно средство. Литературният преглед в разработката
разглежда цвета от гледна точка на физиката,
физиологията, символиката, психологията,
историята, полихромията, философията и
изкуството. Като примери са приложени интервюта разговори със съвременни скулптори,
които споделят за източниците на своето
вдъхновение. Освен интуиция авторът трябва
да има и придобити знания за цвета, за да го
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разбере и приложи адекватно в зависимост от
творческата си идея.
За целта е представен кратък преглед на
историята на полихромията в скулптурата
още от най-древни времена и използването на
цвета в триизмерните пластики, релефи от
времето на неолитното изкуство. Проследено
е развитието на цветната скулптура до днес,
разглеждайки цвета като основно изразно
средство както в репрезентативните скулптурни творби, така и в произведенията на
съвременните автори. Цветът е важен елемент за изразяване на творческа идея в скулптурното изкуство. Той може да въздейства
на физиологично, психологическо, емоционално
и духовно ниво и е важен компонент в живота на човека. Също така е интересен като
предмет на научно и творческо изследване. В
зависимост от творческото решение цветът
в дадено произведение може да има основна
или второстепенна роля или да отсъства. За
да се постигне цветово въздействие, се избират определени цветове, предаващи най-правилно творческата идея. А когато цветът е
използван случайно в дадена творба, това се
забелязва мигновено. Цветът е едно от основните изразни средства в изкуството наред с
ритъма, формата, големината, структурата,
пропорцията, движението, градящи облика и
въздействието на всяко художествено произведение.
Художественият аспект на цвета е разгледан в
смисъла на практическата работа.
Цветът постепенно се освобождава във времето от формата, традицията, символиката,
дори технологично при някои автори става
израз и изказ на концептуалното изкуство или
е оставен да присъства без конкретен замисъл
освен този – да изразява само себе си.
Съществува тенденция някои от съвременните артисти да се вдъхновяват, повлияват и
използват орнаментни, композиционни особености, техники и цветове като средство
за изразяване на техните творчески идеи
и послания. Понякога лични, психологически,
философски, социално ориентирани. В тези
идеи се наблюдава възраждането на древната
скулптура, на която обаче неминуемо е добавен
новият облик на съвремието. Древните племена са влагали сериозни послания чрез цветовете на керамичните предмети, които са
създавали. В древността полихромията е била
водеща за приближаване на мащабните храмове
към човешкото, както и за разграничаване на
формата от цялото. Полихромията е повече
културен феномен, отколкото манифестация
на социални желания и експресия. Цветът се
възприема като натурален феномен и заема

важно място в живота на хората. Древните
египтяни разбират цвета като същината на
характера на живеене и съществуване, както и свързват значението на думата „цвят“
с „характер“. Всичко има своите характерни
оцветявания и е разпознаваемо чрез цвета и
може да бъде квалифицирано от това – поне
в естествения свят или където системата
като цветен символизъм е била открита и
много устремена. Въпросът за мястото на
цвета е бил винаги дискутиран въпрос. Дали
цветът принадлежи към обекта или субекта.
Много е написано за цвета и неговите аспекти.
Отговорите на всички тези въпроси вероятно
се крият в самите нас и връзката ни с цвета.
Полихромната скулптура ни поддържа в специална връзка към входа на комплекс последици
от особеностите на цветния феномен. Цветната теория и цветният символизъм са две
отделни проучвания и следствия. Всъщност
теорията обяснява натуралния феномен като
цвят и също поставя в рамка и излага широки
вдъхновяващи знания, сред които водещо е
описанието на естествените закони, отнасящи се до поведението на съответния феномен.
Във връзка с цветния символизъм се развиват
редица правила, които съгласуват и определят
подробностите, описани като предназначение.
Представените разговори с автори в България,
боравещи с цвета в своите пластики, показват вдъхновението им от полихромията в
древността; почти всички споменават като
най-вдъхновяващ подсъзнателно или съзнателно Египет.
Развитието на изкуството от 80-те години
на XX век е свързано с актуалните исторически
събития. Тенденциите от миналото продължават активно да присъстват в най-съвременните творчески търсения, тъй като всеки
нов художествен похват води началото си от
изкуството на предшестващите десетилетия.
Изкуството се променя непрекъснато и тези
зараждащи се художествени явления се отразяват в редица галерии по-света, които днес
играят важна роля за представянето на новото изкуство. По този начин художествените
движения и тенденции съществуват в публичното пространство (Римшнайдер, Грьозеник
2013, с. 6-7). В разработвания труд са посочени
конкретни примери, като се засяга една малка,
но съществена част от световните автори,
които умело използват цвета в своите триизмерни пространствени творби.
Може да се каже, че проведеното изследване си
поставя за цел да подчертае ефектността от
използване на цвят при изграждане на триизмерни произведения, скулптури и пластика и
чрез добре подбрани методологични похвати,
акцентиращи върху европейски опит от по-
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следните години. Добре подбран исторически
материал и мнения на водещи артисти недвусмислено потвърждават идеята за налагаща
се необходимост от прилагане на този прийом за подсилване формата на въздействие.
Цветът е толкова важно изразно средство
в едно художествено произведение, колкото
формата, структурата, размерите, материала и замисъла му. В настоящото изследване
са структурираните проблеми за цвета, за
предаването на едно синтезирано знание,
за връзката между художествената форма и
използването на цвета като допълнително
средство за определено внушение: динамика,
покой, експресивност, обобщаване на формата, т.е. разглеждане на един от формалните
проблеми в скулптурата. Темата засяга цвета
в скулптурата, полихромията в триизмерните форми. Цветът е явление, възприемано
чрез зрението. Материалната повърхност,
върху която обикновено цветът присъства,
е само следствие на този факт. Цветът може
да бъде елемент на концептуалното изкуство
дори в случаи, в които дадената творческа
идея го отхвърля като значим, защото отхвърляйки го или приемайки го, той винаги ще
присъства под усещането за едно или друго
визуално впечатление, дори и в ахроматичното или различно виждане. Завладяващ и провокативен в символичен и несимволичен аспект,
освободен и изразяващ само себе си, цветът
може да бъде език за художествена творба
от всякакво естество, скулптура, пластика,
дизайн, инсталация, както и да присъства и
да се намесва в пространството, създавайки
различни зрителни представи и илюзии.
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Откъс от ГЛАВА 1
БИОГРАФИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА
КРИСТО И ЖАН-КЛОД КАТО
ТВОРЦИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА
ОТНОШЕНИЕТО ИМ КЪМ
КАТЕГОРИЯТА „ВРЕМЕ“
Обучение в Националната художествена
академия
Младият Явашев навлиза в този период от живота си изпълнен с очаквания. Воден от вътрешен порив към изкуството, той е отворен и
жаден за знания. На повечето от надеждите му
системата не е способна да отговори. Той успява да вземе от нея всичко полезно, което ще
му помогне да осъществи мечтите си. „Учихме
най-различни неща, дори медицина и дисекция
на човешко тяло, но всичко беше много старомодно, като арт училище от 19 век“, споделя
той години по-късно за обучението си в Художествената академия.1
Христо заварва в София напредналите резултати от един мъчителен процес за подчиняване
на будните духове на нацията. В началото
на 50-те новите управляващи вече са сложили
здрава ръка върху художествения живот. Годините непосредствено след 9 септември 1944
г. са вкоренили страх сред интелектуалците с
директните репресии над тези, които по някакъв начин се съпротивляват на комунистическата власт. Още в първите дни изтъкнати
художници и много карикатуристи са арестувани, изпращани в трудово изправителни селища.
Други по среднощни часове са викани „за сведения“, разпитвани, заплашвани, съблазнявани
да сътрудничат на властта. Творческите
сдружения на художниците са разформировани
и се създава едно колективно тяло, подплатено с идейно-партийна принадлежност и цели.
И тъй като „новите“ нямат точна концепция
как точно изглежда „правоверната“ живопис,
започва възхвала на съветския модел и всяване
на страх от всичко, което изглежда различно.
Всички художествени течения, развивани от
творците преди 1944-та година са обявени за
„формализъм“ и „буржоазни“. Най-страшното

1

Личен архив на автора, интервю на автора с Кристо, 2014

клеймо за художниците е, че са изпаднали под
„западното влияние“. Трудно е да се опише с
точност какво се случва в духовния живот, да
се обобщи и сложи етикет на процесите и произведенията, създадени по това време. Някои
творци истински вярват в идеите на комунистите и прегръщат наложените с лозунги
методи, опитват се да адаптират творчеството си. Други виждат възможността с покорството си да извоюват власт и привилегия да
раздават оценки над колегите си и да ползват
блага. Най-преданите художници са възнаграждавани с ателиета и постове. Други творци,
които не желаели да предадат свободата на
вдъхновението си, започват да творят все
по-малко, изпадат във вътрешна емиграция.
Системата на доноси, подслушване, докладване
измества някогашните интелектуални разговори. Художествени комисии от идеологически
подбрани хора посочва кои са творците, които
са достойни работите им да бъдат включени в
изложби. Страхът трайно се настанява и сред
интелигенцията.
В какво се е превърнала Академията, където
отива да учи студентът Христо Явашев, свидетелстват писма на Иван Лазаров – любимия
скулптор на България и близък приятел на майката на Христо. На 3 март 1951 г. пише до новоназначения ректор на висшето училище Крум
Кюлявков: „Другарю Кюлявков, ти забрави, или
не се сещаше, че дохождаш в един институт
учебен, а не в казарма… Ти се вслуша в доносничеството на студентите, вместо да се погрижиш да се стегне това нещастно поколение,
да може да ползва младите си сили… Най-голям
цинизъм беше, че пред твоите очи дадоха на
Стаменов отлична бележка, когато всички в
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Академията го знаеха като най-бездарния, да
не кажа ненормален“. Година по-късно – през
1952 г., малко преди Явашев да постъпи в Академията, Лазаров пише и до новия председател
на Комитета за наука, изкуство и култура:
„Ректорът насочи вниманието си на първо
място към дисциплината, която беше твърде
изостанала. Строгостта у него беше на първи план, преследването на формализма също.
Във връзка с това от страна на ректората се
появи подозрителност към някои колеги, което попречи да се получи желаната от всички
сплотеност. За тази подозрителност най-вече
даваше тон (зам.-ректорът) Л. Белмустаков,
който влияеше в това направление и на останалите двама свои колеги в ректората. Белмустаков почна подмолна борба за преследване на
всеки, който имаше свое мнение, различно от
неговото“ (Илиев 2016).
Преди сталинисткият дух да навлезе в Академията тя е университет, който се равнява по
дух с тези в Европа. В преподавателската колегия са преподаватели като Илия Бешков, Дечко
Узунов, Кирил Цонев, Иван Лазаров. Маслените
платна и рисунки на учителите са закачени по
стените на втория етаж и защитават нагледно професионалния им авторитет и способността да подготвят следващите поколения
художници. Студентите задълбочено изучават
перспективата и композициите, познаването
на човешката фигура. Някак неусетно точното
изображение и патосът започват да стават
все по-важни в изискванията на преподавателите. В старото крило на сградата постепенно
се настаняват грижливо рамкирани етюди на
съветски студенти от академиите в Ленинград и Москва. Те задават нагледно как е правилно да се рисува. Преподавателят на Христо
Борис Митов, извоювал си авторитет в културния живот до 9 септември, става лауреат
на Димитровска награда за внушителен портрет на Георги Димитров. Митов призовава
студентите си да следват примера на съветските другари, „на другарите Репин и другарите передвижни.2 Социалистическият реализъм здраво се е настанил в изобразителното
изкуство и със страх от репресии е приобщил
на своя страна дори надарените. В Съветския
съюз художниците модернисти като Василий
Кандински и Марк Шагал са принудени да заминат от страната, след като не са в състояние
да приемат и станат част от стремежите
за реалистично изкуство. Борис Костудиев,
Константин Юон, Исак Бродски стават еталон
за социалистическия метод, синхронизиран с
официалната партийна линия. За художниците
става задължително да са социално ангажирани и да възпяват темите на партийното
ръководство. Западноевропейското изкуство,
направленията като експресионизъм, кубизъм

2

Личен архив на автора, интервю на автора с Ива Хаджиева, 2015.

3

Личен архив на автора, интервю на автора с Георги Кокудов, 2016.

и футуризъм са заклеймени с етикетите „субективизъм“, „формализъм“, считат се за упадъчни и реакционни. Подетите от СССР теми
отекват и в България – възпявани са за достойни съветската армия, антифашистката
съпротива, колективния труд като извор на
непрекъсната радост. От картините и на студенти, и на преподаватели започват да греят
лицата на щастливи работници, комбайни да
порят житата, да се извисяват корпусите на
заводите и комините да димят напористо.
Христо не усеща от първия ден властващите порядки в художественото училище. Той е
изпълнен с ентусиазъм и желание да рисува и да
учи. Студентският живот му изглежда вълнуващ и откриващ нови възможности.
Младият Явашев живее при приятелката на
майка си – музиколога Райна Кацарова, дъщеря
на генерал Кокудов. Христо дели една стая с
техния малък син Георги – Гео. Въпреки че през
деня се обучава в Академията, във всеки свободен момент той скицира портрети на членовете на семейството, рисунки, които се пазят
и до днес. Ръката на младия художник е запечатала с маслени бои върху платно дневната на
семейството. Тя изглежда светла и слънчева,
ярък китеник в топли цветове грее от дивана,
виолата на бащата – чичо Зарко – е подпряна
на голяма библиотека, пълна с книги. Гео си
спомня, че Христо е „винаги забързан, винаги
запъхтян, винаги нещо има да прави, като че
ли пулса му бие по-забързано“.3 Гео е един от
най-честите модели на Христо, често пъти
дори без да подозира – докато спи. Щрихът е
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лек като сън, но детайлът възглавница е прецизно нарисуван. Момчето е запечатано как
чете, учи, пише или гледа фронтално с червена пионерска връзка. Христо ги рисувал бързо,
но вглъбено, без да говори много, докато ги
прави. Студентските му работи не носят патоса на времето. Те деликатно изследват човешкото лице и жестове, човешкия характер
и състояния. Рисунъкът на Христо изглежда
много повече ренесансов, отколкото повлиян
от социалистическия реализъм.
Момчето Георги е изобразено като фино,
вглъбено и спокойно. Цветният му портрет в
градината – със слънчева шапка и светлосиня
риза дори напомня мечтателното излъчване
на импресионистите. Рисуван е от натура на
двора до дюлево дърво. И фигурата, и фонът

са със светли, меки, преливащи мазки. Когато
човек последователно гледа рисунките, добива чувството, че и Христо добре познава и
разбира какъв е обектът, проследен в неговите различни състояния. Членовете на фамилията са запечатани в моменти на своите
обичайни ежедневни пози. От тях научаваме
за живота им – вижда се как майката, леля
Райна, работи съсредоточено на бюрото или
пък свири усмихнато на пиано – зряла жена
интелектуалка с изражение на човек, отдаден
на мисловна дейност. Съпругът ѝ „чичо Зарчо“
е благодатен модел. Докато го рисува с фес на
главата, той му разказва вицове и спомени за
гурбета си в Близкия Изток. Запечатан е върху листа как пише на бюрото си, пуши лула или
подремва с крака, вдигнати върху облегалката
на дивана. Христо много обича да рисува и
възрастния генерал Кокудев. Използвал винаги
възможността при посещенията му. На портретите генералът изглежда благороден и
достолепен на преклонната си възраст, с все
още твърд волеви поглед. Според Гео дядо му
е изобразен „гениално“, с леко притворените
си очи и тънка усмивчица. Студентът Христо е много точен в пластичното изображение на фигурите. Той предава напълно не само
движението и стойката на обектите си, но и
състоянието и характера на хората. В етюдите има и множество съвършено изобразени
детайли – ухо, вратовръзка, кутия, книга –
които разказват за времето и обстановката,
показват духа на мястото. Още в тези рисунки се вижда отношението на Христо към
материите и платовете. Дори с молив или
въглен прекрасно показва текстурата на шал
или палто, на рокля или жилетка. Гънките,
обемите са нещо, което той изследва прецизно, вече е добил умения, които тепърва ще
развива в нови форми. В семейството на леля
Райна освен множество обекти за рисуване
има нещо необичайно за времето. Тук без притеснения се приемат чужденци. Заради работата си тя общува с културната общност от
цял свят въпреки постоянното наблюдение
над интелектуалците. В нейния дом гост е и
френското културно аташе Бонавита, който
ще стане ключово познанство в историята
на Христо.
Времето, което Христо прекарва в Художествената академия в София, го научава на точeн
академичeн подход. Това е умение, което
той и до днес използва в подготвителните
работи – скиците, умалените модели и рисунките на проектите. Състудентката им
Ива Хаджиева много ясно си спомня начина, по
който Христо напредва – „без усилие, с пълна
отдаденост в рисуването, с лекота“.4 Дора
Бонева разказва как Христо бил любимец на

4

Личен архив на автора, интервю на автора с Ива Хаджиева, 2017.
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Втори и трети курс на следването в Академията били изцяло посветени на руско и
съветско творчество, а четвъртата година
– само на българското. Здраво заредени със
соцреализъм, студентите рисували от натура постоянно. Все пак някои от тях знаели,
че изкуството не спира до импресионизма.
След първата година Христо записал курс
при най-големия авторитет в Академията –
проф. Дечко Узунов. При него усъвършенствал
класическите си техники. Христо копнеел за
повече критичност към работата си, искал
да усвои нови техники, да научи нови неща.6
Въпросите за стиловете в изкуството не
били изобщо обект на дискусии. Важно било
само изображението да е точно, да вдъхва
правилните чувства – оптимизъм и увереност в строя и системата, да пропагандира
и украсява нейните ценности. Студентите
най-често рисували работнически и селски
сцени, пасторални пейзажи и реалистични
портрети. Христо обичал да експериментира
и да проверява докъде стигат границите на
позволеното.

Борис Митов, преподавателя им по рисуване
в първите курсове. Той бил особняк, но „много точен рисувач“, убеден последовател на
академичния канон в изкуството и точното
копиране на натурата. След всяко упражнение карал студентите да правят собствена
класация и да подредят работите си, като на
челно място сложат най-сполучливата според
тях. Ако случайно рисунката на Христо не
била най-отпред, преподавателят собственоръчно я поставял. Дора помни горчивината,
когато веднъж нейната работа била наредена от колегите преди тази на Христо. Борис
Митов се взрял в един детайл, казал ѝ – „този
пръст тука не се вижда“ и бързо разместил
рисунките с неговата отпред.5 Обучението в
Академията държало здраво Христо и колегите му в коловозите на реализма. През първи
курс те преминавали буквално препускайки
през цялата история на изкуството. Според
учебната програма в социалистическа България тя (историята) свършвала до импресионизма. Нещо повече, след него територията
била забранена – не само не се преподавала, не
трябвало да се вижда. Студентите знаели, че
в библиотеката е пълно с книги с илюстрации
и репродукции от различни периоди. Те обаче
не били достъпни за тях, не им ги давали дори
да ги разгледат.

5
6
7

Личен архив на автора, интервю на автора с Дора Бонева, 2017.
Личен архив на автора, интервю на автора с Кристо, 2014.
Личен архив на автора, интервю на автора с Ива Хаджиева, 2017.

Веднъж нарисувал голямо платно на почиващи
си на полето селяни в два варианта. Единият бил съвсем традиционен и реалистичен,
другият – в по-ярки цветове, някои селяни
– облечени в червени ризи. Преподавателят
му веднага реагирал негативно на втората и
казал, че на нея селяните изглеждат изморени,
а не щастливи от труда си. Христо нямал желание да влиза в безсмислени спорове и да защитава свободата на творческия си поглед.7
Пропагандната машина на строя не пропуска
да впряга студентите за своите цели. Възлага им специални „тематични задачи“, както
и портрети на вождовете – за годишнина от
смъртта на Георги Димитров или за честване
на Димитър Благоев. Учащите се изписват
с красиви букви крилатите им мисли, които
трябва да вдъхновяват обществото. Рисува
ги и Христо, така се налагало. Вероятно това
е сред водещите причини Кристо да отбягва декларативни определения за смисъла на
творчеството си и да издига свободата от
всякакви зависимости като върховен принцип
на работата си. Задачите пред студентите
често звучат абсурдно. Те не свършват само
с рисуването на лозунги и партийни портрети. През летните ваканции не само младите
хора от Академията, но и музиканти и писатели трябвало да приближат изкуството
до народа. Това било урок и за тях, за да не
си въобразяват, че творчеството е нещо
откъснато от живота. В такива дни Христо
и колегите му били изпращани със специална
задача по градове и села да общуват с тружениците, да декорират „витрината на социа-
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лизма“, да ѝ придадат по-красиво лице. Кристо
много добре си спомня как обикалял селските
дворове по продължение на влаковата линия
на „Ориент Експрес“. Разговарял със селяните
и им показвал как да подредят дворовете си
така, че да изглеждат приветливо за преминаващите във вагоните пътници. Той бил срамежлив и в началото се притеснявал, но непосредственият му тон и общуване помагали в
преговорите. С колегите си нареждали балите
със сеното, паркирали тракторите така, че
стопанствата да изглеждат привлекателни.
Отпадъците и грозните страни на селската
работа прикривали, покривали, пакетирали
(Chernow, Volz 2002). В онези дни Христо се
научил да общува с различни от себе си хора,
убедил се в това как ръката на твореца може
да променя пейзажа и да придава нов изглед на
средата, да се намесва в нея и да ѝ въздейства, да ѝ придава нов характер, дори да я превръща в нещо различно. Тези съпрекосновения
с местното население и с извънградската среда са предвесници на развитието на неговото
пространствено мислене и идеи за проекти
на открито, носещи временността като своя
характеристика. Кристо си дава сметка за
влиянието на тези студентски занимания на
открито, но категорично твърди, че те не са

имали нищо общо с изкуството (Koddenberg,
Mekouar, Giovanelli, Collectifs 2019).
Младият Явашев бил отдаден на ученето, но
не и скучен студент. Понякога чувството му
за хумор надхвърляло очакванията на околните с артистични, дори ексцентрични за времето проявления. Годишните баловете на Художствената академия се посочват от някои
автори като първи наченки на пърформанс
(Стефанов 2003, с. 29). Те имали зададена тематична насоченост, маскирали се и студенти, и преподаватели. В тези моменти Христо
не се задоволявал само да навлече специален
костюм като повечето си колеги. Той отново
проявявал склонността си да режисира събитията и да изпипва детайлите. За едно от
тези събития Явашев поръчал файтон, натоварил на него група колеги и така пристигнали
на тържеството. Дора Бонева си спомня как
едва не изхвърчала от каросерията на завоя
на Университета, облечена с фуста от перде.
Пристигането им било истински фурор. Друг
случай, който мнозина помнят, е как Христо
пристигнал на бала маскиран като монах.
Истинското расо било взето от свещеника,
хазяин на Анани. През цялото време Христо
четял от книга, която се предполагало, че е
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Библията, но всъщност била „Половият въпрос“ на Август Форел, единствената тогава
книга, която информирала за интимните
отношения между мъжа и жената. „Чувството му за хумор беше свежо като полъх, всичко,
с което се захванеше, правеше с размах – от
детските игри до участието в карнавал. Такова стана след това и изкуството му“, спомня
си тези случаи Ива Хаджиева.8
Увлеченията на Христо по театъра продължават и през студентските години в
Художствената академия. Брат му Анани
бил естествената връзка, а актьорите и
режисьорите – приятели от компанията му.
Интересът на младия Явашев е сериозен и
затова той посещавал и някои от класовете в Театралната академия. Често рисувал
актьорите – на репетиции в различни роли.
Особен интерес проявявал към сценичното
оформление и пространствените решения
на сцената. Скицирал костюми и декори за
представленията, в които участвал Анани.
Винаги силно се вълнувал от неговите изяви,
обичал да обсъждат ролите и постановките.
Анани пази своите портрети, нарисувани
от брат му, спомен и за ранните му роли. На
централно място в дома му е „Студентът от
Саламанка“. На нея големият брат е с широкопола шапка и наметка. В дома на френското
културно аташе Бонавита Христо видял и
останал силно впечатлен от публикации във
френско списание със снимки на „художествено
оформление“ за пиеси на Брехт, Пирандело и
някои класици. Едно от изображенията за сцената на италианската класическа пиеса „По
периферията“ толкова много го впечатлило,
че го описва в писмо до брат си Анани, който бил в Габрово – „Подът червен (цинобър),
хоризонтът жълт (кадмиево жълто) без никакви завеси встрани – невиждана пространственост и в тази сцена артистите всички
в черни кадифени костюми. И това е комедия
– ама такава лъчезарност, светлина. Никакви
аксесоари. Това е демонстрация на художественото въображение. Просто удивление“.9
От театралните впечатления на Христо
може да се разбере много не само за неговите интереси, но и за ограниченията, в които стояли сковани много от българските
творци. През 56-та година едно от малкото
театрални събития било гостуването на
Белградския театър в София. Христо гледал
всички представления. Христо не само гледал
пиесите, той присъствал на всички възможни
разговори с авторите и театралните екипи.
Срещите с изкуството отвъд все повече затвърждавали у него убедеността, че изкуството в България е твърде вехто: „Човек разбира
какви глупави, невъобразимо примитивни

представи имаме за театъра и как и къде е
съвременния театър. Нашите представления
приличат на музейни вещи и консервирано
изкуство“.10
По време на следването си Христо си е поставил за цел да стане художник и да се
самообразова. Рискованото в условията на
комунизма познанство с дипломата Бонавита има особена заслуга за достъпа на Христо
до образци на модерното изкуство. Той си
спомня, че се е запознал с него в средата на
1955 г. Французинът бързо забелязал уменията на младия Явашев. Видял негови рисунки и
му поръчал портрети на семейството си – на
съпругата си и 4-годишното им дете. Така
Христо станал редовен гост в техния дом,
получавал информация за световни културни
събития, имал достъп за първи път в живота
си до албуми с произведения на съвременни
западни художници и ярки представители на
модернизма. Жадно разглеждал репродукциите. Вече бил сигурен, че отвъд Желязната
завеса светът на изкуството е различен, жив
и свободен. Това му дава решимост и тласък
да поеме по пътя към него, колкото и трудно
да изглежда това.
Преди да тръгне завинаги, той ще се откъсне
от всички и ще се върне на мястото, което го
вика обратно постоянно – Качурите, махалата над Габрово, където с родителите си
бягат от войната. Там той помагал на селяните да вършеят, доят, да изкарват овцете,
а в паузите ги скицирал. Вечер ги карал да му
позират.
Идеята да излезе извън България намира
трайно място в мислите му. „Знаех, че е
трудно, но исках“, казва ми 60 години по-късно
Кристо. Това изречение ще е валидно и движещо многократно през живота му. Студентът
Христо е разбрал, че необятността на изкуството, която го привлича, не е в рамките
на страната. Въпреки културната изолация
на България той е видял доказателства за
съществуването на свободно изкуство отвъд
границата. Той тръгва за пореден път, загърбвайки миналото и гледайки напред. Дори
балтонът, който носи, е зает от баща му. Инстинктивно усеща, че полетът ще е еднопосочен. „Знаех, вътрешно, че никога няма да се
върна обратно. Нямах никакъв багаж, не носих
нищо с мен, не притежавах нищо в България,
ужасно“11, ще ми разкаже години по-късно Кристо. Тогава обаче никой не знае за тази негова
убеденост. Дори майка му.
Честата смяна на мястото на живеене по
време на детските години, променливият
статут на семейството, динамиката на со-

Личен архив на автора, интервю на автора с Ива Хаджиева, 2017.
Личен архив на сем. Явашеви, писмо на Христо Явашев до брат му Анани, 1956.
10
Личен архив на сем. Явашеви, писмо на Христо Явашев до брат му Анани, 1956.
11
Личен архив на автора, интервю на автора с Кристо, 2014.
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циалната и обществена среда във времето на
неговото съзряване оформят Христо като
човек с решимост за промени, успяващ да
формулира ясни цели. Липсата на материални обвързаности, свързващи го със средата,
му помагат да върви напред към тяхното
преследване, без да е възпрепятстван от
емоционални или материални фактори. Тези
обективни факти от биографичния му път
предпоставят и формират в голяма степен
насочването и достигането до концепция
за изкуство, за което временността е не
само характеристика, но и осмислена жи-
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тейска и философска нагласа. В творчеството на Кристо и Жан-Клод темпоралното е
издигнато във възвишено и красиво заради
своята мимолетност и неповторимост
– така то става носител на уникални качества. За Кристо и миговете, прекарани
в България по време на детството и младостта му, също са възприети като временни и неповторими. Той никога не се връща
към местата, които обича и за които пази
съкровени спомени. Така те остават част
от магията, за която говори със светещи
очи и която не може да се повтори.
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Връзките
„Вторият предмет беше още по-странен. Когато Грифалкони го извади от подплатеното му
сандъче, Вален в първия момент помисли, че е
коралов храст. Но Грифалкони поклати глава:
В подземията на „Шато дьо ла Мюет“ той бил
намерил останките от една маса; овалният
плот, великолепно инкрустиран със седеф, бил
в изключително добро състояние, но основата – тежка вретенообразна колона от дърво
с жилки – се оказала напълно проядена; червеите били работили скрито, подмолно и били
издълбали безброй канали и каналчета, пълни с
дървесен прах. Отвън не личало нищо от този
унищожителен процес и Грифалкони разбрал,
че в това състояние автентичният крак няма
да издържи тежестта на плота и може да се
запази само ако се укрепи вътрешно; затова,
след като прочистил чрез изсмукване дървесния
прах от каналчетата, инжектирал под налягане една каша от оловен прах, стипца и азбестови влакна. Работата била извършена успешно,
но се оказало, че дори заздравен по този начин,
кракът на масата си оставал твърде крехък и
Грифалкони бил принуден да го смени изцяло. Тогава именно му дошло на ум да разяде с киселина
останалото дърво и да получи това фантастично „растение“, точна следа от живота на
червея в този къс дърво, неподвижна каменна
отливка на всички движения, които са съставяли неговото сляпо съществуване, неговото
единствено упорство, неговия непрекъснат ход,
точното материализиране на всичко, което е
изял и смлял червеят, изтръгвайки от заобикалящия го свят почти невидимите частици,
необходими за живота му; разкритото, станало
видимо и неизмеримо вълнуващо изображение на
едно безкрайно пътуване, което бе превърнало
твърдото дърво във въздушна лека мрежа от
запълнени с прах тунелчета“ (Перек 2015, с. 155).
Една сценография, съдържаща в себе си движение, може да се разглежда като система от
принципи и логика в организацията на действията ѝ. Какво представлява „системата“? „Не
толкова материалните ограничения, колкото
фокусът върху идейната рамка определят що
е система. По този начин всяка ситуация, била

тя вътре или вън от контекста на изкуството, може да бъде отработена или разглеждана
като система. Доколкото една система би
съдържала хора, идеи, послания, атмосферни
условия, източници на сила и т.н., то тя е, да
цитирам системния биолог Лудвиг фон Берталанфи, „сбор от части във взаимодействие“,
състоящи се от материя, енергия и информация в различна степен на свързаност. Оценявайки системите, артистът влиза в ролята на
анализатор, който взима под внимание целите, ограниченията, структурата, началото и
края и всяка свързана с това дейност, вътре и
вън от системата“ (Бърнам 1968). Системата
предполага контрол и корекции по „поточната линия“, образно казано е като географска
карта, разполагаща с меридиани и паралели,
по които се осъществява движение. Формално
разгледана, системата е характеристика или
контекст, в който се разглеждат процесите.
Паралелът със сценографията е по линия на
физическите ѝ очертания и конкретни функции, които се предполага, че притежава. Често
тези характеристики позволяват сценографията да има различни степени на активност
в структурата на спектакъла, художествен
образ, който се включа в дадени моменти по
специфичен начин. Навярно сценографията
като система има безборй вариации и възможни ходове, но посредством комбинаторен принцип може да се стигне до изчерпването им.
Една система може да бъде затворена и съответстващата сценография да е замислена със
строга партитура, очертаваща пределите на
художествения и функционален образ. Другият
вариант е системата да е „отворена“, т.е. сценографията да няма строги закономерности,
наложени от техническите ѝ характеристики,
а да позволява импровизация с образа, създавайки неочаквани трансформации. И в двата
случая движението е ключ към „промените“, но
предполага различни пътища за достигане до
тях. В този текст сценографията и нейните
характеристики – в частност движението
ще се разгледа през призмата на класическата
структура на театралния спектакъл, натоварен с т.нар. „свръхзадача“. Движенията са
породени от тази обща задача-цел, където
може да се търси тотално въздействие в или
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на сценографията.
Общото между една кинетична сценография
и червеите-дървояди от по-горе цитирания
текст е, че и двете представляват системи
с конкретни намерения и функция, и двете се
движат в пространството и чертаят пътища във времето. Червеите-дървояди оставят
след себе си тунели, пълни с прах като резултат от тяхното действие, протекло в даден
период от време. „Във и чрез пространството
откриваме красивите вкаменелости на времето, втвърдени от дълга неподвижност.
Неосъзнатото е неподвижно. Спомените са
неподвижни, толкова по-непоклатими, колкото
по-добре са разположени в пространството“
(Башлар 1988, с. 45). Ефимерната структура на
прахта, останала в тунелите, е като застинал
времеви пълнеж във вечността. Движейки се,
сценографията изгражда подобни траектории и координатни системи в диапазони от
времето. Ако хипотетично оцветим хода на
дадена мобилна структура от сценографията,
в края на представлението по сцената ще има
цветни линии – следи от движенията ѝ. Сцената става платно за рисуване, а резултатът е
графична рисунка като свидетелство за всички
възможни пътища, през които е преминал мобилния обект. Връзката между този визуален
опит и движението на сценографията в едно
представление е времето. Движението онагледява развитието на сценичното действие,
но вместо на платното за рисуване – върху
платното на времето. Очертаните следи по
сцената от движенията на сценографията са
невидими, но се разчитат времево. Те представляват неговия архив, а паметта на зрителя ги
сглобява в един цялостен образ, който ражда
впечатленията му. „Паметта е като театър
на миналото, а благодарение на декора действащите лица запазват главната си роля. Понякога ни се струва, че опознаваме себе си във
времето, а всъщност можем да опознаем само
низ от последователни моменти на установяване в различни пространства на съществото
ни, на едно същество, което не иска да изтече,
което даже тогава, когато търси в миналото
изгубеното време, иска да „спре“ хода на времето. В хилядите си килийки пространството
съдържа сгъстено време. Това е и предназначението му“ (Башлар 1988, с. 44).
За движението
Движението в сценографията е промяна,
свързана с прекомпозиране или по-конкретно с трансформация от една форма към друга. Тя може да се осъществява посредством
даденостите на сценичната механизация,

1

възможностите на автономната мобилна
сценография където фактор е човешката сила,
електрическия мотор, химическата реакция
и други или от комбинация между различните
типове. Например действената сценография1
реорганизира пространството лесно и бързо
най-често с помощта на актьора, сценичната
среда е комбинаторна и позовлява промяна на
цялостната пространствена ситуация или
на нейни елементи. Трансформациите може
да се проведат и чрез ползването на сценичната механизация, която динамично променя
елементи от средата или представя различни
ракурси от нея, като по този начин сценографията се разкрива по време на и през действието. „В класическта трагедия пространството блести с отсъствието си. То е неутрално
място, през което се минава, което не характеризира средата, а осигурява интелектуална
и морална подкрепа на героя. То е абстрактно
и символично място, подобно на шахматната
дъска – значение имат шахматните фигури,
затова характеризирането на шахматните
полета е излишно“ (Павис 2002, с. 284). Тенденциите в сценографията от началото на XX век
се отърсват от наподобителната ефектност
и илюзорната пищност и прехвърлят смисловия поток, с който е натоварена, именно към
движението – видовете движение на актьорите (мизансценните композиции, породени от
конкретните режисьорски задачи и пластическите решения на сценографията), движението
на сценографията, движението на компонентите на сценографията и не на последно място
движението на спектакъла. „С оглед на това,
разглеждайки сега как в театъра визуални и
ритмични елементи се свързват в общата
сценична драматургия на времето, той добива
качеството на кинетичен обект, който вече
не може да бъде разбран със същия модус на
гледане, обичаен за наративния театър“ (Леман 2015, с. 400).
Сценографското решение е независимо и
автономно, когато има собствени принципи
на ползване, независещи от сценичната архитектура и механизация. Често те се припознават като кинетичен тип сценография,
довеждаща до интерактивност между нея и
актьора, а освен в механичен „аналогов“ аспект
тези принципи могат да бъдат изградени и от
комбинация с дигитални средства чрез ползването на мултимедия, кинект камери, различни
софтуери и т.н. Движението в дадено сценично
решение може да бъде изразено на локално ниво
или да е генерален ход в сценографията. При
всички положения това е вид смяна или промяна, която е обвързана с носената от образа на
сцената информация.

„Действена сценография“ – понятие, зад което стои името на режисьора Всеволод Мейерхолд и сценографката Любов Попова. Това
е принцип на конструктивна сценография със собствени механизми и игрови възможности за ползване по време на действие, който за първи път се разглежда в решението на представлението „Великодушния рогоносец“ през 1922 г.
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Характеристиките
В един спектакъл, където промените се
правят „пред зрителя“, те стават част от
художествения и смислов замисъл. Ако се
запише на видео дадена промяна и след това
се изгледа и се постави на пауза на случаен
принцип, ще се открият различни възможни
образи, които в крайна сметка са композиции,
а не само етапите на развиване на дадения
сценичен обект. Процесът на трансформация
е въздействащ, когато е видим за зрителя,
тъй като има възможност да се наблюдава
последователността и логиката на променящата се образност на декора. „Думите в едно
изречение не притежават абсолютен смисъл.
Всяка от тях приема особен нюанс на значение от тази, която я предшества, и от тази,
която я следва. Нито пък всички думи от едно
изречение са способни да предизвикат независим образ или мисъл. Много от тях изразяват
отношенията и го правят само благодарение
на мястото си в цялото и на връзката си с
останалите думи от изречението“ (Бергсон
1997, с. 95). Така всички тези действия намират своя смисъл в общото усещане за сценографията – движенията на трансформациите
и прекомпозиранията изграждат „досието“ на
образа със съотвените внушения и връзки. В
една игрова сценография в класическата трактовка на спектакъл, където се наблюдават
причинно-следствени връзки, а реорганизацията на сцената е видима за зрителя, актьорите работят с дадени елементи от сценографията с цел изграждане на нов сценичен образ,
а ползването на сценичната механизация дава
възможност за по-мащабни трансформации.
С промените „архитектурата“ на сценографията се осмисля от зрителя. Стават ясни
опорните ѝ точки, конструктивната логика,
облечена от материалността и крепежите,
които я изграждат, водещи до мобилните ѝ
заложби. Така сцената може да се обхване, да
се дешифрова, да се разберат пространствените ѝ кройки през функционалността на
декора и това да доведе до още едно преживяване на пространството от зрителя.
В „промяната“ може да се открие обрат и
нелогичност, счупване на установената до
момента партитура и нейната последователност, като по този начин се легитимира
действието посредством противопоставяне с другото. „Всяко възприятие, както е известно, е възприятие на разликите“ (Леман
2015, с. 390).
Преживяването на дадено сценично действие
неминуемо е компилация от компоненти, в
която участва и образа. Както един танцьор,
достигайки до дадена движенческа позиция

или актьор, достигайки до съответно състояние, минават през етапи, така и образът на сценографията има своите такива.
В по-общ аспект може да се разгледа и партитурата на един спектакъл, където посредством мизансцените – връзката между
образа и действието, се изграждат различни амплитуди на организация на действие.
„Композицията на сценичното действие се
осъществява в пространството, което е на
свой ред композирано съобразно с изискванията на пиесата...“ (Михайлов 1973, с. 159) „Сцената представя“, а етапите и елементите
на това, което се представя, се субординира
спрямо необходимостите на сценичното
действие. Както по-горе се отбеляза, сценография, която е автономна спрямо механизацията на сцената и се развива посредством
свои собствени принципи, търси и намира
установени пътища на трансформация. Те
биха могли да са логични и последователни, а
може и да изненадват с неочакван обрат при
развитие. „Понякога в окончателното изображение не остава нищо от първоначалната
схема“ (Бергсон 1997, с. 98). Една надуваема
форма може да се надува или отпуска, а може и
да се спука – ходовете са зависими от актьорските задачи, но и от материята и нейните качества. Една тръбна конструкция със
заложени подвижни връзки между сегментите
ѝ дава безброй варианти за структуриране и
създаване на различни форми, но те виднаги
са подчинени в логиката на осите на тръбите и възможните ракурси, които позволяват
крепежите. Тоест колкото и изненадващи и
неочаквани действия да предполага дадена
затворена структура-система, то те винаги
са подчинени на нейните материални характеристики. По-важното в случая е, че те са
установени предварително и то така, че да
могат да обслужват действието със съответния образ/образи. Ползването на действената сценография е логично от гледна точка
на функционалните ходове, които чертае и
навярно дори и в излизането от установения ход на развиването ѝ чрез друг, който се
явава неконвенционален. Дори и там може да
се проследи логиката на системата, именно
защото в крайна сметка е „сбор от части във
взаимодействие“ (Бърнам 1968). Принципите
в този тип сценография се определят от
намерението на действието, а с начините,
по които то се провежда, го охарактеризират. „Докато обектите почти винаги имат
точни очертания и форма, то наситеността
на една система може да бъде променяна във
времето и пространството, поведението
ѝ променяно от външни обстоятелства и
нейните собствени механизми на контрол“
(Бърнам 1968).

14
Борис Далчев ТРАЕКТОРИИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО В СЦЕНОГРАФИЯТА

Композициите на мизансцена са зависещи и
от механично-мобилната сценична среда,
през които се разкрива пространството на
сцената и опорните ѝ точки. „Като се почне
от движенията, породени от елементарна
практическа необходимост, та се стигне до
движението-жест, възникнало като физическа
изява на сложно психическо действие“ (Михайлов 1973, с. 53). В класическия театър се
наблюдава причинно-следствена връзка между
характеристиката на персонажа на актьора и
мизансцена, който извършва. „Движението на
актьора е извънредно богато и силно мизансценно средство. Неговата посока, рисунък,
ритъм и пластика допринасят твърде много
за целенасоченото възприемане на мизансценното съдържание. В осмислено построеното сценическо движение композицията на
действието в пространството и композицията му във времето се сливат в пределно
осезаемо единство и се превръщат в могъщо
средство за въздействие върху мислите и
чувствата на зрителя“ (Михайлов 1973, с. 52).
Любопитно би било да се разгледа и обратната последователност, която не вещае установени правила, а по-скоро е базирана върху
импровизацията. Например механично-мобилната сценография дава своето физическо
отражение върху актьора през ползването ѝ,
което от своя страна води и до доизграждане
на характеристиките на персонажа. Установява се зависимост между сценографията или
на нейни елементи с актьорите – намерението, с което ще се задвижи дадена структура,
тоест взаимодействието между актьорския
образ и функционалните характеристики на
сценичния обект. През ползването във всеки
един етап на една кинетична или мобилна сценография се строят визуални връзки, съвкупност от информация поделена между функция
и характер.
Кои са траекториите в движението на
сценографията?
Сценографското решение на NUMEN в „Крал
Лир“ от 2015 г.2 (Sven Jonke 2015) представлява
огромна маса найлон – аморфна структура,
хваната за сценичния под по такъв начин,
че образува полубалон. Той променя обемите
си спрямо въздушните струи, образувани в
следствие на мизансцените на актьорите вътре в него, както и на тези извън него. Всяко
едно движение е прихванато и отразено от
найлона и образува фазите, в които се намира
сценографията. Получените обеми малко или
много са случайни и не могат да бъдат контролирани като форма. Те се образуват и заглъхват. Полубалонът се надига и с помощта
на осветление се доизгражда образа на голяма
вълна в комбинация с малки струи въздух, кои-

2

3

то се плъзват по формата и я надигат леко
и след това потъват като негатив в нея.
Създава се усещане за диаграма, визуализираща спектакъла. Голямата жива маса на образа
има неконвенционален характер, който не
обслужва по познатия начин ситуациите в
действието, а реферира концептуално към
сюжета на Шекспировата драма. Характерът
на тoзи материал е такъв, че движенията му
наподобяват „дишания“, подхранващи излюзията на зрителя за жива материя, която в
някои моменти доминира над актьора. Получава се диалог между актьорите и средата образът на масата найлон се променя спрямо
действията им. Усещането е за следа от
нещо, което вече се е случило, а събитието
продължава, стъпило на нея като времеви отпечатък. Съвкупността от информацията за
фазите на движенията протича в съзнанието
на зрителя в настоящето, но на практика те
вече са отминали събития. „... Няма съзнание
без памет, не същестува продължение на едно
състояние без прибавяне на спомена за отминалите мигове към настоящето чувство.
В това се състои траенето. Вътрешното
траене е неспирният живот на една памет,
която удължава миналото в настоящето,
било когато последното ясно обема непрекъснато нарастващия образ на миналото, било
по-скоро като свидетелства, посредством
непрекъснатото си качествено изменение,
за все по-тежкия товар, който влачим след
себе си, колкото повече остаряваме. Без това
оцеляване на миналото в настоящето не би
съществувало и траенето, а само мигновеността“ (Бергсон 1997, с. 27).
Друг пример е сценографията на спектакъла
„Ревизорът“3 (Ревизорът 2019) по едноименната пиеса на Н. В. Гогол, която представлява осем дървени пръти, малко по-високи от
човешки бой. Те са закачени по два на четири
релсови линии, които са една зад друга от
единия край до другия, успоредно на сцената
и хванати за сценичната решетка. Прътите
са с квадратен профил с параметри 20 x 20 см,
а по тях са разположени кукички и уши, които
позволяват да се закачат различни елементи
на тях или взаимно да се захващат един към
друг. Сценографията и реквизита са условни
и взаимно изграждат стилизирани образи,
които се трансформират пред зрителя като
част от сценичното действие. Условността
позволява на образа да бъде лесно интерепретиран от страна на зрителя, а и на актьорите, които сякаш правят фокуси и със замах
променят сценичната картина. Игровият
подход в сценографията създава усещане за
неизчерпаемост на комбинации от структуриране на картини и гегове. Мобилността на
сценографията дава широко поле на опити и

„Крал Лир“ от Уилям Шекспир, реж. Томас Пандур, сценография: NUMEN и Ивана Йонке, алтернативно пространство в бивша фабрика в покрайнините на Атина.
„Ревизорът“ от Н. В. Гогол, реж. Нина Димитрова, сценография и костюми: Юлияна Войкова-Найман и Борис Далчев, Театър „Кредо“.
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импровизации в търсене на най-подходящите
сценични картини по време на репетиции,
чиито резултати след това влизат в последователно установена партитура от действия.
Концепцията на сценографията стъпва върху
усещането „за мъгла“ – свойството ѝ да се
появява и след това да изчезва. Ситуационните картини в драматургията са много и
разнообразни, по същия начин и като ярките
и противоречиви характери на образите,
както и неочакваните обрати в събитията.
Именно „играта“ на живота седи като референция за спектакъла, където сценографията
създава усещане за детска играчка в ръцете
на актьорите и е свободна за интерпретации на възможностите ѝ, но в рамките на
физическите и технически параметри, които
предлага. Промените обслужват действието
като изграждат картини, които практично
взаимодействат с драматургията на спектакъла. Движенията на сценографията освен
функционално спомагат и за цялостния ритъм
на представлението – например при посрещането на Хлестаков от Антон Антонович и ведомствените чиновници, дървените талпи се
превръщат в условни пушки, с които маршируват актьорите, движейки се в установените
траектории на декора. Във второ действие
в хотела, където отсядат Хлестаков и Осип,
условно са маркирани неговите стени посредством текстилни пана, които са закачени на
няколко талпи. За да се покаже оскъдицата и
мизерията на хотелската стая, по време на
действието паната се разместват посредством талпите, на които са закачени и на
практика се счупва логиката на „стената“.
Посочените два примера на сценографски решеня са обвързани със съответния режисьорски прочит и типа театър. Общото между
двете сценографии е движението като основно и ярко средство – характерно и свободно
движение, което допълва действието („Крал
Лир“) и движението, което обслужва практически действието („Ревизорът“). Решението
на Крал Лир отговаря на характеристиката

4

Пионер в изследването на движението в кадъра на фотографията.

на „отворената“ сценография-система, която
поражда специфични форми, в зависимост от
мизансцена на актьорите. Концепцията на
сценографията стъпва върху аморфността
на найлона, който трудно може да бъде овладян и контролиран, затова предполага имрповизационен подход от страна на актьорите. Тази сценография не обслужва толкова
практически действието, колкото по-скоро е
концептуален партньор в спектакъла, като
го допълва смислово с образа си. Другият
пример на сценографско решение представя
„затворения“ принцип на сценографията-система, където движението на декора е тясно
обвързано с различните практически нужди за
изграждане на материални обстоятелства и
асоциации за конкретни места на действие.
След много опити и проверки на възможностите на сценографията по време на репетиции
се стига до комбинация от образи, които се
изпълняват през движенческите възможности на декора. Установените сценични картини са подредени в строга партитура със
съответния темпоритъм.
Траекториите, чертаещи движенията на
сценографията, представляват всички етапи,
които променят образа на сценографията
от завъртането на сценичния кръг, през
действие с елемент от сценографията,
до пряко взаимодействие между актьора и
сценографията. Това са движенията, през
които е минал сценографския образ в протичане на дадена сцена, които са художествено
онагледени. Те могат да бъдат преходни и
спомагателни, обслужващи спектакъла или
действия със собствена партитура, които
концептуално взимат участие. Тези движения
са типизирани, техният характер онагледява действието, те могат да са бавни, бързи, плавни, аморфни и много други. Техните
пътища се чертаят в пространството и са
като координатна сиситема, която подобно
на снимките на Майбридж4 (Eadweard Muybridge
2021), дистанцирайки се от нея, е възприета
като единно действие.
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Пенчо Добрев

СТЕПЕНИ НА ПЛАСТИЧНА
АКТИВНОСТ В МОЗАЙКИТЕ
НА ИЛИЯ ИЛИЕВ

Фиг.1а, 1б, Вила „Acqua“

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

от тях, както и движенията на основата отварят възможности за активиране на пластичността, които градират на степени до фазата
на превръщането на мозайката в триизмерно
произведение.
Пластичността на мозайката не е самоцел.
Както при всяко изразно средство в изкуството, критериите за нейната адекватна
употреба са органичната връзка с идеята на
автора и начинът, по който той я изразява.
В творчеството на Илия Илиев е представен
целия възможен диапазон на пластичност на
мозайката. Именно в тази междинна област
на изкуството – между класическата плоска
мозаечна техника и чистата пластика – той
намира формите, подходящи за неговите идеи.

18
Пенчо Добрев СТЕПЕНИ НА ПЛАСТИЧНА АКТИВНОСТ В МОЗАЙКИТЕ НА ИЛИЯ ИЛИЕВ

Ще проследя градирането на активността
на пластиката в мозаечните му творби. Тази
градация се отнася към изявата на формите в
пространството, към физическите им качества и повърхнините им, надхвърлящи плоското изобразително поле. Тя няма нищо общо
с широкото и замъгляващо интерпретиране
на „пластичното“ като свързано още с живописта, фотографията и други изкуства, разположени по-скоро в илюзорността на „двуизмерното“. Поради големия обем на творчеството
на автора ще дам примери само на отделни
произведения, които представят степените
на пластична активност на неговите мозаечни
произведения. Тази класификация няма хронологичен характер, а следва единствено логиката
на нарастване на активността на формите
и съответното пластично въздействие на
творбите.
Първа степен включва плоски шлайфани мозайки. Малко са работите, които можем да причислим към тази степен. Търсенията на автора са
насочени главно по посока на пластичността.
Все пак тук трябва да бъдат включени двете
подови мозайки от вила Acqua (Фиг. 1а, 1б) – всяка с диаметър 500 см, изобразяващи мотиви от
древни цивилизации (в интериора – глава от
времето на ацтеките, а в екстериора – глава
на горгона).
Към Втора степен принадлежат работи, в
които тесерите са близки по размер и форма,
а цветът е водещо изразно средство. Това са
мозайки, изпълнени в класическа техника. В тях
авторът най-често използва съчетания на
тесери от мрамор, гранит и смалт. Физическа-

Фиг. 2, „Архитектура“

та пластичност намира израз чрез различните
опуси, които той владее и майсторски прилага. В творбите от тази група разликите в
големините на тесерите и неравните им лица
създават релефна повърхност на мозайката и
съответно – ефект на трептене на отразената от нея светлина.
В „Архитектура“ (Фиг. 2), малка кавалетна
мозайка изпълнена в Оpus tesselatum, авторът
се изразява с пределна простота и изчистеност на формата. Привидно случайният архитектектурен детайл (част от три стъпала,
показани в общо положение) е едновременно
непретенциозен и концентриращ съдържанието. Трите пространствени плана на стъпалата представени в три неутрални цвята камък
създават класическа триизмерна координатна
система, използвана в архитектурното проектиране. Освен че съдържа този абстрактен
пласт, сгъстено изразяващ архитектурата по
принцип, творбата създава и конкретен образ,
въздействащ на зрителя. Редежът следва
перспективната логика и така допринася за
създаването на усещане за триизмерност.
Въпреки кръглия формат и крайната простота на представения мотив авторът избягва
сякаш единствено възможната в този случай
бездушност на схемата, за да постигне жив и
запомнящ се пластичен образ. Трептенето на
повърхността може да бъде усетено най-добре
при осветление под остър ъгъл, както и в моменти на промяна на осветлението.
В мозайките от следващата, Трета степен
авторът използва съчетания от тесери и
елементи с различни големини и форми. Това е
друга фаза в развитието на неговите пластични идеи, при която той интегрира пластични
форми с различен характер в композиционната
структура. Той често съчетава различни материали. Създадените по този начин творби
се отличават с по-голяма активност и значение на отделни групи от елементи в цялостната композиция. Традиционно равномерната
„тъкан“ на мозайката се динамизира, като
включва зони с повишена пластична напрегнатост. Работите, които се отнасят към тази
степен на пластична активност, са значително повече от тези в предишната и могат да се
разделят на няколко групи според характера на
използваните в тях пластични елементи.
Към първа група принадлежат мозайки, в
които Илия Илиев вгражда готови природни
форми. Освен извор на вдъхновение, природата
е и източник на материал за осъществяване
на неговите идеи. В някои свои творби той
вгражда готови заоблени от морето камъни
или останки от морски организми като миди
и раковини. Те присъстват в своя автентичен
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Затова, освен като сянка и резултат, той
може да бъде възприет и обратно – като абстрактен модел и първоизточник, пораждащ
въплътената в триизмерна форма вертикала
по свой образ и подобие.

Фиг. 3, „Самота“

вид без или с минимална намеса върху тяхната форма. Интегрираните елементи имат
значителен принос към активното пластично въздействие на мозайката. Творбите от
тази група съдържат специфичен баланс между свободата на природните форми и стриктния авторски контрол върху чистотата на
композицията.
В „Самота“ (Фиг. 3) авторът създава вертикален стълб от едри обли камъни, разделящ на
две части по златното сечение правоъгълния
формат на творбата. Той е елемент с мощна пластичност, който единствен изпъква
над равния хоризонтален растер на фона,
изпълнен в Оpus tesselatum. Пулсиращият му
силует, постигнат чрез внимателен подбор
на големините на отделните камъни, създава усещане за безпокойство. То прераства в драматична напрегнатост, подсилена
от умишлените напуквания и драстичното
криволичещо сцепване по цялото протежение
на вертикалната конструкция. Тази фигура,
алегорично изобразяваща персоналността, се
разкъсва от нетърпимата и невъзможна своя
единственост. Така раздвоена заради нуждата от общуване и самопознаване, тя е безсловесен философски трактат за дуалистичната природа на нещата. Все пак в творбата
присъства още един елемент – „Сянката“. Тя е
изобразена чрез сцепени обли камъни, обърнати с плоскостта на своята вътрешност
към зрителя, следва своя диагонална посока
и остава в равнината на основата при всяко
осветление и обстоятелства. Въпреки че е
сянка на раздвоената форма, нейният образ е
неразчленен и напомня за първичната цялост.

В работите от втора група авторът вгражда артефакти – резултат от различни дейности – в тъканта на мозайката, като често
ги променя и адаптира към своя творчески
замисъл. Той прилага различни технологии в
зависимост от конкретния използван материал. Любим негов подход при оформянето на
стъклени елементи е контролираното частично затапяне. Чрез него той заобля, огъва
или изтегля заготовките до постигането на
нужния им характер. В други случаи ги подлага
на напукване или формиране чрез начупване.
В началото това са техногенни материали:
стъклени съдове, тръби, отпадъци от стъклопроизводството и леярството – шлаки и
изтекли стопилки. Включени в замисъла на
автора, те се превръщат в органични елементи от неговите творби.
„Водорасли“ (Фиг. 4) е малка мозайка с размери
30 х 30 см от бял бетон, мрамор и стъкло. В
случая стъклените елементи са случайни стопилки – остатък от фабрично производство.
Техният сложен и интригуващ рисунък провокира въображението на автора. Накратко
той описва процеса на създаване на творбата
така: „Възползвах се от своите открития в
завода за стъкло. Намерих тези зелени и прозрачни стъклени възли и ги поставих в пластична среда от бял мрамор и бели фуги от
свързваща смес“1 (авторов превод) (Iliev 2015,
с. 91). Нека обърнем внимание на термините

Фиг. 4, „Водорасли“
1

“Making use of my findings down at the glassware factory I found these green knots of transparent glass. I set them in a plastic medium of white
marble and the white gaps of the binding mixture”.
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„стъклени възли“ и „пластична среда“. С тях
Илия Илиев ни дава и ключа към разбирането
на творбата по отношение на разглеждания
от нас аспект. Стъклените възли с тяхната
сложна пластична форма търсят съответствие и органична връзка с мозаечната тъкан
и е показателно, че авторът я разглежда
като пластична среда. Той я оркестрира в
единство и подкрепа на соловата партия на
стъклото. В основата ѝ се пораждат движения, които започват да се усещат на повърхността и да загатват за следващата степен
в нашата скала за пластична активност на
мозайката. Добавени са и елементи от бяло
стъкло. Прозрачността на стъклото внася
допълнително усещане за дълбочина. Окото на зрителя долавя едновременно няколко
пласта от преплетените стъклени „въжета“
и така прониква в сгъстеното пространство
на творбата.
В трета, отделно обособена група причислявам творбите, в които Илия Илиев вгражда
нарочно създадени от него релефи и пластики. В работите с интегрирани природни и
други външни за класическата мозайка елементи, разгледани досега, контролът му върху
тях се ограничава с техния избор, понякога с
известна намеса във формата им и с определянето на мястото им в композицията.
При вградените пластики обаче като техен
автор той изцяло управлява процеса на създаването и включването им в мозайката (техния материал, размери, форма, цвят, фактура
и всички други връзки с тяхната мозаечна
среда). Превръщането на релефи и пластики в
елементи на мозайката, където всеки квадратен милиметър от повърхността е пряк
резултат от творческата воля, измества
въздействието в посока към една по-изящна
пластичност. Тези елементи съсредоточават вниманието на зрителя и се превръщат
в композиционни и пластични центрове на
творбите, в които са вградени.

Фиг. 5, „Белият кит“

Както в много от късните си работи, в „Белият кит“ (Фиг. 5) Илия Илиев разчупва традиционния правоъгълен формат. Формата на
творбата следва силуета на кит, но е в такава степен обобщена и изчистена, че се доближава до неправилен четириъгълник. В неголямата по размери мозайка от бели мраморни
тесери са включени релефни елементи от бял
цимент. Те изобразяват перките и опашката
на животното и са степенувани по големина и пластична разработка. В тях авторът
използва вълнообразен рисунък изпълнен в
нисък нестепенуван релеф с меки преходи и
графични врязвания, с които доразвива хоризонталните движения на мозаечните редове.
В тази творба релефните части създават
опорни точки в композиционната структура
и осъществяват елегантен баланс с частите от мозайка, изпълнени в Оpus tesselatum и
Оpus circulatum. Цветът отсъства. Белотата
оставя пространство за изява на пластичността. Мозайката и релефът хармонират в
максимална степен.
Към четвърта група принадлежат творби, които са по-скоро релефи с елементи на
мозайка. В творбите от тази група авторът
достига изразност, при която мозайката
сякаш „се разтваря“ в пластиката. Те ни го
разкриват повече като скулптор и пластик,
отколкото като мозайчист в буквалния
смисъл. Това са релефи и пластики, в които са
останали елементи от мозаечната техника
като свидетелство за техния генезис. Те са
резултат от преминаването през мозайката
и по това се различават от ранните му пластики. В използваните материали бетонът,
галваничната мед и бронзът вземат превес.
В „Крайбрежие“ (Фиг. 6) можем почти буквално

Фиг. 6, „Крайбрежие“
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да видим разтварянето на мозайката в релефа. От нея са останали известно количество
плоски камъчета със заоблени краища, сякаш
заляти от вода и морска пяна. Те са наредени
в свободни конфигурации, като всяко застъпва съседното и съответно хвърля сянка върху
него. Полиран бронз и бял цимент изпълват
площта на творбата. В нея почти не се
срещат ъгли. Само правите на квадратния
формат и няколко остри – резултат от срещата на доминиращите овални линии, чиито
мекота и изчистеност придават декоративност, но едновременно с това реалистично
пресъздават отрязък от бряг, заливан от
морските вълни. Диагоналната композиция
насища творбата с динамика. Правите линии
отсъстват, класическите тесери и редеж
- също. В избора на форми природното надделява над геометричното. Пластичността, постигната чрез трите различни по характер
материала и начина, по който са съчетани, ни
дава основание да определим творбата като
гранична между релефа и мозайката и дори
по-скоро като релеф с елементи на мозайка.
Цветността ѝ е светла и сдържана. Така тя
отстъпва на светлосянката и изявата на
структурата и нейните повърхнини.
Следващата, Четвърта степен на пластична активност включва мозайки с неравни или
извити основи.Творбите в тази категория
се отличават с едно ново ниво на пластична
активност, различно от разгледаните досега.
В тях независимо от вибрациите на повърхността по-дълбоките движения, пораждащи
се в основата, придават засилена динамика и
пластично въздействие. Мозайката започва
да проявява тенденция към триизмерност и
изява в пространството.
Mозайка, която се причислява към тази предпоследна степен на пластичност е „Игуасу,
моя мечта“. Към месец март 2018 година тя
бе в процес на създаване и докато се занимавах с настоящото изследване, продължаваше
постепенно да придобива форма. Идеята
тръгва от малка рисунка с химикал върху хартия (Фиг. 7). Тя представя бъдещата творба в
общо перспективно положение така, че можем
да разчетем няколко пространствени плана.
Реализирана в единен материал, работата би
представлявала релеф със степенувани планове и значителни разлики в техните височини.
С вълнообразни движения формите на изобразената вода ги преодоляват и обединяват.
Следващият етап от осъществяването е
глинен модел на основата (Фиг. 8). Тук авторът моделира плановете в релефа на основата, определя зоните за лепене на мозайката
и тези, които ще останат непокрити от нея.
Заложен е основният пластичен потенциал на

Фиг. 7

Фиг. 8

творбата. Като видим раздвижената основа
в нейния суров вид, можем да осъзнаем важното ѝ значение за крайния характер на произведението. След завършването на глинения
модел формата му е пренесена в гипсов негатив (Фиг. 9), а оттам – в армирана отливка
– основа от бял бетон, върху която започва
реденето на мозаечните елементи. Процесът на създаване на тази творба илюстрира
чудесно как в работите от тази степен пластичното не е само трептене на повърхността, а се поражда в по-дълбоките движения на
основата. Авторът отделя специално внимание и усилия за нейната пластична разработка. Днес творбата е завършена и можем да ѝ
се насладим (Фиг. 10).
В последната, Пета степен са включени
триизмерни мозаечни творби. В късните си
творби, създадени след 2000-та година, Илия
Илиев все по-често съчетава мозаечната техника с триизмерни форми. В някои от тях той
внася пространствен рисунък, като използва
арматурно желязо. Те са частично триизмерни, тъй като имат „лице и гръб“ и са предназначени за експониране на стена. Пространството навлиза в творбите през накъсани
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пробиви в основата и около свободните линии
от арматурно желязо, като в „Нежна агресия“
(Фиг. 11). В други, като „Ако можех да летя“
(Фиг. 12), той отива по-далеч и създава изцяло
триизмерни конструкции като основа, която
покрива с мозайка. Добавям в тази група и някои по-стари работи като „Корал“ (Фиг. 13) и
„Атол“ (Фиг. 14) в които градивните елементи
нарастват по отношение на общия размер в
такава степен, че вече можем да определим
творбата по-скоро като пластика, отколкото като мозайка.
На финала ще отделя внимание на триизмерната творба „Ако можех да летя“ (Фиг. 12). За
разлика от повечето автори на пластични
мозайки, които се съсредоточават върху
формите и обемите, в тази своя работа Илия
Илиев се занимава повече с пространството.
Той избира този подход като най-адекватен
да изрази неговата идея. С предаването на
физическо усещане за въздух, лекота и полет,
авторът постига въздействие, пределно за
възможностите на мозайката изобщо. Силуетите напомнят крила, хвърчила или платна,
обдухвани от вятъра. Повърхнините „затварят“ въздух, а не плът. Традиционно при
съчетаване с триизмерна форма мозайката

покрива обемите „като кожа“. В случая тя
е и повърхност, и съдържание на формите.
Веществеността на творбата се изчерпва
с дебелината на арматурата, изключително
тънката основа и слепените върху нея малки
късчета мрамор. Дематериализирана до ръба
на технически възможното, лишена от цвят,
обем и плът, творбата „Ако можех да летя“
разширява границите на мозайката и се превръща в символ на порива за свобода и полет
отвъд материалното. Макар и кавалетна по
размер, тя съдържа монументален потенциал
и би намерила своята максимална изразителност и сила, ако бъде изпълнена в по-големи
размери, които да предадат мащабно нейното духовно послание.
Въпреки че в тази класификация са включени
малък брой примери, можем да добием представа за широкия диапазон, в който Илия
Илиев разпростира своите пластически търсения. Тя би могла да обхване много повече
творби от неговото обширно творчество, но това е предмет на друг, съответно
по-обемен теоретичен труд, чието създаване предстои. В него ще бъдат анализирани
и съвсем нови работи, които в момента са в
процес на създаване.

Фиг. 10
Фиг. 9
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Фиг. 11, „Нежна агресия“
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Мариела Гемишева

20 ГОДИНИ КАТЕДРА „МОДА“
В НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА
АКАДЕМИЯ, СОФИЯ

„Работата на модния дизайнер е съвкупност от креативни казуси, които водят до
определен естетически избор. Често той
е вдъхновен от различните художествени
епохи, култури и етноси. Всичко това превръща крайния резултат в наситено с послания
и смислови пластове произведение на изкуството, което трябва щастливо да надгради
съществуващите рамки и определения и успешно да съчетае артистичната си природа
с утилитарната си цел“.
			

доц. д-р Яна Костадинова

Процесите през XX век и началото на XXI век довеждат до осмисляне на дрехите като естетически предмети и фетиши-знаци. „Авангардът“
в модата в края на века или така наречения
неоавангард се завръщат към освободената
от социални функции и репрезентации дреха,

превърната в концептуално изкуство. Едновременно с това свръхконсумацията в последните години все повече налага и връща отново
необходимостта от прагматизъм при производството на облекло и изискването то да
бъде реално и интегрирано в самите практики
на живеене. И все пак оригиналната, необикновената, сложната дреха трябва да бъде нещо, с
което живееш и чрез което определяш своята
индивидуалност. Затова, когато говорим за
мода днес, имаме предвид мода интегрирана и
черпеща вдъхновение от начините на живот
и разнообразието на съвременната визуална
среда, която същевременно с това участва и в
тяхното формиране. В този смисъл присъствието на Катедра МОДА в НХА е не само важна
необходимост, а и привилегия.
Изложбата „20 години МОДА“ в НХА е прецизна
селекция от дипломни проекти изцяло съобразена в контекста на съвременното състояние
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на модата като резултат от интердисциплинарния процес на съвременното художествено
образование в космополитните вече изисквания на XXI век. Участващите в изложбата проекти са целенасочено подчинени на постоянното обновяване на модата като движеща сила
на новостите в света, работеща все повече с
цитати, повторения и клишета (това, което
наричаме пост-модерност) или това, което
придава на модата особената „героичност“ на
своеобразен феникс в съвременния свят. Там,
където се крие нейната елитарност, мистиката ѝ, особеният ефект на привличане, играта
със съзнанията, мечтите и суетата. Днес концептуализирането на дрехата, започнало в началото на XX век, все повече се разраства и към
концептуализиране на формата на представяне, създавайки собствено пространство. В случая можем да говорим за една принципно нова
репрезентативна възможност на самата дреха, която е много повече свързана с театралната среда и символиката, с която се натоварват облеклата в рамките на представлението,
с разликата, че днес такова „представление“ е
самият пазар – феномен, изследван и изясняван
твърде обстойно в съответните дисциплини
в специалността. В контекста на общоакадемичните изисквания в проектрането на съвременно облекло преподаването е конкретно
ориентирано върху практическите занимания,
изработката и представянето на дипломни
работи в реална среда чрез изясняване на понятия като моден образ, моден процес и реален
моден продукт. С цел постепенно разширяване
границите на разбиранията на студентите за
дрехата и модата като цялостна концепция
вниманието е съсредоточено към задълбочени
изследвания на художествени идеи и концепции
от модерните и съвременни изкуства, философията и културната критика.
Въз основа на перманентна актуализация
на преподаването степените „Бакалавър“ и

„Магистър“ в специалност „Мода“ предлагат
висока квалификация на дизайнера художник
в съвременната визуална среда и практика.
Посоката, в която се развива специалността,
е към целенасочено и пълноценно кореспондиране и със съвременните визуални изкуства.
Експериментът в съвременната мода неминуемо контактува и използва изразните средства
на съвременното изкуство. Идеята за мода в
началото на XXI век се разглежда в светлината
на експеримента и промяната. Именно това
е новото поле на взаимодействие между мода
и изкуство, в което модата ползва пространството на изкуството, а изкуството – „атрибутите“ на модата. В този смисъл обогатяването на общоакадемичните изисквания във
фундаменталната дисциплина „Моден проект“
са изградени върху конкретни задания, включващи изкуството като източник на вдъхновение за изобретения и новаторство.
В тази ретроспективна изложба „20 години
МОДА“ в НХА са селектирани фрагменти от
дипломни модни проекти на вече реализирани
наши студенти:
Александър Гергинов, Анна Станкова, Ани Йотова, Вилиана Карушкова, Анелия Антова, Ива
Плавчева, Ива Партъчева, Боян Петрушевски,
Василена Габровска, Давид Стояновски, Диляна
Чолакова, Деница Кондова, Димитър Дончев,
Дияна Илиева, Иван Гинчев, Йелена Кесич, Ирина
Матов, Инанч Неджибова, Николай Божилов, Марина Младенова, Милка Александрова, Рафаела
Рафаелова, Радостина Клинкова, Стефани Тодорова, Теодора Спасова, Йоан Гълъбов, Стамена
Константинова, Йоана Шишкова, Лидия Христова, Елица Живкова, Вера Димитрова, Мария
Колева, Ренато Михайловски, Слава Георгиева,Теодора Лазарова, Пола Маринова, Петя Стоянова, Полина Сотирова, Рейчъл Зарбавлиева,
Християна Мутавчиева, Цветелина Ценкова и
Янчо Спасов.
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Яна Костадинова

ИСТОРИЧЕСКИЯТ КОСТЮМ –
АНАХРОНИЗЪМ ИЛИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
Ако трябва да резюмираме развоя на естетическите търсения и вкусове и споменем само
носещата конструкция в скелето, наречено
исторически художествени стилове, то можем
да кажем, че с развитието на цивилизациите
са се обособили следните основни художествени стилове: канонически, античен, романски, готически, ренесансов, бароков, рококо,
класицизъм и модерн. В началото на XIX век се
появява стилът класицизъм, а в края – стил
модерн. В промеждутъка между тях съществуват направления в модата като Бидермаер,
второ рококо и позитивизъм. Те обаче не намират проявление в архитектурата и затова
не се считат за стилове. Защото, за да бъде
„канонизирано“ едно течение до исторически
стил, то трябва да се характеризира с т. нар.
стилово единство и негови проявления да могат да бъдат открити едновременно в архитектурата, интериора, декора, изобразителното и приложното изкуство и, разбира се, в
костюма. Между изброените изкуства логично
архитектурата задава най-мащабните и видни
параметри на художествения стил, докато
костюмът привнася своя по-фин щрих.
Като част от архитектоничните изкуства в
основата на костюма са залегнали структурата, строежът и формообразуващият фактор,
изразени в естетически осмислен художествен
образ. Защото и архитектурата, и костюма
не биха били истински красиви, ако в тях е
нарушена логическата връзка между строеж,
външен вид и предназначение. Както за архитектурата, така и за костюма е характерна
ансамбловостта. Неслучайно костюмът е
наречен „движеща се архитектура“.
Разбирането за исторически костюм е тясно
свързано и взаимодействащо с понятието за
исторически художествен стил. Всеки период
от развитието на човечеството се характеризира със собствени естетическа парадигма
и идеен контекст, а те от своя страна формират художествения стил на епохата. Историческият костюм съдържа в себе си визуалния
код на тази епоха. В дрехата на едно време се
крие и неговия дух.
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Комуникирайки различни отминали периоди, историческият костюм носи визуално послание,
което преодолява темпоралните си параметри
и квазиограничения, за да заеме своето закономерно място между вечните художествени
еталони. За творческото въображение той се
превръща в медиатор на епохи и естетически
цялости, мост между онова-което-е-преживяно
и това-което-чака-да-бъде-оживено, отвъд границите на нормите, но в пределите на добрия
вкус.
Работата на модния дизайнер от своя страна е съвкупност от креативни казуси, които
водят до определен естетически избор. Често
той е вдъхновен от различните художествени
епохи, култури и етноси. Всичко това превръща крайния резултат в наситено с послания и
смислови пластове произведение на изкуството, което трябва щастливо да надгради съществуващите рамки и определения и успешно
да съчетае артистичната си природа с утилитарната си цел.
Слабото познаване обаче на историческия
костюм е често срещано явление днес и води
до експлоатиране на елементи от различни
епохи на казуален принцип. Далеч от търсени
и успешно концептуализирани заемки, тези недостатъчно обмислени исторически цитати
носят спорен принос за своите модни колекции
и ги лишават в голяма степен от характеристиките на добрия естетически тон.
Транспонирането на знаци и кодове от една
епоха в друга следователно е работа фина и
успешна само при доброто познаване на материята, с която се работи, и духът, когото се
опитваме да съживим.
Съвременната дреха може и в повечето случаи
напомня миналото. Съдържа го в себе си подобно на генетично наследство и материал за
визуални вариации. В разрез с общоприетото
и често повтаряно за модата твърдение, че
„Всичко е добре забравено старо“ – твърдение
носител на редица негативни конотации – ще
направя малка редакция и ще кажа, че всичко
хубаво е добре запомнено старо.
И така, всяко Ново носи своето Минало и това
до голяма степен конституира модните му
права – подобно на доказателство за аристократично потекло и дълго родословие. Нещо
повече, именно в амалгамата на времето модната динамика може да открие своето милостиво опрощение за присъщото си непостоянство. Макар различна и винаги променяща се,
дрехата провокира към едно друго тълкуване
на ново и старо, при което двете понятия се
сливат в измерението на непреходното.

В контекста на казаното дотук изучаването
и доброто разбиране на историческия костюм
заема основно място както заради познанието, което ни носи, така и заради потенциала и
необятните си възможности от нови интерпретации и роли, оживяващи в храма на артистичното въображение. В тази парадоксална
корелация между днес и вчера, между модерно
и демоде, между забравено и преоткрито,
модата и историята се оказват практически
съюзници. Тяхната сложна игра на понякога яростно отричане, а друг път на взаимен копнеж,
доказва категорично, че нито модата може без
история, нито историята – без мода.
Така, както не всяко минало е напълно отминало. Така, както всяка сензация си мечтае за
дълга история.
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Източници на снимките:
Ил. 1. Модел на модна къща Balenciaga, пролетлято 2006. Фото: Marcio Madeira © Vogue.com,
2006. Available from: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2006-ready-to-wear/balenciaga#collection
(Mower 2006)
Ил. 2. Модел на модна къща Chanel, Haute Couture
пролет-лято 2010. Фото: Monica Feudi © GoRunway.com, 2010. Available from: https://www.vogue.
com/fashion-shows/spring-2010-couture/chanel/slideshow/collection#54
(Chanel Spring 2010 Couture Fashion Show 2010)
Ил. 3. Модел на модна къща Pollini, есен-зима
2009. Available from:
https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2009ready-to-wear/pollini/slideshow/details#17
(Pollini Fall 2009 Ready-to-Wear Fashion Show
2009)

MOWER, Sarah, 2006. Balenciaga Spring 2006 Readyto-Wear Collection. Vogue [online]. 2006. Photo:
Marcio Madeira © Vogue.com, 2006. [Accessed 20
May 2021]. Available from: https://www.vogue.com/
fashion-shows/spring-2006-ready-to-wear/balenciaga
Chanel Spring 2010 Couture Fashion Show, 2010.
Vogue [online]. Photo: Monica Feudi © GoRunway.
com, 2010. [Accessed 20 May 2021]. Available from:
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2010couture/chanel/slideshow/collection
Pollini Fall 2009 Ready-to-Wear Fashion Show, 2009.
Vogue [online]. [Accessed 20 May 2021]. Available
from: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall2009-ready-to-wear/pollini/slideshow/details
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В КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ
ЗА ДЕЦА
Невероятно трудно е да си представим заобикалящия ни свят лишен от цветове. Цветът
присъства в ежедневието ни – от детските
играчки, цветните дрехи, които ни дават самочувствие, до домашния уют.
Светлината и цветът оказват мощно въздействие за формиране на психофизиологическия статус на човешкия организъм от
най-ранна детска възраст. Доказано е, че светлината обостря осезанието, обонянието и
вкусовата чувствителност. Възприятието на
цвета зависи от физиологичните особености
на нашите очи и от състоянието на нервната система. Последователното възприемане
на преходи от възбуждащи към успокояващи
цветове, от ярки към тъмни, от наситени към
ненаситени, от топли към студени, може да
предизвика затихващо или засилващо се емоционално напрежение (Минкова 2011, с. 110).
Ако възрастните индивиди имат разнообразни предпочитания към цвета, то децата са
привлечени от ярките багри и силните контрасти. Цветовете влияят върху емоциите и
поведението на децата и това се използва при
разработването на компютърни игри.
От най-ранна възраст при децата цветовете
са тези, които им помагат да различават формите и да категоризират обектите. Например
те често свързват червено с ябълки, оранжево – с портокал, жълто – с банани или слънце,
зелено – с трева, синьо – с небето или вода, и
лилаво – с грозде. Характерна особеност на
детските възприятия е общото възприемане
на цвета и формата, които се изявяват в едно
цяло (Минкова 2007, с. 162).
Компютърните игри са много различни, но
всички те търсят ангажираността на играча чрез предизвикателства, които пораждат
вълнуващи преживявания. Полето на индуциране на емоции чрез компютърни и видео игри
с виртуални среди привлича повече детското
внимание. Въпреки липсата на виртуалност
в 2D игрите, предназначени за най-малките,
в тях се открива интерактивност. Компютърните игри залагат на активно и творче-

ско взаимодействие между играча и околната
среда. Това води до формиране на нова форма на
екранно преживяване – интерактивна история
с възможност за управление на развитието
(Минкова 2007, с. 161). Децата са ползватели на
гейм индустрията от най-ранна детска възраст, привлечени от яркостта и наситеността на цветовата характеристика на средата,
която създава емоционален ефект върху тях. В
зависимост от играта цветът носи различна
информация. Той може да дава усещане за промяна на време и пространство, за наслагване,
ескалация в действието, да се използва като
знакови идентификации или асоциации.
Някои игри залагат на познанията за цветовете за развитие на игровото действие. Такава
игра е „Виж марката“ (Brand Seen), която разчита на цветовата памет на играещия субект.
Играчите разпознават марката, съотнасят
цветовете към нея по памет и получават
оценка за това колко добре са се справили.
Друг пример е играта ,,Извън палитрата“ (Exit
Palette) – пъзел игра, в основата на която е
смесването на цветовете. Получените хроматични стойности придават на обектите
различни свойства и качества, които се изразяват в летене или падане на обектите. Играчът смесва цветовете, за да получи правилния
цвят и съответно свойство на обекта, за да
реши пъзела.
Времето, в което живеем днес, бързо развиващата се ера на технологии, оказва своето
отражение върху децата. Те все по-рядко,
подведени от забързаното ежедневие на възрастните, предпочитат манипулативните
действия с материали за рисуване и моделиране. Далеч по-лесен за използване и по-интересен е таблетът като средство за игра, който
наистина предлага богато разнообразие от
възможности. Една такава възможност са
образователните игри, чрез които детето се
забавлява, но и научава полезна информация.
Някои игри дават възможност децата да научат названията на цветовете в игрови процес на оцветяване и посредством асоциации
с плодове, цифри, букви, животни. На по-късен
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етап чрез подготвена палитра и номерация на
белите полета децата оцветяват картина.
Децата често асоциират доброто и лошото с
определена цветова комбинация. Те са привлечени от невероятните светове и от добрите
и лошите герои. Ако за най-малките това е
любимата им принцеса („Замръзналото кралство“ / Frozen Games) или любимото кученце
(„Пес патрул“ / Paw Patrol Games), то при по-големите разнообразието от аватари е огромно.
Идващо от филми, книги и други игри, то и в
това забавление, подобно на филмовата индустрия, цветът е този, който обуславя добрите
и лошите герои.
Белият цвят е присъщ за добрите, а черният
– за лошите е най-старата класификация, но
невинаги вярната, особено когато има различни културни и ценностни възприятия. При
комиксите, както в игралното и анимационното кино, се забелязва, че положителните герои
са в син, червен, жълт цвят, т.е. в основните
цветове, а антагонистите са в лилав, зелен,
оранжев, и това се прехвърля върху героите
в компютърните игри. Но това не е формула.
Често пъти се среща цветът на доброто да е
син или зелен, а злото да е в червен. При компютърните игри за по-малките деца дизайнерите наблягат на основните цветове и ясната
разпознаваемост на героите, освен ако те
нямат вече добре познат еквивалент от популярен филм или книга.
Цветът, привличащ и въздействащ, винаги е
бил предмет на изследователски търсения и
опити. За разлика от възрастния човек за детето той има индивидуално и лично значение.
За него цветът изпълнява роля на активизиращ сетивата и физиологичните процеси, но се
явява и като психологически стимул, пораждащ
преди всичко положителни емоции (Минков
2017, с. 93). Дизайнерите на игри добре познават тази особеност, както и основните принципи за образуване на цветовете, тяхната
характеристика и възможностите им за комбиниране и умело работят с тях. Тъй като аудиторията възприема визуалния разказ чрез визуалните възприятия, дизайнерите се опитват
да създават игрите различни и с индивидуален
хроматичен характер, за да може дадена игра
лесно да бъде разпозната от играча. Начините
за постигането на тази индивидуална визия
са цветът да се използва като индикатор, да
се посочи кой е добрият и кой е лошият герой,
да се отдели важен елемент от средата, да се
покаже принадлежност, ако е отбор от герои.
Цветът на героя и на околната среда трябва
да са интегрирани; така визуално се формират
взаимоотношения между героя и околната среда ( Joosten, Lankveld, Spronck 2010, pp. 61–65).

При игрите за деца се наблюдава ясна разлика
на геймплея в зависимост от възрастовата
характеристика на играча. Игрите, предназначени за по-малките, са с ярки, наситени и
контрастиращи цветове и с ясно разграничими
околна среда и персонаж. При игрите за по-големите се наблюдава усложняване на цветовата палитра. Цветовете в околната среда не
доминират над героя, но влияят емоционално
на играча и засилват визуалната връзка между персонажа и околната среда. Използват се
по-сложни цветови гами и тяхната асоциативна натовареност.
Компютърните игри са двуизмерни и триизмерни, но за цветовото решение на играта
това не е от основно значение, а се обръща
внимание на аудиторията, към която е насочена играта. При двуизмерните игри цветовете
се изявяват плоскостно. При триизмерните
цветът на обекта се влияе пряко от повърхността (гладка, грапава), от осветеността на
цялата сцена и на самия обект, на отражението, ако има такова, и на сенките, които хвърля
обектът. Чрез различните стойности на цветовете, чрез тяхната наситеност и оттенък
могат да се разграничат различните елементи
и да се изведат на преден план драматургично
важните. Така се получава визуално степенувана йерархия. При изграждането на игра се
акцентира върху визията на главния герой и
неговия антагонист. Те трябва да са забележими, разпознаваеми и цветово балансирани.
След това се изгражда баланса между околната
среда и персонажите така, че да е визуално
ясно какво се случва в сцената, изгражда се ясна
цветова йерархия.
Цветът се използва и като идентификатор,
за да се разграничат играчите от различните отбори. Цветът е от основно значение
при абстрактните компютърни игри, а при
някои цветът се генерира чрез алгоритъм.
Провокирането на емоции чрез цветовете или
разказването на история чрез тях е ключово
за игралната индустрия. Изследвания, направени и публикувани в Международния журнал
за компютърни игри на тема ,,Ефектът на
цветовете върху емоциите“, показват различни резултати за това кои цветове провокират
положителни или отрицателни емоции.
Проучванията показват, че човешкият мозък
е по-активен в цветна среда. Това позволява на
дизайнерите на компютърни и видео игри да
създават емоционална среда в съответствие с
цветови комбинации, които поддържат интереса и задържат играчите в оптимално състояние на ангажираност. Тъй като активната
ангажираност в игрите се приема като свързана с емоционалното участие на играча, емоци-
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ите се разглеждат като съществена част от
производството на компютърните и видео
игрите. Тези емоции са резултат както от
интересните и вълнуващи нива на самата
игра, така и от драматургичния разказ в нея.
Техническата част е един от аспектите, с
които се работи при създаването на игри.
Разработчиците няма как да се разгърнат и
да покажат идеите си без основните цветове и комбинациите им. Днес технологичният прогрес позволява на устройствата да
имат и да показват големи и богати на цвят
изображения. При създаването на видео или
компютърни игри се обръща внимание на
цветната слепота при хората, а също и на
биологичните ефекти на цветовете върху
различните индивиди, тъй като не всички
виждат цветовете еднакво. Пример за би-

ологичен ефект е видимостта на червения
цвят, който се фокусира зад ретината на
окото и създава илюзията за изпъкналост,
а ако е до студен цвят, червеният изглежда
по-напред и по-голям. Това може да обясни
защо червеното привлича вниманието и се
използва в компютърните и видео игрите, и
защо топлите цветове създават впечатление, че изпъкват напред, когато са до студен цвят.
Компютърните игри предлагат интересни
и вълнуващи приключения, които още от
най-ранна детска възраст въвличат децата
в интерактивна среда на игрите, в която
могат да са самите себе си или крале, магьосници, дракони, роботи и какви ли още не.
Това е възможно, защото визуалните възприятия и цветовете работят в синхрон.
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Фотокредит (1): Той’тя (1973 – 1974) от серията
„Ренесанс на сетивата“, автополароиди тип 108.
Ulay: I Other. Catalogue. Museum and Galleries of
Ljubljana City Art Gallery

Кой е Улай?
Роден през 1943 г. в бомбоубежище в град
Солинген, Германия, Франк Уве Лаузипен,
по-известен като Улай, е на международната
артистична сцена от края на 60-те години.
Историята на неговото безспирно, неуморно търсене на собствената идентичност и
неговата социална отчужденост, разкъсван
между многообразните символични светове, хора, места и медии, го определят като
антагонист на конвенционалното изкуство.
Артистичните му практики са фокусирани върху собственото му тяло и неговата
социална отчужденост, междуличностните
1

отношения са се превърнали в неразделна
част от творческата му практика, а работите му са норма в изкуството на пърформанса
и фотографията. Житейският опит на Улай
е документиран във фотографии, пърформанси, рисунки, анекдоти и афоризми, свидетелстващи за начина, по който той изгражда
отношения с всеки човек, навлязъл в неговото
пространство. Творческите му търсения и
неспокоен характер го отвеждат в Амстердам, Нидерландия, където започва тясно
сътрудничество с Центъра за съвременно
изкуство „Де Апел“.

„Артистът присъства“, заглавие на изложба, Улай. „Де Апел“, Център за алтернативно изкуство. Амстердам. 1974. Впоследствие
Марина Абрамович ще използва същото име за пърформанса си в Музея на модерното изкуство в Ню Йорк (MoMA) през 2010 г., а две
години по-късно то ще стане заглавие на едноименния документален филм Marina Abramovich: The Artist is Present. 2012.
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В периода 1972 – 1974 г., на около двадесет–
двадесет-и-петгодишна възраст той се впуска в задълбочено търсене на личностното си
самоопределение, като прави автопортретни
снимки с Polaroid, които нарича „автополароиди“.
„Аз съм самотник от петнадесетгодишен, все
още съм такъв, така че днес бих се нарекъл
„несоциален социалист“. Ето защо насочвах
фотоапарат Polaroid към себе си и играех пред
фотоапарата, все едно че изнасях пърформанс, но беше по-скоро като пърформативна
фотография, интимни представления без публика, естествено“ (Ulay, Gregorič, Logar, Soban,
Zaranšek, Paternoster 2016). 3

Фотокредит (2): Елф, 1974, от серията „Ренесанс
на сетивата“, автополароиди тип 107. Ulay: I other.
Catalogue. Museum and Galleries of Ljubljana City Art
Gallery

В продължение на много години той заснема
стотици автопортрети, вярвайки безрезервно в мощта на моменталната снимка, която
му помага да открие истинската си идентичност. Докато живее в Амстердам, той
се свързва с общността на травеститите
и транссексуалните. Извършвайки различни промени с тялото си, воден от желанието да го изучава и променя, той дегизира
личността си, облича се като травестит,
включително си прави пиърсинг, татуиране,
трансплантация, рязане и т.н. Стремежът
му да влезе под своята кожа, да реже и пробива кожата си не му помага да открие своята
идентичност.

„Не мога да говоря за другите, но лично аз
станах артист от недоволство, не защото
изпитвах нуждата да съм креативен или да
работя по един естетизиран и формален
маниер. Бях недоволен от себе си, от обществото, от изкуството – говоря за късния
модернизъм. Не бях сигурен кой съм аз, затова
реших да разбера чрез фотографията. Снимането задоволи моята нужда от незабавни
резултати и себеизразяване. „Автопортретите“ ми също така ми помогнаха доста бързо
да разбера, че самоличността е крехка лодка,
снабдена с котва, голяма колкото танкер
насред океана. Осъзнах, че в крайна сметка
всяка творба на изкуството – съзнателно или
подсъзнателно – е дело на идентичността,
на собственото отражение на артиста“ (авторов превод) (Markopoulos 2016). 2

Фотографията в същността си винаги остава на повърхността на нещата, докато
той е отдаден на по-дълбоко себеизразяване, което в крайна сметка го принуждава
да премине към нетрадиционните форми
на изкуство като пърформанс (Пърформанс
•Паралелни стъпки, паралелни пространства
[no date]). 4 През 1976 г. в Центъра за съвременно изкуство „Де Апел“ той излага Fototot
(„Фотосмърт“) – девет широкоформатни
фотографии, на които е изобразен човек,
който постепенно изчезва във фона, осветен 5 от луминисцентните лампи. Публиката
очаква да види снимки, закачени на стената в
галерията, но пред очите ѝ се разкрива друг
неочакван формат на представяне на изкуство. Fototot e ключова работа в творчеството на Улай, защото чрез нея той преминава
от фотографията към пърформанса, първо
самостоятелно, а след това с Марина Абрамович, която става негов партньор в живота и
изкуството.

Текстът Then and Now: Artist, Curators and Performance/Ulay е публикуван първоначално в книгата Great Expectations: prospects for
the future of curatorial education.
3
Ulay I other. Catalogue. Ljubljana. 2016. // Museum and Galleries of Ljubljana City Art Gallery (ed.) The Transvestite scene, Amsterdam. Ljubljana.
p. 225
4
От англ. performance – изпълнение, представяне, проява. Терминът възниква в началото на 60-те години на ХХ век в Съединените
щати и най-общо обозначава „живите“ изпълнения на художниците. Пърформансът е интердисциплинарна форма на артистичен
изказ, която би могла да обедини в себе си изразните средства на всички изкуства във всякакви комбинации. Няма ограничения
относно времетраене и места за реализация. Най-простото определение, което можем да дадем, е: представяне на идея чрез публично изпълнение на живо. URL: http://ps.alos.bg/dictionary/пърформанс/, проверено на 30.05.2020
5
Авторът манипулира образa чрез незавършен фотографски процес, при който фотохартията не е фиксирана със съответния
химикал и поради наличието на светлина изображението изчезва. Процесът се нарича „осветяване“.
2
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Марина Абрамович
Когато среща Марина през ноември 1975 г. в
Центъра за съвременно изкуство „Де Апел“,
тя изпълнява своя пърформанс, наречен
Thomas Lips („Устните на Томас“). За него тя
използва малка масичка, на която има буркан с
мед, бръснарско ножче, лъжица и камшик, а на
стената има малка снимка с размер на пощенска картичка на много красив мъж, наречен
Томас Липс. 6
„Тя седна на масата и яде мед с голяма лъжица
– за нейно отвращение. Беше гола, чувстваше
принуда да загребва меда с лъжицата по този
начин, а след това стана, взе бръснарското
ножче и изряза петолъчка върху корема си,
която се разкървави, разбира се. След като
приключи с рязането, взе камшика и започна да си нанася удари, основно по раменете,
по гърба, по бедрата, по гърба и т.н. Беше
много фаталистично преживяване, но много
убедително. След края на пърформанса тя се
оттегли в малката стаичка за изпълнители в
„Де Апел“, а аз отидох при нея, защото изпитвах желание да се погрижа за нея, за раните
ѝ. По-специално за изрязаната звезда, която
кървеше обилно. Докато се грижех за раните
ѝ, установихме по-близък контакт, естествено, и струва ми се веднага след това, в същата вечер или на следващия ден се срещнахме в
малък ресторант и започнахме да си говорим
и по някаква причина се заговорихме за рождените ни дни. Тя ме попита: „Кога си роден?“
Отговорих ѝ: „На 30 ноември“. А тя каза: „Не
ти вярвам“. И тогава тя каза: „Аз също съм
родена на 30 ноември“. Голямо съвпадение, но
тя е с три години по-млада от мен. Това се
случи“. 7
Привличането между тях е силно и не след
дълго Абрамович се мести от Белград в
Амстердам, но остава един голям въпрос, а
именно: могат ли, трябва ли евентуално да
работят заедно?
Марина е очарована от неговите полароидни снимки, от амбицията му да се заиграва с
идеята да бъде жена, да бъде дегизиран като
травестит и да изследва своята идентичност. Автопортретите му разкриват голяма
анима, в противовес на анимуса 8 и тази същата анима, която той притежава, отправя и
първоначалния апел за бъдещата им работа
заедно. Нуждата да се превъплъщава в женски
образ отпада, след като се събира с Марина
Абрамович, защото тя е жената, и се връща
към изпълнение на мъжката си роля. Предвид
факта, че Абрамович вече е самостоятелен
пърформанс артист и изпълнява свои собст-

Фотокредит (3): Той’тя 1973–1974 от серията „Ренесанс на сетивата” автополароиди тип 108. Ulay: I
Оther. Catalogue. Museum and Galleries of Ljubljana City
Art Gallery

вени доста ексцентрични пърформанси, а
той вече е направил творческа кариера като
самостоятелен автор, те са подтикнати да
направят следващата стъпка към това да
създадат обща творба. Отнема им около дватри месеца преди да успеят да легитимират
въпросната творба като създадена от двама
души, която впоследствие наричат Relation
Works („Работи на отношенията“).
„Взехме ролки хартия, разстлахме хартията
по стените, залепихме я и започнахме непрекъснато да рисуваме и да пишем формули
и текстове, за да се срещнем някъде, което
щеше да сложи началото на възможното сътрудничество помежду ни. Докато прекарвахме дълго време на масата, пиейки питие или
кафе, или нещо друго, на масата стоеше малък
предмет, онзи добре познат, странен предмет, с две стойки и напречна летва, на която
висят пет неподвижни хромирани топчета.
И ако повдигнете топчето в единия край и го
пуснете, то удря съседното топче и така нататък, докато петото топче подскочи; свързано е с Нютоновите закони. Това всъщност
беше първият (музикален) резултат на нашия
първи пърформанс, който изпълнихме през
1976 г. на Биеналето във Венеция. Работата
беше наречена Relation in Space („Отношение
в пространството“), за нейното изпълнение
бяхме голи в това гигантско бивше корабно
хале, стояхме там на около 20 м един от друг,
след това тръгвахме един към друг, разминавахме се, докосвайки се леко с рамене, но колкото повече се забързвахме, толкова по-силен
беше контактът, докато накрая се затичвахме с всичка сила и се сблъсквахме фронтално.

От англ. lips – устни.
Ulay I other. Catalogue. Ljubljana. 2016. // Museum and Galleries of Ljubljana City Art Gallery (ed.) Meeting MA for the very first time. Ljubljana.
p. 228
8
Ulay I other. Catalogue. Ljubljana. 2016. // Museum and Galleries of Ljubljana City Art Gallery (ed.) Meeting MA for the very first time. Ljubljana.
p. 228
Кристо и Жан-Клод, друг творчески тандем, са родени на една и съща дата – 13 юни. Самият Кристо споделя, че черпи вдъхновение
от работата на Марина Абрамович и Улай
6
7
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на посетителя или да премине с груба сила
през телата им, или да остане отвън. Марина и Улай си играят безсрамно със срамното
любопитство на публиката, дремещо дълбоко
във всеки от нас. Личностното себепознание
и според двамата минава през физическото
самоосакатяване и болка и те успяват да ни
покажат тъмната страна с надеждата да
видим. Суровите практики, които налагат
върху телата си, често са опасни за самите
тях и смущаващи за зрителите.

Фотокредит (4): „Imponderabilia“. Абрамович/Улай. Галерия за модерно изкуство в Болоня. Видеокадър. 1977

В това се състоеше пърформансът, който
трая около 57 минути. Така започна всичко
между нас“. 9

Пърформансът
Въпреки че през 60-те и 70-те години на пърформанса се гледа като на нещо декадентско
и хората, които го практикували, не са смятали, че могат да излязат на пазара на изкуството, именно новите форми на изкуство са
причината за разцвета на алтернативните
пространства, които изникват, за да станат
тяхна сцена и в продължение на дълги години
са важни локации на световната арт сцена.

„В нашия случай, в онзи момент зрителите
се чувстваха много неудобно, защото ние се
държахме грубо един към друг, наранявахме
се взаимно, самоосакатявахме се и от този
род неща, и пак казвам, през 70-те години
това беше нещо много смущаващо за гледане.
Интересното беше, че хората никога не се опитваха да се намесят, да ни накарат да спрем
да си удряме шамари или да се блъскаме един
друг и т.н., те не ни спираха. Нито пък напускаха пространството. Така че това всъщност
е интересен социален модел. Защо никой не се
намесваше да ни спре да бъдем агресивни един
към друг (или към себе си) и защо не си тръгваха? Това е странен психологически, социално-емоционален момент. Хората обаче лесно
биха съчувствали на болката, а случващото
се изглеждаше болезнено, но изобщо не се
отнасяше за болката, а за мъж и жена, които
изиграваха травматични страхове за отношения, за взаимоотношенията между мъж
и жена. Правехме го преувеличено, отчасти
яростно, но никога с мисъл за болката“.

Пърформансът е ефимерен акт, показан
само веднъж и принадлежащ на своето време. Изваден от историческата рамка, този
артистичен подход е труден за разбиране и
възприемане от публиката, което съответно
води до неособения комерсиален успех в онези
години и принуждава двойката да направи
определени екзистенциални отстъпки, да
продаде жилището си и да живее във ван в
продължение на пет години. Голяма част от
кураторите се чувстват неудобно да наблюдават самообезобразяващите им актове, а
други просто не намират Абрамович и Улай за
интересни. Случайност, неизбежна финансова
нужда или просто алтруистична необходимост води двамата в Болоня за създаването
на един от най-знаковите им пърформанси заедно – този, който завинаги остава толкова
шокиращ за публиката – Imponderabilia 10, 1977.

През 1984 г. Марина и Улай канят колегата
си – концептуалния артист Рéми Цауг, да

На входа на Галерията за модерно изкуство
в Болоня, предизвикващи и стряскащи публиката с голотата си, те предоставят избор

Фотокредит (5): „Наблюдателят“ от Реми Цауг.
Видеокадър. 1984. Ulay: I Other. Catalogue. Museum and
Galleries of Ljubljana City Art Gallery

Ulay I other. Catalogue. Ljubljana. 2016. // Museum and Galleries of Ljubljana City Art Gallery (ed.) Meeting MA for the very first time. Ljubljana.
p. 229
10
От англ. imponderabilia – думата няма аналогичен превод на български език, най-близкото значение може да бъде отнесено към
„неща или въпроси, които не подлежат на измерване и разбиране“.
9

36
Гергана Мудова АРТИСТЪТ ПРИСЪСТВА

Фотокредит (6): “Марина Абрамович: В присъствието на твореца”. Видеокадър. 2012

се присъедини към техен пърформанс и да
стане негов свидетел. Сценарият на Nightsea
Crossing („Прекосяване на морето нощем“) силно напомня на друг такъв – The Artist is Present
(„Артистът присъства“), който Абрамович
ще направи в MoMA през 2010 г., а визуалната
препратка е неизбежна.
„Един мъж и жена, Улай и Марина Абрамович,
седят, всеки на стол, в противоположните
краища на продълговата маса, обърнати с
лице един към друг, неподвижни, сковани,
вкаменени. Те съществуват. Те не правят
нищо. Или по-скоро полагат всички усилия
да не правят нищо. Само да съществуват. В
продължение на седем часа един след друг. За
да опитат ежедневното присъствие на една
Творба, поставена върху пиедестал или окачена на гвоздей в музея. Наблюдателят наблюдава. Какво наблюдава? Една двойна статуя,
която в края на деня ще напусне пиедестала
си и ще се върне към вълнуващата се маса от
обикновени хора“ (авторов превод) (Nightsea
Crossing/The Observer 1984). 11
Неслучайно в нейния най-грандиозен, самостоятелен пърформанс – The Artist Is Present
– в Музея на модерното изкуство в Ню Йорк
(МоМа) през 2010 г. тя използва същия подход,
за да извади зрителя от ежедневния му унес
и да го накара да погледне дълбоко в себе си.
Опашки, виещи се километри около музея, не
отказват никого, всички очакват търпеливо
срещата с нея, освен един човек. Нейният дъл-

гогодишен партньор в изкуството и живота –
Улай. Той е извикан от Клаус Бизенбах, тогава
директор на MoMA PS1 и главен куратор на
отдела за пърформанс в MoMA, Ню Йорк, за да
прекрати физическото страдание и преумора,
на които се подлага сама. Със затворени очи,
тя седи в очакване на следващия посетител,
залата е тиха и един човек влиза безпрепятствено. Тя отваря очи, за да срещне единствения, който напълно разбира и съзнава
силата, която ѝ е необходима, за да премине
през физическия и емоционален катарзис. Дълъг момент на вглеждане и сълзи, ръцете им
се докосват и всичко спира в миг, за да разберем, че това е просто знак, който двамата
практикуват, когато пърформансът трябва
да спре. Впоследствие Улай ще развенчае митовете за този сублимен момент, разиграл се
пред очите на притихналата тълпа в музея.
„Имахме правила. Едно от тях беше, когато
добием болезнено изражение или загубим увереност в пресъздаването на първоначалния
замисъл независимо какъв е той и изразим
болка, да спрем рязко и веднага – единият
или другият, или и двамата заедно. Защото
последното нещо, което искахме да правим
и желаехме, беше да изразяваме страдалческа патетика, да изглеждаме трогателни и
сълзливи. Имам огромна неприязън към патетиката. И ние бяхме безкомпромисни към себе
си, за да не допуснем изразяване на патетика
дори и за момент“. 12

Коментар на Rémy Zaugg – участник наблюдател в пърформанса на Марина Абрамович и Улай. 1984. Modus Vivendi // The Observer.
Van Abbe Museum (ed.) p. 49-51
12
Ulay I other. Catalogue. Ljubljana. 2016. // Museum and Galleries of Ljubljana City Art Gallery (ed.) Stepping into Pertormance. Ljubljana. p. 223
11
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Великата китайска стена
Улай и Марина Абрамович вземат решението да прекосят Великата китайска стена
приблизително шест години преди да успеят
да реализират проекта си през 1988 г. Пърформансът става легендарен заради раздялата им и края на тяхната колаборация. След
години на преговори с китайските власти
артистите най-накрая получават разрешение
да осъществят The Lovers: the Great Wall Walk
(„Любовниците: Великата разходка по стената“), в който двамата тръгват от противоположните краища на Стената, за да се срещнат по средата и да се сбогуват. Абрамович
тръгва от източния край – при Шан Хай Гуан
на бреговете на Жълто море, залива Бохай.
Улай тръгва от западния край – при Джай Ю
Гуан, на югозападната периферия на пустинята Гоби. След като вървят в продължение на

90 дни, те се срещат при Ер Ланг Шен в Шен
Му, провинция Шанси. Там двамата се разделят завинаги и всеки поема по своя собствен
житейски и творчески път.
Улай издъхва на 2 март 2020 г. в Любляна.
Завинаги напуска тялото си, което десетилетия наред е негова експериментална сцена за изразяване на болката, за множество
физически и емоционални предизвикателства,
за изиграване на травматичните страхове
и взаимоотношения между мъжа и жената,
в търсене на себе си. Но преди да си тръгне Улай закодира в смисъла на пърформанса
неговото лично откритие, което търси през
целия си живот – тялото е крайната медия,
медията от най-висша степен, чрез която да
представиш своето изкуство.

Фотокредит (7): „Любовниците: Великата разходка по стената“. 1988. Ulay I other. Catalogue. Museum and
Galleries of Ljubljana City Art Gallery

13

The Lovers: the Great Wall Walk („Любовниците: Великата разходка по стената“) започва на 30 март и завършва в края на юни 1988г.
Подготовката му отнема около шест години, през които картографират района, вадят разрешителни и т.н. В по-голямата си
част Великата китайска стена е забранена за чужденци, тъй като не е обезопасена и оборудвана от гледна точка на хигиената,
поради което са необходими определени разрешителни. Стената се простира през седем различни провинции, поради което се е
наложило да бъдат сформирани общо седем екипа от представители на Органа за обществена сигурност (въоръжени), преводач и
представител на Министерството на културата. Любопитен факт е, че видео документацията от пърформанса е заснето шест
месеца по-късно. На Улай и Марина Абрамович се налага да изиграят наново пърформанса след официалната си раздяла. Според
думите на Улай първоначалната среща е била напълно различна от повторно изиграната пред камерата. Марина Абрамович плaче
при срещата, казвайки само лоши неща за него.
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Румен Райчев

CLOSE TO NOTHING
Когато небето се предава

Изложбата на Яна Костадинова се състои
от двадесет произведения. Когато пристъпим към анализа на една изложба, ние
се решаваме да направим оценка за дадена
творческа изява винаги, когато тя ни е
оказала някакво въздействие, предизвикано

от чувство за съпричастност и единомислие. Точно такъв беше и поводът да изразя
писмено своето становище, породено от
въздействието за значимост в оценката
ни на живописта и колорита на художника
Яна Костадинова.
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Протяжно време

В картините, които ни представя Яна
Костадинова, са изразени всички натрупани във времето на развитие в съзнанието на твореца средства за израз, които в
творческия процес представляват особена
форма на емоционално състояние, където
подборът и формата на избор в колоритните съчетания невинаги могат да бъдат
ръководени съзнателно. В такъв случай
афективният характер на цветното впечатление може да е различен в зависимост
от емоционалната нагласа на автора. Това
показва и степента на натрупаната емоция, характерна за творците, в работата
на които липсва шаблон. Такива са и произведенията на Костадинова и ако си служим
с думите на писателя, те винаги са като
различни разкази. Това, което наричаме
психическа нагласа на твореца, който, за да
борави с определена цветова гама, се нуждае от импулс – зрителен или психически
дразнител – и предизвиква необходимата
предпоставка за творческа дейност. Именно този импулс вероятно е спонтанен и
вероятно обясним в други измерения за живописта на Костадинова. Точно така и тя
ни представя определеното от нея „нищо“
като белия лист и стимула, предизвикващ
желание за творческа дейност, изразено в
постоянна активност. Във всички случаи
тя не е предначертана, а спонтанна, предопределена от подсъзнанието, тя е едновременно асоциативна като в заглавието
„Пролуки в нощта“ и преосмислена в процеса
на действие, градивна като „Приказната
кула“, разтърсваща се или протяжна като
ирационално пространство.

Не всичко, свързано с психическите понятия за цвят, форма и колорит, може да бъде
обяснено като непосредствен резултат от
зрителните впечатления и от характера на
цвета в картината. Те обаче могат да намерят обяснение по пътя на асоциацията, свързана с предпочитания и символика, каквито са
изразени в картините с названия „Протяжно
време“ или „На входа на изхода“. Спомняйки
си думите на Фройд, който потвърждава, че
асоциацията не може да бъде смятана като
изключително и единствено достатъчно
обяснение на механизма, изграждащ психологичните аспекти на цветното впечатление
като колорит. Доказано е само, че съществуват определени понятия, чувства и мисли, от
една страна, и явленията „цвят“ и „колорит“,
от друга – не изяснявайки достатъчно еднозначно асоциативната връзка между двете. Затова съществува стремителното деклариране от страна на твореца на силно желание да
изрази себе си по възможно най-декларативния начин чрез себепредставяне, показвайки
своя труд в очакването да бъде възнаграден.
Само така може да се обясни активността на
твореца в сферата на абстрактното изобразяване, където няма изразена конкретна форма, а цветът представлява главният носител
на творчество в един спонтанно изразен
колорит.
В това се крие големият риск или големият успех. Ние сме склонни да мислим, че зад тази галерия от творчески изяви във възприеманата
от нас среда присъства чувственото усещане
за себеотдаденост на художника Яна Костадинова. За което трябва да ѝ благодарим.
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Пропукване
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Close to Nothing
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Гергана Табакова

ТЕАТЪРЪТ НА СЕРГЕЙ
АЙЗЕНЩАЙН И РУСКИТЕ
АВАНГАРДНИ КРЪГОВЕ
„Историята на Айзенщайн не е негова лична
история. Той премина през онези фази на промяна в съзнанието, през които премина поколението му“ (авторов превод)
(Шкловский 1976, с. 78).
				Виктор Шкловски
Изкуството на съветския авангард има своите корени в изкуството на предреволюционна
Русия. Около 1910 година движението на руските футуристи привлича много от най-креативните умове на времето. Повлияни от
френския кубизъм и италианския футуризъм,
руските футуристи декларират, че конвенционалното изкуство трябва да бъде разрушено и ново, адекватно на епохата на машината, трябва да се създаде. Футуризмът в
Русия се развива главно в живописта и литературата, като си служи с техника на шокиращи
противопоставяния. Съществуват няколко
фактора, които открояват руския футуризъм
и му позволяват да развие самостоятелно
собствена естетика. Руските футуристи са
вдъхновени от лекциите на Маринети и правят футуристичен тур в руски градове и села
извън центровете Петербург и Москва.
С началото на войната през 1914 година,
Русия е изолирана от западния свят и така
футуристите са ограничени от европейски
влияния. Това е главната предпоставка да
започнат експерименти, свързани с техниката на монтажа, които ще доведат до нова
футуристична естетика. Примери за употребата на монтажен принцип на този етап са
кубистко-футуристичните картини на Малевич, в които той противопоставя различни
елементи в едно визуално пространство. В
картината му „Англичанин в Москва“ (1914) са
миксирани различни обекти – риба, свещ, сгради, номера, букви, знаци... По подобен начин
концепцията на Татлин за „реални материали
в реално пространство“ намира отражение
в работи като „Релеф“ (1914) и „Контра-релеф“ (1914 – 15). Те се състоят от разнородни
материали, влизащи в конфликт един с друг –
назъбени форми, пресичащи се по всевъзможен
начин в пространството. Александра Екстер

изпълнява подобни проекти в сценографията,
като първо ги въвежда в театъра, а после и
в кинопродукции. През 1916 г. Дзига Вертов
(псевдоним на Денис Кауфман) изследва звуците и започва работа върху това, което
наричал „монтаж на стенографични бележки
и звукозапис“. Две години по-късно той започва да се занимава с кино. През периода 1912
– 1917 година при формирането на неопримитивизма и първата вълна на руския футуризъм изкуството на руския авангард отбелязва
първия етап в достигането и употребата на
монтажния принцип в различните изкуства.
През октомври 1917 г. изкуството на руския
авангард минава в ръцете на болшевиките.
Кубизмът и футуризмът са революционни
форми на изкуство, затова те добре се вписват в идеята за революция. Много от руските
авангардисти били с леви убеждения и подкрепили революцията, но като че ли това се
дължало и на силното им желание и стремеж
към революция в изкуствата.
През 1918 г. футуризмът става официален
съветски стил. Революцията в политиката се
свързва с революцията на стила в изкуството. В Петербург се създава Отдел по изобразителни изкуства като част от Наркомпрос,
ръководен от Анатоли Луначарски. Съветите
на отделите в Петербург и Москва се оглавявали от водещи фигури на руския авангард
като Малевич, Татлин, Кандински, Родченко,
Алтман, Брик и Пунин. Съответно след революцията монтажните експерименти продължили – в поезията, в музиката (шумови симфонии), в живописта.
Но как целите на футуризма могат да бъдат
интегрирани с целите на съветското общество? По традиция до момента футуристите
се отнасяли по-скоро високомерно към масите, затова пролетариите атакуват футуризма като елитарен. Тези напрежения довели
до разделянето на футуристите в две групи.
Едната била водена от Малеевич, който се
бори за non-objective art и неидеологическо/
непропагандно изкуство. Втората група е
начело със скулптора Владимир Татлин, който
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вярва, че изкуството трябва да е достъпно за
всички и този достъп може да се осъществи
през употребата на познати за всички материали. Татлин бил влиятелен и с него най-силно се свързва движението на конструктивизма, който обхваща литературата, театъра,
живописта, скулптурата, а впоследствие и
киното. Около 1922 година конструктивизмът става водещ стил в РСФСР. Конструктивистите експериментират като футуристите, но виждат артиста не като част
от елита, а като създател на революционни
и социално полезни продукти. Следователно
художниците започват основно да се занимават с дизайн на плакати, книги, мебели, дрехи,
десени, моделиране на градската среда, улична
декорация. В рамките на година най-радикалните конструктивисти се обединяват около
групата на Маяковски – ЛЕФ. През списанието,
което групата ЛЕФ издава, се пропагандира
идеята, че новото съветско общество се
нуждае от разрушаване на старите форми на
изкуството, защото новото общество следва
да изведе нов стил. Според левия фронт на
изкуството то, в новата си форма, трябва
да обхване всички сфери на живота на съвременния човек. В групата се включват освен художници, поети, драматурзи, критици и т.н.
и трима режисьори – Дзига Вертов и работещите по това време в театъра Мейерхолд и
Айзенщайн.
През 1917 г. Айзенщайн е на 19 години. Не
участва в авангардния живот преди това, не
само защото е много млад, а и защото фокусът на заниманията му в предреволюционния
период е друг. През 1915 г. е приет в Инженеро-строителен институт в Петроград (дн.
Санкт Петербург), но образованието му е
прекъснато, тъй като заради революциите
от 1917 г. е изпратен на фронта. През 1918
г., след началото на гражданската война, се
присъединява към Червената армия, където е техник в инженерния корпус. Докато е
в армията Айзенщайн продължава да рисува
карикатури (занимание, съпътстващо го от
детството) и започва да декорира агит-влаковете, които пропагандират дейността на
болшевиките. След като участва в няколко
театрални представления в различни градове, където е разпределен, започват да му
възлагат да организира театрални продукции
на фронта. През есента на 1920 е демобилизиран – връща се обратно в Москва и започва
работа в Централния работнически театър
на Пролеткулт, където отговаря за сценичния дизайн.
Пролеткулт представлява културно-просветителска организация, която се е появила
след революцията от февруари 1917 година.

Теоретик и основател на организацията е
Александър Богданов. Задачите на организацията били унищожаване на буржоазната
култура и създаване на нова култура на пролетариата; на ново изкуство, което ще замени
старото. Богданов предвижда, че изкуството
ще изиграе важна роля във формирането на
социалистическо общество „като организира
опита му в емоционални и често утопични
образи“ (авторов превод) (Bordwell 2005, p. 3).
Богданов извежда концепцията за култура
директно от характеристиките на производствената дейност на индустриалния пролетариат. Разглежда всяка култура, включвайки
изкуството, като форма на класния живот.
Пролетарската култура за него се състои
от елементи като понятие за труд, трудова гордост, колективизъм, унищожаване на
авторитети и т.н.
В началото театърът на Пролеткулт се
занимавал с колективни спектакли, пиеси,
повлияни от европейските експресионизъм и
символизъм и с драматизиране на митологични сюжети. Но след като Партията отказва
да припознае Пролеткулт като официално
въплъщение/олицетворение на социалистическата култура, организацията на Пролеткулт
в Москва се фокусира върху по-експериментални форми. Когато Айзенщайн започнал работа
там, групата вече работела според принципите на авангарда през експерименти в режисурата и сценичния дизайн.
В театъра на Пролеткулт Айзенщайн работи
над повече от 20 продукции. Най-популярна
от първия му период на работа там е „Мексиканецът“ (1921). Тя представлява първата
му цялостна московска работа, като преди
нея Айзенщайн се занимавал главно с декори
и сценично оформление в различни постановки, тъй като вярвал, че именно промяната
в структурата на сцената ще доведе до нов
вид драматургия (Шкловский 1976). По „Мексиканецът“ Айзенщайн работи съвместно с Борис Арватов, един от бъдещите основатели
и теоретици на ЛЕФ, и Валентин С. Смишляев,
с когото написват пиесата по популярния
по онова време в РСФСР Джек Лондон. Макар
Айзенщайн да не е доволен от резултата на
постановката и най-вече от съвместната
работа със Смишляев, в нея са налице решения, които загатват пътя му като режисьор
– решения, които са резултат от екпериментаторския дух на времето.
В постановката е включен боксов мач, който
е централен за сюжета и смисъла ѝ. Според
Айзенщаин трябвало да се подчертае централното място на боя, затова изобразяването му било от голямо значение. Предлага
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поставянето на истински боксов ринг в
центъра на залата вместо използването на
декори, за да бъде конфликтът възможно
най-реален и присъстващ. Тази идея обаче
не отговаряла на изискванията за пожарна
безопасност и се наложило рингът да бъде
изместен на авансцената. Спорно е дали решението да се обособи публика на сцената,
която да подкрепя фаворитизирания шампион, която да е огледална на истинската публика (симпатизираща на мексиканското момче), е на Айзенщайн. Той обаче със сигурност
е отговорен за промяната в системата на
осветлението – нямало рампи и лъч светлина, който обикновено подчертавал театралния момент. За да го отдели от публиката
на сцената, Айзенщайн използвал потоци
от светлина, които пуснал в пространството пред нея – по този начин той направил
завеса от светлина (Шкловский 1976, с. 81). С
работата си по „Мексиканецът“ и режисьорските си решения, директно въздействащи
върху публиката, Айзенщайн прави първата
крачка към своя агит-атракционен театър,
който развива в годините между 1921 и 1924.
С течение на времето работата му в театъра на Пролеткулт го среща с двама души,
чиито виждания за изкуството и дейност
оказват първите влияния върху формирането на вижданията на Айзенщайн – Всеволод
Мейерхолд и Борис Арватов.
Като театрален теоретик/критик и един
от основните теоретици на конструктивизма Арватов насочва своята теория срещу
мимезиса. Айзенщайн и Арватов разработват обучителна програма за работилници по
режисура към театъра на Пролеткулт (Арватов 1922, с. 121). 1 В статията на Арватов
„Театр как производство“ (1922) той изброява предмети, които са включени в програмата на работилницата. Те са разделени в
две категории – теоретични и практически,
като за вторите е пояснено, че представляват и изучават „театризация“, но не естетизация на живота“ (Арватов 1922, с. 121) в
съответствие с конструктивистката идея,
насочена срещу мимезиса. Тъй като усвояването на естетическите методи Арватов заменя с усвояване на социално строителство,
художникът индивидуалист с художника
инженер, в програмата им представлението
се разглежда като „кинетична конструкция“
(Арватов 1922, с. 121). Целта е една – пълна
реорганизация на художествения живот,
който да е в съответствие с „новия“ живот, в който „естетическото, стационарно
изкуство“ (Арватов 1922, с. 114–115) няма
място. Целта е сбъдване на изкуство, което
1

да съответства на новия живот – колективно, което преди всичко е „не рефлективно, а
организиращо“ (Арватов 1922, с. 115). Теорията на такова изкуство е изпълнена с лозунги
и политичеси призиви. Може би това я прави
непривлекателна и наивна, но зад цялата
утопичност на текстовете все пак прозира
една система, която има за цел да изведе,
макар и не съвсем осъзнато, пробива на изкуството на руския предреволюционен авангард в ново качество – да го освободи, като
го концептуализира и задълбочи формалните
му търсения.
Изкуството между 1917 и 1930 година успява да създаде специфичен свой облик, водено от идеята да намери най-подходящата
форма, в която да изрази идеите си за анти-естетика и анти-традиция. И като че ли
най-интересните му примери не произлизат
от най-официализираните му, монолитни
теории, а по-скоро от моменти, в които то
е леко несигурно, екпериментално, в процес
на подреждане, на изчистване и донаместване на самата теория. Такъв е примерът и
с Борис Арватов, който установява, че на
театъра му е необходим преходен период в
движението му от буржоазен към колективно-производствен. Така се появява идеята
за изобразително въздействащ театър или
агит-театър, чиято значимост за изкуството на ХХ век се оказва встрани от неговото
предписание и крайна цел.
Агит-театърът има функцията на междинна форма на изкуство, която представлява
преход към театъра на бъдещето и е призвана да спомогне за неговото формиране.
Затова той е силно визуален, служещ си със
зрителни стимули и символи, той е „театър
– плакат, театър на призивите и значенията, театър на художествената агитация и
пропаганда. Театър не на камерните спектакли, а на клубните вечери, работните фестивали, пътуващи трупи, използващи целия
технически опит на мюзикхола, цирковете и
балаганите, и е изнесен от закритата сцена
на улиците и градските площади“ (Арватов
1922, с. 122). Всъщност такъв агитационен
театър започва да прави Айзенщайн, повлиян от комуникацията си с Арватов. Такава е
например постановката „Мъдрецът“ (1923).
В програмното следисловие, известно като
статията „Монтаж на атракциони“, Айзенщайн директно свързва работата си с идеите на Арватов. Върху агит-театъра, който
Айзенщайн развива, обаче оказва влияние и
общуването и работата му и с други творци.
Преди да се стигне до постановката „Мъдрецът“ и формирането на специфичния визуа-

Към театъра (на Пролеткулт) се организират работилници за непрофесионалисти, тъй като една от главните практики, която
съответства на платформата на Пролеткулт е именно включването на пролетариата и на непрофесионалисти в изкуството/
театъра. Това обаче се оказва недотам възможно, тъй като за работниците било трудно да намират време след работата във
фабриките. Така нямало как да се избегне професионализирането на театъра, срещу което се бори Пролеткулт; така роля в създаването на новия пролетарски театър всъщност имат и стари практици, педагози и теоретици, като най-често те обучавали
актьорите. В Москва такъв е случаят например с актьори от Московкия художествен театър, както и с бившия директор на
Императорските театри на Руската империя (1756 – 1917) Сергей Волконски, който продължил като обучител по сценична реч.
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лен език на Айзенщайн в театъра (а после и в
киното) той е имал възможност да работи,
създава и обменя опит с най-продуктивните
и влиятелни артисти на своето време, към
които постепенно се присъединява.
През 1921 г. Айзенщайн е приет в Държавните висши режисьорски ателиета (ГВЫРМ),
създадени по идея на Всеволод Мейерхолд.
Там той изучава режисьорските методи на
Мейерхолд за актьорската игра и относно създаването на театрална продукция.
В ателиетата на Мейерхолд Айзенщайн се
запознава със Сергей Юткевич, с когото
започват работа като художници в театъра на Николай Форегер „Мастфор“ и заедно
се увличат по киното. Двамата развиват
образния си език като експериментират
със съвременни трактовки и на класически
пиеси. Юткевич представя Айзенщайн на
своите приятели в Ленинград – Григорий
Козинцев и Леонид Трауберг, които през 1921
г. основават експерименталната група ФЕКС
(Фабрика на ексцентричния актьор), в която
се разглеждат и използват похватите на
популярните по това време мюзикхол и цирк.
През 1922 г. в Ленинград Айзенщайн и Юткевич написват пародия на комедия дел арте,
която наричат „Жартиерът на Коломбина“.
Именно там те решават да изпробват идеята за театрални атракциони, чиято концепция Айзенщайн развива по време на писане на
текста, но назовава чак след като е завършен. Покрай създаването на постановката
Айзенщайн за пръв път говори за сценични
атракциони. Идеята е провокирана от усещанията, предизвикани от популярните по
онова време влакчета на ужасите и панаирни
атракциони, страстта към които споделяли с Юткевич. Юткевич разказва (Юренев
1974, с. 110–114), че именно те били основното вдъхновение за него и Айзенщайн, а и за
други съвременни на тях теории на ексцентризма. Изведени от усещането за обрат, за
недостижимо дотогава преживяване, „атракционите“ в постановката заемали формата
на шокиращи публиката режисьорски решения, жестове на актьорската игра, визуално
несъвместими с ежедневието образи. Двамата работили два месеца върху пантомимичния сценарий, като описвали всяка промяна
на осветлението, всеки трик или актьорски
жест. По текста, който избрали 2, вече били
направени две постановки в Русия. Първата
била на Мейерхолд – „Шарфът на Коломбина“
от 1910 г. 3, а втората носела заглавието
„Покривалото на Пиеро“ и била режисирана
от Александър Тайров. Втората постановка
Юткевич и Айзенщайн смятали за архаична
и безвкусна (Юренев 1974, с. 114), а първата
те нямали възможност да гледат, тъй като

била част от изкуството на предреволюционна Русия. Двамата започнали да преработват пиесата и да градят постановката с
идеята да я конструират според собствените си разбирания. Първото действие се развивало единствено по вертикала – нетрадиционно решение, в което прозирало силното
влияние на цирка, чието действие се развива
именно по вертикала. Зад прозорец – декор в
постановката, се виждал не романтичният
образ на Париж, а изкуствените светлини
и неоновите надписи на съвременен град.
Второто действие било планирано да се
развива изцяло под звуците на джаз музика,
която била новост. Образът на един от
героите, чийто човешки облик е заличен от
този на машината – типичен футуристичен
елемент, бил силно повлиян от костюмите,
които Пикасо създал през 1917 г. за балетната постановка „Парад“ на Ерик Сати и Жан
Кокто. 4 Според плана на Айзенщайн главният
герой в пиесата трябвало да излезе в проходилка от залата на сцената. Тази идея той
по-късно пренася в знаменития си спектакъл
„Мъдрецът“.
Тези провокиращи образи на героите, нетипичната музика, обратите в театралните
правила следвало да действат на публиката
като визуален шок; зрителят е заставен да
преживее същото сътресение в познатите,
контолируеми усещания, които преживява
при страшните влакчета на ужасите. На
обложката на пиесата „Жартиерът на Коломбина“ пояснително било написано: „Изобретение на сценични атракциони на Сергей Айзенщайн и Сергей Юткевич“ (Юренев
1974, с. 115). Макар и постановката им да не
се осъществява, впоследствие Айзенщайн
развива теорията си относно монтажа на
атракциони именно на база на подзаглавието и идеите, които носи то.
След като се връщат в Москва, Айзенщайн и
Юткевич предават сценария си на Форегер,
за когото още работят. Той включва постановката в плана на театъра, но не бърза
с реализирането ѝ. Една от причините за
това била, че по това време Форегер се обръща към по-комерсиални театрални форми
с развлекателен характер. Това довежда до
напускането на Айзенщайн, който приема
да бъде асистент на Мейерхолд, работещ
по това време върху „Смъртта на Тарелкин“
заедно с художниците Варвара Степанова и
Александър Родченко.
Изкуството и личността на Всеволод Мейерхолд са добър пример за промените, които
настъпват в живота на изкуството след
1917 година. От талантлив, ексцентричен

Пиеса на Артур Шницлер „Der schleier der Pierrete“ („Подвенечная фата Пьеретты“) от 1901 г.
Пантомимичната постановка на В. Мейерхолд по мотиви от пиесата на Шницлер предизвиква истински фурор с експерименталната режисура и употребата на композиционни елементи от цирка и панаирната култура в Русия.
4
Постановката е написана за балета на Сергей Дягилев.
2
3
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и експериментиращ дореволюционен режисьор Мейерхолд се превръща в талантлив,
ексцентричен и експериментиращ майстор
на левия театър. Първата му постановка
след Октомврийската революция е направена през 1918 година по текста на Владимир Маяковски „Мистерия-Буф“. Художник в
продукцията бил Малевич, който изработил
кубистко-футуристичния дизайн. В оформлението на „Мистерия-Буф“ Малевич изцяло
се опитал да наложи кубистичния стил с цел
да се създаде не асоциация с действителността, а направо „нова действителност“
(Февральский 1971, с. 69). Такъв облик на
постановката наред с актьорските техники, заимствани от цирка, я превръщат в
модел за експерименталния театър, който
в този период се стреми да носи пропагандни послания. Експериментът на Мейерхолд
с текстовете и промяната на контекста
добива такъв размер, че през 1920 г. в постановката „Зори“ 5 той превръща една символистична драма в политически митинг. На
сцената актьорите декламирали ораторски,
пропагандни листовки били разпръснати
сред публиката, а прожектори прерязвали
залата и създавали усещане за напрежение и
безпокойство.
През пролетта на 1921 г. Мейерхолд поставя
отново „Мистерия-Буф“ 6, като добавя още
елементи от цирка и позволява действието
на сцената да бъде пренесено сред публиката. Така, буквално и преносно, Мейерхолд
прекрачва границата между представление
и реалност напълно в съзвучие с теорията
на конструктивизма. В същото време чрез
това символично действие той показва новата мяра на изкуството, зададена още от
живописта на предреволюционния авангард
– да провокира, да изважда от равновесие,
да поразява, но сега в нова форма – тази на
театъра и киното.
След като Айзенщайн напуска „Мастфор“
през 1922 г., той работи с Мейерхолд по една
от неговите нереализирани постановки по
текст на Бърнард Шоу – „Домът, където
се разбиват сърца“. Сценичният дизайн и
костюмите, които разработва Айзенщайн,
представляват механическа конструкция от
строги геометрични форми, свързвани чрез
въжета. Тази визия явно свидетелства, че
той е повлиян от художниците конструктивисти Любов Попова и Варвара Степанова,
които тогава работели с Мейерхолд по други
постановки (O’Mahony 2008, p. 36).
В края на театралния сезон 1922-23 В. Смишляев, който работи като постоянен режисьор към театъра на Пролеткулт в Москва,

5
6

напуска и на негово място ръководството
на театъра кани Айзенщайн. Там в периода
1923 – 1924 година Айзенщайн поставя три
постановки съвместно със Сергей Третяков
– „Мъдрецът“, „Чуваш ли, Москва?“ и „Противогази“. Трите продукции индикират различни характерни черти от бъдещото творчество на Айзенщайн.
По случай стогодишнината от рождението
на драматурга Александър Островски комисарят по образованието Анатоли Луначарски
предлага по-радикални и съвременни артисти да се обърнат към класиките на Островски. Неговият призив, типично агитационно
в духа на времето, е „Обратно към Островски!“. Третяков и Айзенщайн избират пиесата „И най-мъдрият си е малко прост“ (1868).
Тяхната трактовка обаче не се вписва съвсем в заложените от Луначарски цели, тъй
като, за да осъществят собствените си
идеи, те променят оригиналната пиеса. Променят имената на героите и техните образи; на персонажите придават функции на
клоуни и акробати; променят броя на участниците. Разделят действието на динамични откъси, които се сменят внезапно. Айзенщайн подробно описва последователността
на действията в епилога на постановката,
които представляват така наречените от
него „атракциони“ – композиционно разположени в действието силни моменти на шок
и изненада, които завладяват публиката и
разкриват смисъла на произведението. В
представлението са включени много каскади,
които представлявали истинска опасност за
актьорите – актрисата Янкулова се качвала
на стълб, поддържан в равновесие от друг
актьор, героят на Григорий Александров
вървял по въже, опънато над публиката. При
такова построяване на сюжета, мотивацията (която съответства на текста на пиесата) на героите изчезва, изчезва и времето
(отново според сюжета на пиесата). Всяко
действие започвало с четене на Третяков,
в което се включвало обобщение на сюжета,
тъй като гореспоменатото заличаване на
хронологичното време на действието и раздробяването на сюжета на парчета можело
да се окаже твърдо абстрактно. Каскадите,
с които се изразявали емоциите на героите,
подменят линейното време на театъра,
като изменят първо линейното му развитие
в пространството.
За Айзенщайн каскадата на Александров, в
която той ходи по опънато въже над публиката, едва ли има значение само на зрелище
(макар че за публиката би следвало да е доста зрелищно). Основно тя означава въвеждане на ново пространство, възможност за

Пиеса на Емил Верхарн
Във втория вариант на пиесата от 1921 г. Маяковски заявява, че в бъдеще всеки, който чете, публикува или поставя пиесата,
трябва да променя съдържанието ѝ във връзка с настоящия момент, така че тя да може винаги да има съвременен прочит, което
според него ѝ гарантира вечен живот.
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разходка на погледа, а с погледа и на мисълта
на зрителя по едно ново за театъра измерение. Разбиването на времето, на линейната
структура – сюжетно и пространствено, се
свързва с онзи момент в изкуството на XX
век, в който образите престават да бъдат
отражение на видимата реалност (Спасова
2007, с. 49–58). Фрагментирането и обобщението в подхода на Айзенщайн към постановката напомня подхода на кубистите, които първо анализират, а после синтезират
формата на обектите.
Постановката има голям успех. Според Виктор Шкловски с нея Айзенщайн отива по-далеч от Мейерхолд по отношение на експерименти и новаторство, като той ги описва и
започва да ги систематизира. Шкловски добавя, че постановката се е сторила на самия
Мейерхолд „необичайно явление“ (Шкловский
1976, с. 84).
В текста към пиесата („Монтаж на атракциони“) Айзенщайн започва да развива
концепцията за монтажа като структурно и идейно звено на произведението на
изкуството. В постановката Айзенщайн
не използва монтажа като инструмент за
създаване на сюжетна последователност.
Чрез т.нар. атракциони, които представляват звената за монтиране и самото им
свързване в спектакъл, се създава линия от
откъси, които могат да накарат зрителя
многократно да преосмисля отделните части на постановката. Един от атракционите
в постановката е всъщност и първият филм
на Айзенщайн – „Дневникът на Глумов“. В
него се използва същия принцип на изграждане на образите, който е използван в композирането на цялото произведение.
В „Монтаж на атракциони“ Айзенщайн
казва, че целта на театралната програма
на Пролеткулт е да премахне институцията на театъра като такава и разглежда
агит-атракционния театър като звено от
тази промяна, но не и като цел сам по себе
си. Във втората част на текста, в която
Айзенщайн обяснява понятието „монтаж на
атракциони“, той започва с това, че като
„основен материал на театъра“ (Айзенщайн
1976, с. 48) се разглежда зрителят. Наличието на този нов основен материал изисква и
нов подход, който да владее материала. След
като Айзенщайн дава определението за атракцион (Айзенщайн 1976, с. 48), той подчертава, че атракцион се отнася за специфични
действия, положения на тялото, образи,
особености на говора вътре в театралното действие и не бива да се разглежда „в
сферата на разгръщане на психологически

проблеми, където атракцион е вече самата
тема сама по себе си“ (Айзенщайн 1976, с.
49), която се намира вън от театралното
действие. В по-нататъшното обяснение на
атракциона Айзенщайн прави важното допълнение, че не в идеен смисъл, а във формален, визуален смисъл той схваща понятието
като „самостоятелен и първичен елемент
при конструкцията на спектакъла“ (Айзенщайн 1976, с. 49), като прави аналог с образността на Георг Грос и отделните елементи
на фотоилюстрациите на Родченко. Когато
споменава Грос, Айзенщайн най-вероятно
има предвид творчеството му, което се
отнася до берлинското дада течение. В периода 1918 – 1920 година Грос създава рисунки, колажи, фотомонтажи, като често миксира техниките. Той създава силно напомнящи
анимация, стилизирани или деформирани фигури, които илюстрират вярването на левия
Грос, че общественият и социален статус
имат отношение към поведението и психиката и това определя и физическия образ. Например, когато Грос изобразява своя приятел
Джон Хартфийлд в „Инженерът Хартфийлд“ с
механично сърце, униформа и свити от гняв
юмруци, той загатва личността и идентичността на своя приятел чрез характерни
микрообрази. В този пример можем да намерим връзка с идеята на Айзенщайн както
за атрокционите, така и с по-късни негови
теоретични разработки като идеята за
обърнатата метафора (Айзенщайн 2012,
с. 59–67). Подобно на Грос Айзенщайн набелязва характерните черти на абстрактни
понятия като същност, мисия, идея и ги
изобразява буквално, претърпели „връщане
от преносния смисъл в непреносен, първичен,
изначален“ (Айзенщайн 2012, с. 62).
В „Монтаж на атракциони“ Айзенщайн развива идеята, че изложеният от него подход
„коренно променя възможностите относно
принципите на конструиране“ (Айзенщайн
1976, с. 49). Чрез използването му може да
бъде избегнато „статичното отразяване на даденото, потребно според темата
събитие“ (Айзенщайн 1976, с. 49) и да бъде
променена структурата на спектъкъла по
такъв начин, че тя да не следва логиката
на въздействия, който са свързани с тематичните събития. Вместо това според него
могат да бъдат използвани въздействия,
които да влияят извън дадените от пиесата композиция и сюжет. Тези въздействия
все пак следва да имат „точно ориентиране
към определен краен тематичен ефект“ (Айзенщайн 1976, с. 49), който се оказва самият
им монтаж – начинът, по който се избира да
бъдат свързани. По мнението на Айзенщайн
подобен подход би могъл да доведе до пълно-
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то освобождаване на театъра от „потисничеството на решаващата досега, неизбежна
и единствено възможна илюзорна изобразителност“ (Айзенщайн 1976, с. 50).
След „Мъдрецът“ Третяков като драматург
и Айзенщайн като режисьор работят съвместно върху още две постановки – „Чуваш
ли, Москва?“ , чиято премиера е през 1923
г., и „Противогази“ с премиера през 1924 г.
Те не постигат успеха на „Мъдрецът“, но
имат значение за бъдещото творчество на
Айзенщайн. В „Чуваш ли, Москва?“ Айзенщайн
намалява броя на атракционите, чиято роля
е по-премерена в сравнение с тази в „Мъдрецът“. Действията са прости, а сцените –
единни, макар и изпълнени със сложни движения. В продукцията Айзенщайн ползва двете
начала на пиесата – драматичното и бутафорното, както и пропагандния ѝ характер.
Пиесата „Противогази“ разказва за трудностите в индустрията след гражданската
война. Сюжетът съдържа предпоставки за
формално третиране на изображението, познато ни от филмите на Айзенщайн. Най-характерното за постановката е, че действието ѝ – бързо, с растящо напрежение – не е
отделено от действителността съобразно
битуващата конструктивистка идея за
изчезването на изкуството и разтварянето
му в действителността и че спектакълът
се състои в Московския газов завод. Сценичната конструкция представлявала огромна,
реална машинна установка с дървена платформа, към която се прикрепяли стълби, ма-
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кар че представлението се развивало главно
на пода. Актьорите играели в ежедневни
дрехи, без грим, с цел максимално скъсяване
на дистанцията с публиката. Оценката на
Айзенщайн относно резултата е негативна:
„Борбата“ между материално-фактическото
и фиктивно-изобразителното начало... доведе в тази нова постановка до пълен раздор и
разрив между тях“ (Игнатовски 1974, с. 45).
С това откритие Айзенщайн започва работата си в киното – „Противогази“ е последната му експериментална театрална постановка. Айзенщайн прехвърля търсенията
си в сферата на кинематографа, където се
занимава със съвместяването на тези две
начала. Посочените театрални опити и
теоретическите му търсения към тях, направени в контекста на новите виждания за
изкуството, задвижват концептуалните му
търсения за изграждане на образи в киното.
Желанието за промяна, за обновление на
изкуството присъства и в сферата на кинематографията от периода. В същия брой
на ЛЕФ, в който е публикуван „Монтаж на
атракциони“, е публикуван и текст на Дзига
Вертов, чрез който той настоява за нова
киноестетика, свързана с експеримента в
монтажа и актуалната употреба на технологията на кинематографа. Именно такава
естетика предстои да изградят двамата
режисьори.
Съвсем логично търсенията на Айзенщайн
преминават от театъра в сферата на киното, където може да се установи по-голям
контрол върху въздействието и преживяването на самия зрител.
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по повод юбилея на проф. д-р Иван Газдов
Настоящият текст, посветен на юбилея на
проф. д-р Иван Газдов, е писан и предназначен
специално и преди всичко за „Изкуство и критика“ – издание на Националната художествена академия, на която проф. Газдов отдаде
(колкото и невероятно да е) цели петдесет и
три години и с този своеобразен рекорд той
стана едва ли не нейно олицетворение в наши
дни. Завършил при легендарния проф. Александър Поплилов, само след три години той се
връща в нашата Алма матер като асистент,
изминава пътя „от редник до генерал“ и остава в нея като преподавател до ден днешен. За
времето на своето пребиваване в Академията
той посещава европейски културни центрове, висши училища за изкуство, донася чужд
опит, пише програми, неизброими рецензии за
дипломници, рецензии и становища за хабилитации на преподаватели, книги, които пряко
обслужват учебно-образователния процес.
Като асистент, доцент, професор, завеждащ
дълго време Катедра „Плакат и визуална кому-

никация“, участва в работата на академични
съвети, комисии, журита и органи на управление в НХА; организира изложби на студенти и
ги протежира в професионалната им реализация; основава Клуб „Визуална фантазия“; създава школата на авторския плакат – идеята,
на която стават носители първо неговите
ученици; обучава почти четири поколения
студенти. От 1999 до 2003 година проф. Иван
Газдов е ректор на Националната художествена академия в едно трудно, противоречиво и
динамично не само за изкуството и културата
време, като прави безпрецедентни дотогава
опити да постави Академията на достойно и
заслужено място в обществения ни живот и да
възстанови нейния имидж на културна институция с водещо значение в нашето изобразително изкуство. Не е пресилено да се каже, че
присъствието на проф. Газдов в НХА е съществен дял и особена част от нейната история
и живот, а следващите думи за него са малък
жест на благодарност и признание.
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Изкуството е натрошено огледало, в чиито
разпилени парчета се оглежда какво ли не.
От историята и културата на човечеството до нарцисизма и снобизма на самозвани
„артисти“. В строшевините на българското
изкуство едно парче с изненадващо правилна
и логична форма, напомняща съвършените
фигури от античната математика, отразява
с „черно сияние“ и изискана естетика неизчерпаемата визуална фантазия на художника
проф. Иван Газдов. Сега, според календара,
заедно с високосните години проф. Газдов
трябва да е на седемдесет и пет… Но тази
астрономическа мярка не може да измери
количеството на неговите мисли и чувства,
съмнения и колебания, радости и възторзи,
както и размера на неговите интелектуални
усилия в живота и изкуството. Не могат да се
претеглят тежестта на огорченията и светлината на надеждите, находките му в изобразителното ни изкуство и триумфалните
им успехи! Дори и най-кратката биография на

проф. Газдов със своя обем и качество на научния му и творчески актив може да парализира
и най-амбициозното съзнание. Неговите художествени открития – „Авторски плакат“ и
„Графикатура“ – обогатиха не само българската, но и световната изобразителна култура.
Размахът и мащабите на неговата педагогическа дейност и школата на авторския плакат положиха фундамента на съвременната
българска графика чрез нейните многобройни
носители. Неговото теоретично мислене,
неизчерпаема евристичност и художествена
съзидателност го направиха заслужено и справедливо кавалер на всички възможни почести
и награди. Неговата непрестанна, нестихваща, кипяща творческа енергия не само озонира и оксигенира модерното изкуство, но беше,
е и навярно ще бъде оня авангард, който ще
предизвиква и стимулира вълните на паралелни или последващи художествени феномени,
чиято интерференция ще надхвърли националните стандарти.
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Не е по силите на текст като този да представи проф. Иван Газдов и неговите творчески
достижения в своята пълнота и качество.
Това е сегашна и бъдеща задача на нашата изкуствоведческа сензитивност, затова изоставям широките булеварди на задълбоченото изследване и поемам по една единствена пътека,
която ще ни изведе до същия връх. Ще я извървя спонтанно и емоционално не като изкуствовед или критик, а като художник, който може
да замръзне пред картина на Ян Матейко, но
може и да се разплаче пред една майсторски
скроена буква. А и изкуството на проф. Иван
Газдов е толкова единно, органично и равностойно в своите прояви, че разглеждането на
само 1 (една) работа е достатъчно, за да облее
нейната светлина осъществените му артистични намерения. Това и предпочитам да
направя… Вземам със затворени очи едно от
многобройните издания на проф. Газдов. Отварям страница с острието на нож, произволно
врязан в книжното тяло, както дадаистите
са потърсили, намерили и избрали името си
dada и погледът ми пада върху работа на тема
„Звук“, получила Специалната награда на името
на Хидезо Кондо от VII Международен конкурс
за карикатура на вестник „Юмиури Шимбун“
през 1986 година в Токио. От сега нататък
условно ще наричам тази работа „Звук“.
Гледам работата „Звук“ (този израз съм научил от Кенет Кларк). Какво може да се каже за
нея? Нищо! И това е силата на истинското
изкуство – да те парализира, да те остави
без думи, без дъх, да гледаш и да немееш пред
един кристал, събрал блясъка от концентрацията на идеи, мисли, чувства и художествено
майсторство. Емоцията от преживяването е
истински културен шок. Той е толкова силен,
че сковава разсъдъка и рационалното мислене.
Когато отмине горещата вълна на възторга,
следва удоволствието на осъзнатото разбиране за неговите причини. „Звук“ – една единствена дума с бариерна абстрактност, която
според определение на музикознанието е шум
с определена и постоянна честота. Явление,
което не е намерило още своето пълно обяснение, както и самата природа на музиката
и нейното възприемане. В това мътно за
графична интерпретация блато проф. Газдов
намира най-чистия, най-бистрия, най-първичния първоизточник на звука, неговия корен и
начало, неговия извор и еталон – камертона.
Това обуславя, подсказва и обещава развръзка в
обществено значими територии на културата
– може би музика… И… неочакван обрат – неподозирано и изненадващо (но не съвсем, защото
образът се възприема за секунди!) вилката на
камертона завършва с нещо толкова далечно
от представата за звук, че работата ЗАЗВУЧАВА със социалната мащабност на идеята,
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заявена с категоричността на неоспорим документ – „Черно на бяло“ – черно на жълто. Това
остроумие, изобретателност, находчивост и
евристичност кънти с крясъка на осъдителната невъздържаност и агресивност, със стоновете на обидата и оскърблението, с колебанията и вибрациите на човешката лабилност.
Отскубнато от неговата физическа природа,
очистено от лепкавата битовост, явлението
„звук“ е ръкоположено в обществено значим
проблем. Извечният неразрешим конфликт
между жената и мъжа в семейството и вън от
него, в междуличностните отношения въобще,
в които драматичното, комичното и трагичното често са неразпознаваеми, но победителят и потърпевшият са винаги предизвестени. Потвърждение на всеизвестната истина,
че дамата е камертонът на живота. Думата
на мъжа е закон. Думата на жената е поправката в закона. „Най-тежката война, която
съм водил, е с жена ми Олимпия“ (Филип Македонски). Но работата е пълна със звуци дори в
„буквалния“ смисъл на думата „звук“ – крясъците на жената; мълчанието (звукът на тишината) на мъжа; трептенето на камертона; самият камертон, който със своите пропорции,
изящество, гъвкавост, интазис, оптически и
визуални пулсации сам по себе си е вече звук,
дори музика. Тази концентрация на мисловност би била похабена в разточителството
на цветове и форми и крайният аскетизъм и
лаконичност в изразните средства е оня необходим и наложителен инструмент, с който
най-оглушително може да зазвучи идеята в
художествен образ. Има безброй форми с претенциите за изкуство, но би било наивно да
се приемат за такива, само защото напомнят
за него. Не всеки текст с еднакво дълги редове
и рими е поезия, не всяко свирене е музика, не
всяко кълчене е танц и не всяко изображение
е изкуство. В „Звук“ сертификатът за изкуство е решителният, недвусмислен силует,
липсата на пространственост, чистотата
и изяществото на линията, максималният
контраст, преплитането на форми и тяхното взаимно доизграждане, монументалност
и бравурност, „недоизказаност“ и „безцветност“… Стил и вкус! Фигурите са композирани
хералдически – обърнати надясно1 – и срещат
погледа с предизвикателна безапелационност,
без да бягат като уплашени, страхливи лъвове
в безграмотни и дилетантски гербове. Главите не са една срещу друга – това би създало впечатление за спор, скандал, диалог или
назидание… Нищо от това! Те са точно в една
посока, не за да потвърдят констатацията
на Екзюпери2, а напротив – за да натоварят
ситуацията с нейните крайни „углавни“ форми
– морално убийство от упор. С мазохистична
лапидарност, египетска простота и графична
семплост, героите носят своя характер и в

В хералдиката посоките ляво-дясно се определят от страната на вόйна, който носи щита.
„Влюбени са не тези, които се гледат един друг, а тези, които гледат в една посока“.
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„най-незначителните“ си детайли. Заобленият
нос и симпатичната плешивост в мъжката
глава опъват струните на съпричастието
и съчувствието за споделяне на доброта и
отстъпчивост, на безпокойство и безпомощност. Във формата на веждите и устата или
по-точно в тяхната успоредност и влизането
им от фона в черното е заключена цяла една
философия на художествени принципи, графична култура и рафиниран художествен вкус,
дешифрирането на които е привилегия само на
истински образования и сериозно подготвен
специалист. Линиите наляво и надясно, ТРИ
на брой (три са и краищата на камертона), с
които фигурата трепери, а не трепти, стене,
а не звучи, са не само императив на изобразителните закони, но и сакралност на числото
ТРИ , натоварено с необозрима семантика в
духовната практика на човечеството. От нея
избирам ТРИ позиции – ритмичната структура
на „хайку“, терцините на Данте и триадите
на Хегел… Защото в цялата работа ненатрапчиво може да бъде почувстван синтезът на
диалектическо мислене, далекоизточна естетика и ренесансова поезия. Но вибрацията,
в нейната деликатност и непрекъснатост,
се осъществява всъщност от нежните връхчета в края на контурите, чиято функция не
остава скрита за възпитаното око. Те напомнят калиграфската следа на перото, която
строи метриката на ритъма, пулсира и звучи
в красотата на писаните букви. Женската
глава в своето състояние е много повече от
психологически портрет. Белег на агресия са
дори нейните размери и буйната коса. Носът
– изострена кама, устата е беззъба, долната
челюст – издадена напред, а окото – навъсено.
Свирепост на акула?… По-лошо – менторство,
надменност и презрение. Двете глави притежават и възрастова характеристика, възхитително постигната чрез подходящи пропорции и пестелива деформация, а оттам и намек

за времето, когато най-често избуява плевелът на непоносимостта. Работата „Звук“ е
толкова ясна, директна, четлива и разбираема
като послание и толкова фина, изящна, елегантна и богата като графика, че може да се
възприеме за миг, а да се гледа вечност. И едва
ли някой подозира, допуска и предполага колко
труд е вложен, за да изглежда, че е направена без труд, без усилие, че изобразеното си е
съществувало без причина, съвсем естествено
и винаги е било. Няма по сигурен признак за
съвършенство в изкуството от илюзията на
възприемащия, че и той би могъл да го постигне, защото е много близко до ума… Да, но
никой, все пак, не е могъл да го измисли!
Авторът определя работата си като зората
на стила „Графикатура“, но със своята чистота, знаковост и универсалност тя не се побира във видовете изкуства и техните жанрове.
Тя може да бъде с еднакъв успех и пощенска
марка, и фасада на сграда, карикатура, плакат,
поздравителна картичка, изящна или приложна
графика, живописна картина, малка, монументална или кинетична пластика… Тя би стояла
еднакво подходящо, приятно или авторитетно в обреден дом за младоженци или фоайе на
дипломатическа мисия, в заседателна зала на
академия на науките или здравно заведение…
Тя е един шлифован диамант, който със своята
художествена ювелирност би бил гордост в
съкровищницата на всяка култура.
За пръв път видях тази работа веднага след
връщането ѝ от конкурса в Япония. Тя толкова ме впечатли, че нейната награда ми се
стори принизяване. Така високо ми изглеждаше това постижение, че то не бе съизмеримо
с никаква оценка и класация. Времето утвърди и ще потвърждава неговата несъизмеримост, както и недостижимата култура на
неговия автор.

54

ТОМ 2/БРОЙ 1/2021

Любомил Драганов

ДИМО ЗАИМОВ – МОНУМЕНТАЛНИ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ С НЕФИГУРАЛЕН
ХАРАКТЕР
Стенно-монументалната живопис е сред онези
форми на художествена дейност, които живеят в отворено за комуникация пространство.
Надскочили пределите на вътрешно-творческото съзерцание, те са част от обкръжаващата ни среда и елемент от колективното
съзнание на обществото. Техните създатели
поемат една от най-висшите и рядко оценявани форми на творчески риск, тъй като
произведенията им подлежат на постоянна
преоценка в резултат на сменящите се обществено-естетически ценности.
От хоризонта на днешния ден стенописните
творби будят много въпроси. Дистанцията
е недостатъчна за безпристрастна равносметка. Затова и създадените произведения
на художника Димо Заимов в периода след 1989
до 2016 година (годината, в която художникът
умира) изискват специфичен поглед и анализ,
основан на дистанциране и прецизиране на
сложната система от фактори – социо-културни и художествено-естетически.
В тази статия насочвам вниманието към монументалните творби с нефигурален характер
от Димо Заимов.
Монументалните творби от периода на
социализма принципно са причислявани към
декоративното изкуство. Те не са проблематизирани самостоятелно в изкуствоведската
литература от периода и са интерпретирани
неделимо свързано с архитектурата. Първоначалната поява на произведения с такъв
характер се наблюдава през 70-те години на ХХ
век. След промените от 1989 г. стенописта се
превръща в предпочитан визуален език заради
своята универсалност и независимост.
През тоталитарния период стенописта (в
нейните технологични разновидности, редом
с мозайката и монументалната керамика)
се превръща в официално изкуство, става
инструмент за поддръжка на властта и е
под директния контрол на Партията. Уста-

новява се фигурален „канон“. Важно е обаче
да се отбележи, че все пак преодоляването
на условностите на канона става възможно. Плавно и под повърхността. Не са малко авторите, които успяват да използват
абстрактното под прикритието на посочената тематична рамка. Компромис с темата
в името на средствата се превръща в ключ,
който по своя си начин „развързва ръцете“ и
на Димо Заимов.
Особено важен е периодът на 70-те години,
през който в България започват да се появяват произведения с абстрактна образност.
През 70-те години абстрактни творби могат
да се видят главно в мозайка – композиции,
въздействащи с растер, посока, ритъм и височини на редеж, а също и напълно декоративни,
архитектонични по същността си каменни
мозайки, бетонови решетки, пластики от
стъкло, бетон и метал.
Много художници творят в областта на
нефигуралното, но малка част от тях следват
тази посока последователно и осмислено като
авторски възглед (Енчо Пиронков, Екатерина
Гецова, Иван Кирков, Илия И. Илиев, Йордан
Марков, Йордан Спиров, Никола Буков, Сашо
Попов). Сред тях е Димо Заимов.
Нефигуралните монументални творби присъстват забележимо от втората половина на 70-те
до края на 80-те години на ХХ век. След 1989
година ролята им е доминираща. Причините за
това са няколко. Уклонът към нефигуралното
дава пълна свобода за творческа изява. Липсата
на фигуралност освобождава художника от голям брой изисквания, свързани с конкретиката и
съдържанието. Произведенията се „изчистват“
от задължителната за времето идеологическа обвързаност. Монументалистите могат
изцяло да съсредоточат усилията си върху
проблеми, свързани с композиция, форма, ритъм,
технология, експеримент. Произведенията на
Димо Заимов с нефигурален характер не са подвластни на ограниченията на хронологията.
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В тази статия с цел анализ на проблемите на
стенописи и мозайки художествената продукция е условно разделена на две групи. В първата са разгледани произведенията, които имат
естетико-утилитарна функция. Става дума
за решетки, преградни стени, декорация на
тавани и стени, която е обусловена от функционална архитектоничност. Те са подчинени
на съоръжението, в което се намират.
След това в обсега на нефигуралните произведения са обособени такива, в които изчистената форма се основава на геометрията.
Така наречената „геометрична абстракция“
намира израз в поредица от витражи и керамики. При Димо Заимов модулността излиза
от границата на пределната рационалност
и от геометрия се ориентира към свободна
интерпретация. Естествен завършек на всички произведения, разглеждани в тази статия
като нефигурални, представляват двата архитектурни ансамбъла хотел „Хелена Ризорт“
и хотел „Странджа“ в КК „Слънчев бряг“. Те
увенчават продукцията, сътворена през целия
житейски и творчески път на художника Димо
Заимов.
Без значение дали са сходни с архитектурата,
контрастират с нея или притежават специфики, пораждащи двойнствено въздействие,
монументалните реализации с абстрактно
формообразуване са изградени от разнородни
форми. Преминавам към анализа им съобразно
хода на посочената по-горе класификация.
Решетка от бетон и лято стъкло за хотел
„Рига“ в Русе, 1975, е пример за типа произведения, които имат архитектонично-естетическа функция. Решетката носи привидна и напълно оправдана монотонност, която все пак
притежава вариативност заради характера на
бетоновите нишки – като посока и дебелина
те варират и разнообразяват същността на
този пояс. Присъствието на тази решетка е
обосновано функционално предвид статута на
сградата. Тя има характер на дантела въпреки биоморфния си характер. Структурата ѝ е
синтетична, рационална и типична за периода
от края на 60-те – началото на 70-те години.
Тогава доминира афинитетът към работа с
материали като бетон, стъклобетон, както
и пиететът към техники като сграфито или
релефи от смесена техника. Стремежът към
рационална конструктивност на художника
проличава в използването на симетрията
като основен принцип.
Следващ аналогичен пример е преградна модулна стена от бетон и лято стъкло в Историческия музей на град Батак, 1977. Стената
решетка е със статут на конструктивен еле-

мент в архитектурното съоръжение. Натоварена е с естетико-смислова функция. Стъклените маси са обърнати в различни посоки.
Те са оцветени в червено, зелено и бяло. Акцентът върху патриотичната посока, историческата приемственост и възвеличаване на славното минало на страната ни се свързва както
с предназначението на сградата и нейното
местонахождение, така и с широко прокламираната повеля за подчертаване на водещите,
важни за България дати от близкото минало.
Решението е лаконично, няма претенции за натрапчива експресивност. Димо Заимов разчита на ритъма и мярката при позициониране на
елементите. Мащабът е адекватно подбран, а
смисловата страна е деликатно и същевременно изразително подчертана.
В преградна модулна решетка от шамот за
Градски съвет в град Перник, 1983, Димо Заимов използва прости, геометрични форми.
През 80-те години принципите при изграждане на решетки са същите като през 70-те
години. Създавайки този тип решетка, пространството се прелива едно в друго. В услуга
на универсалното Димо Заимов избягва сюжетиката, символите и сложната метафорика,
присъща за монументалните изкуства. Неговата концепция е базирана на лаконична знакова
форма. Художникът я превръща в свой идеал и
я обвързва с рационалното начало, с изящната
точна форма, вписана в изчистен архитектоничен контекст.
В интериора на хотел „Сандански“ в град
Сандански през 1984 г. Димо Заимов създава
няколко пластични произведения от поцинковани тръби и месинг. Първото е метална
пластика на тавана на козирката пред входа
на хотела, 1984, 20 кв. м. Изграждайки пластики
в екстериор, Заимов мисли произведението за
конкретната архитектурна среда. Той обособява пространство и чрез вписаните кръгове и тяхната концентричност. Ефектът на
вгъване и изпъкване, на моделиране на обемни
повърхнини отново се свързва с илюзорно
пространство. В интериора на ресторанта
Димо Заимов създава решетка от поцинковани
тръби и облицова колона от интериорната
среда с месингови и поцинковани елементи.
Решетката поделя пространство. В нея е очевидна характерната за Заимов повторяемост
и наслагване, но структурата ѝ този път е
динамична.
Интеграциите на Димо Заимов не се натрапват като присъствие, но не губят своето
звучене, защото са активни в пространството. Тази решетка има многопосочна функция
– скрива, декорира, „разширява“ помещението.
Чрез наслояване на геометрични форми в една
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пространствена равнина художникът създава
ефект на пространствено натрупване. Този
подход отпраща към дълбочина и пространственост. Но художникът бяга от нея, като
използва паузите – празното пространство
между сегментите в решетки и преградни
стени, както и конструктивната роля на
растера. Художникът вписва произведенията
си в архитектурата деликатно и именно тази
ненатрапчивост прави произведението синтетично и съзвучно със средата.
Преход от преградна решетка към пространствена активност в архитектурна среда
показва модулно керамично пано в панорамен
ресторант на хотел „Санкт Петербург“, Пловдив, 1981. В това пано художникът за първи
път залага посоката, която ще последва при
реализацията си в НДК – металната завеса.
Проблемите на светлината, въздействието
и трансформациите на комуникацията със
зрителя вълнуват Заимов в този тип произведения. Керамичното пано е конструирано
от малки модулни елементи, подредени така,
че да наподобяват огъване. Паното е покрито с колоидно злато. Хладната повърхност
или отразява цветовете, или ги поглъща.
Художникът майсторски се възползва от тези
ефекти. Те генерират универсално звучене и
подпомагат конструктивното внушение на
паното. Паното няма фигурация. То е напълно
абстрактно и се слива с архитектурата. Не
изземва тектоничната функция на стената,
а допълва и подкрепя ролята ѝ при конструирането на пространството. В това произведение Димо Заимов разчита на ролята на
светлината.
Пример в същата посока е металната противопожарна стенна завеса „Слънце“, сцена
на Зала 1, 1981. Завесата е многослойна и има
особено динамично въздействие. Структурата на творбата се определя от принципа на
формообразуване и връзката между формите.
В това напълно нефигурално произведение,
което е моделирано на базата на абстрактната образност, има висока степен на завършеност в рамките на цялото. Изображение няма.
Важна е динамиката на отделните пластини.
Рисунъкът в отделни зони на композицията се
моделира изцяло от функцията на светлината.
Принципно човешкото внимание е приковано в
отделни важни пунктове в процеса на възприемане и „минава транзит“ през други.
Следващият тип творби с нефигурална образност обединява паната, отразили така
наречената „геометрична абстракция“. Тя
се проявява в два типа творби – ясно и отчетливо във витражите и закономерно в
архитектонично композираните модулни

керамики. Пиететът към конструктивната,
изчистена форма във витражите е налице
през цялото творчество на художника без значение на хронологията на тяхното създаване
– доказателство са паната в техника класически витраж за спа центъра в Павел баня, 1986,
400 х 105 см, както и тези на територията на
Дома на книгата в град Ловеч (80-те години на
ХХ век). Връзката с архитектурата осигурява
реална интеграция на витражните композиции. Включването на абстрактната форма
в такъв род концепция е определящ фактор
при възприемането от зрителя. Димо Заимов
създава произведенията си подвластен на
ритъм, мащаб, тектоника и с афинитет към
контраст и ред. С витражите Димо Заимов
постига експресивен тон, дълбочина чрез използване на максималната функция на светлината и измамна пластика, с пластика с условен
характер, която придава на паното динамично
присъствие. Чрез оптическа игра художникът
създава визуална илюзия за зрителя.
Опитът на художника Димо Заимов показва
възможността за създаване на художествена
продукция в периода (1956 – 1989), в която са
налице напълно абстрактни елементи и модерни динамични подходи към връзката между
външното и вътрешното пространство в
рамките на архитектурна среда.
Развитието на своята концепция „творба-пространство“ в контекста на паната с
подчертан модулен характер Димо Заимов
показва и в модулната керамика в хотел „Бор“
в Боровец, 1986. Пластиката представлява
цялостна облицовка на две стени. Ъгълът
е изявен пространствен приоритет. Това
произведение превзема архитектурата. То е
с модулен характер, но има и изявено знаково
присъствие. Димо Заимов разчита на условно
по рода си пространство, което излиза напред
и в същото време потъва навътре. Това се
постига чрез оптическата игра „тъмно-светло“ чрез групираните, вгънати напред-назад
плоскости.
От Димо Заимов са и две модулни керамики
в интериора на Обединена българска банка,
реализирани в зората на 90-те години. В сградата има архитектурно единство, тъй като
всички произведения в интериора са изпълнени
от един и същ колектив с ръководител Димо
Заимов. Прибягването до модулната форма
и произтичащата от нея архитектоника е
пряко обвързано с облика на сградата. Като
характер композицията на керамиката е ясна,
със степенувани и ясно отчленени посоки.
Най-пластична като форма е стрелката. Като
цяло паното е единно, синтетично, изключително добре измислено.
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Мозайка от камък с пластика от бетон, фасада
на частен хотел в град Гоце Делчев, 2001, очертава развитието на линията от геометрия
към абстракция в контекста на предопределена от синхрона с архитектурата монохромност. Мозайката е част от фасадата на
хотела. Тя хармонира с облицовката на сградата – както като специфика на материала,
така и като колорит. Композицията е съставена от геометрични елементи. И тук, както
и в повечето си произведения с абстрактно
геометричен характер, Димо Заимов разчита
на ритмична повторяемост. Мозаечното пано
дискретно взаимодейства с архитектурата.
Следващата посока, която е ориентирана от
геометрия към абстракция, намира израз в
екстериорната пластична творба от бял врачански камък за подпорната стена на хотел
„Рига“ в град Русе и в модулната керамика на
фасадата на Пионерски дом в Перник. Пластиката в Русе е реализирана през 1976 година и
се характеризира с абстрактен характер и
асиметричен рисунък. Контурите на отделните форми се напасват помежду си на принципа
на пъзела. Формите изпъкват пред равнината
на стената, върху която са изпълнени. Те се
характеризират с подчертано грапава повърхност и разнообразно изявена пластичност.
Керамиката на фасадата на Пионерския дом в
Перник, 1983, е с абстрактен характер. В пластическо отношение стенно-монументалната
творба се отличава с богатство на изразните средства. Лентовидните форми, които я
изграждат, са изключително разнообразни по
отношение на размери, силует и разнопосочност на направленията, които следват.
В пространствено отношение пластичната
каменна стена категорично се изявява на фона
на фасадата. Плавните, вълнообразни форми
и свободният композиционен ритъм, създаден в резултат на тях, рязко контрастират с
правоъгълните обеми на сградата. Произведението обаче осъществява своеобразна връзка
с архитекурната среда на принципа на общи
материали и колоритно въздействие. Белият
цвят на камъка е идентичен с използвания
в облицовката и настилките на сградата, а
подчертаната пластичност в някои зони на
паното „кореспондира“ със силно изпъкналите
части на прозорците, корнизите, вертикалните модули на решетките и хоризонтално
насочените козирки.
Градация на обобщението е постигната чрез
колорита на мозайка от камък с пластичен
център от керамика в ресторанта на хотел
„Аугуста“ в Хисаря, 1987, 21 кв. м. Паното е голямо по размери и е агресивно спрямо средата,
тъй като усвоява ъгъла и смекчава неговата

априорна функция, отричайки го като част от
пространствената среда на изображението.
В тази мозайка стилизацията е изведена до
крайна степен. Напълно закономерно пластиката се превръща в инструмент на стилизацията, катализиращ условния характер
на формата. Присъствието на триизмерни
керамични елементи в структурата засилва
пространствената доминантност на творбата и я превръща във важен фактор при взаимодействието с архитектурната среда.
Предвид спецификата на произведенията на
Димо Заимов, в които стилизацията има различна градация и чрез нея се постига максимално изявена условност, в тази мозайка цветът
поема повече функции при изграждането на
изображението. В нея предназначението му
може да бъде очертано в следния диапазон: от
фактор, необходим за прочита на композицията, през средство за градеж на синтезиран
силует до елемент, конструиращ абстрактна форма чрез пълна деструкция или знаково
обобщение.
Голяма част от създадените от Димо Заимов
произведения с модулен характер могат да
бъдат определени като архитектурни интеграции. В тях той ползва пространството на
архитектурата. Редувайки модули, Димо Заимов ни напомня за безкрайното разнообразие
на универсалното.
Димо Заимов е знаков автор, който след демократичните промени се изявява систематично в нефигуралната мозайка. Негови реализации са мозаечните ансамбли в хотелските
комплекси „Хелена Ризорт“ и „Странджа“ в КК
„Слънчев бряг“ в периода 2007 – 2009 година.
Поради спецификата им и обема на работа
художникът прибягва до помощта на изпълнители и машинно обработване на каменните
модули.
Тези два големи монументални ансамбъла,
разглеждани в рамките на творбите с абстрактно звучене, имат свой собствен облик.
Те са обект на различно по структурата си
комплексно анализиране, защото съвместяват
разнородни подходи при формалното си въздействие и формиране на пространството.
В началото на XXI век създаването на частни
хотели и прилежащите им съоръжения е характерно за новозабогатялата част от населението. Постигането на цялостна артистична
визия става с изобилие от монументални пана,
с поръчване на скъпи реализации, които подсилват усещането за лукс. Макар и да се увлича
по артистичното изобилие от мозаечни елементи, Димо Заимов изпълнява изискванията
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на инвеститора и прилага своето чувство за
ритъм, повторяемост и тектонична мярка.
Факт е, че мозайките са навсякъде и насищат
средата. Те се консолидират с архитектурната среда. „Структуроопределяща за стенната
живопис е обвързаността ѝ с архитектурата. Стенно-монументалното произведение
се утвърждава в контакт с архитектурното
пространство“ (Марков 2014, p. 112).
Средата е наситена с мозаечни пана, които
въпреки разстоянията между тях си кореспондират посредством повтарящи се мотиви,
отделни елементи и колоритни комбинации.
Освен под формата на пана мозайката присъства и като облицовка на колони. Така тя е
превърната в неделима част от архитектурата. Отново виждаме как Димо Заимов набляга
на архитектониката на формата, на ролята
и значението на архитектурата като водещ
елемент при формиране на пространствено-комуникативен ансамбъл. Като цяло принципът на единно изграждане на цялостен архитектурно-декоративен ансамбъл, приложен в
хотелския комплекс „Хелена Ризорт“, можем да
видим и в оформлението на хотел „Странджа“.
Сходно е оформлението на хотел „Странджа“,
но като концепция, не като колорит.
Облицовката на колоните в хотел „Странджа“
е далеч по-цветна от тази в „Хелена Ризорт“.
Мозаечната декорация в ансамбъла включва: стенно пано в техниката на мозайката
„Утро“, мозайка „Слънце“ за спа центъра в
хотела, колони и полуколони с облицовка около
басейна на спа центъра, мозайка от камък и
стъкло за душкабини и мозаечен фриз на детския басейн.
Характерно за цялостната концепция на проектиране е участието на едни и същи мотиви в композиции и във фризове. По този начин се постига
единност на решенията, като същевременно се
избягват директните повторения. Навсякъде
в хотелите е търсен синтез с архитектурата.
Стенописните произведения в екстериора са съобразени и с логиката на парковото озеленяване. В
паната от хотелската част те имат самостойно
звучене, като не се натрапват. Създадена е единна атмосфера с уникален характер.

Димо Заимов си позволява артистична свобода. Факт е, че именно в тези произведения
художникът ярко проявява афинитета си към
смесване на техники и технологии, особено
популярен след 2000-та година.
В творчеството си Заимов широко прилага
експеримента, а употребата на съвременни
свързватели, както и ефектите, получени от
комбинации от свойствата на синтетичните
материали, дават възможност за съвременна
художествена изразителност и технологично овладяване на проблемни архитектурни
пространства. „Като изхожда от конкретните дадености на предоставените му
пространства, Димо Заимов се придържа към
класическата техника на каменната мозайка,
съчетана със стъклени, керамични и метални
детайли. Трайността на материалите камък,
стъкло, керамика, неръждаем метал, придава
на различните пространства на хотела не
само практична устойчивост, но и внушава
усещане за стабилност и сигурност“ (Дворянов 2014).
Реализираните от Димо Заимов ансамбли
отразяват типична тенденция в българския
художествен живот в посттоталитарната
ситуация – навлизането на стенописите в интериора на частните домове, офиси и хотели
под формата на имитативни стилове, както
и като декоративен елемент от интериорния
дизайн (Иванова-Гетова 2012, p. 120).
Ансамбловите решения от Димо Заимов в
хотелските комплекси носят типична за
времето си еклектика. Нещо повече, в последните години думата еклектика се възприема в
смисъл на „положителна комбинация от разностилни елементи“ (Димитрова 1984).
Димо Заимов не губи чувството си за мярка.
Дори в контекста на изискванията на инвеститора и в епохата на постмодерната
естетика той разчита на артистичния
порядък и балансираното архитектурно
пространство, в което монументалната
творба е ситуирана на базата на хармонично взаимодействие.

59
Любомил Драганов ДИМО ЗАИМОВ – МОНУМЕНТАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ С...

Библиография
ДВОРЯНОВ, Орлин, 2014. За творчеството на
Димо Заимов. Антимовски хан [online]. 2014. No.
1. [Прегледан 26 май 2021]. Достъпен от: http://
www.antimovski-han.org/article.php?id=763
ДИМИТРОВА, Татяна, 1984. Съвременна
българска монументално-декоративна живопис.
В: 40 години българско социалистическо
изкуство. София: Наука и изкуство.
ИВАНОВА-ГЕТОВА, Мария-Маргарита, 2012.
Тенденции в съвременния интериорен дизайн и
стенописната декорация. В: Сборник материали
от научна конференция НХА, София 2010.
София: НХА. 2012. Постижения и тенденции
в развитието на съвременния дизайн и
декоративно-приложните изкуства. ISBN 978954-2988-11-3.
МАРКОВ, Константин, 2014. Размисли за
пространството в монументалната живопис
в периода 60-те – 80-те години на ХХ век.
Термини, предистория, класификация. В: Сборник
доклади от докторантска конференция 2013
в НХА, София. София: НХА. 2014. Проблеми на
приложните и изящните изкуства.

60

ТОМ 2/БРОЙ 1/2021

Георги Янков

УПОТРЕБЕНИ ЗНАЦИ
Това е заглавието на изложбата. В началото
се почудих, дори малко нещо ме смути, когато
Георги Павлов ми пусна по Viber-a тия две думи
като работно заглавие за предстоящата си
изложба.

ИЗЛОЖБА НА ГЕОРГИ ПАВЛОВ
ГАЛЕРИЯ НОВА • 17 МАРТ от 15 часа

УПОТРЕБЕНИ
ЗНАЦИ

Употребен, употребена – дори само при смяна на
рода тази дума като че ли придобива различни
нюанси и внушения. В речника на българските
думи определението за нея е минало страдателно причастие – звучи някак саможертвено,
а в женски род – малко греховно туй определение (пиша тези редове на 8-ми март – салюти
бамбини!).
Всъщност съм поласкан от поканата на Жорчето да напиша няколко реда за тази изложба и
съм сигурен, че той не иска да говорим предварително защо е избрал това заглавие, демек
какво е искал да каже авторът.
Сега малко за изложбата.
Тя е впечатляваща. Демонстрация на достойнствата на запазения знак в най-високите
регистри на характерните за него естетика,
находчивост и мярка. В нея са събрани образцови примери за видовете запазени знаци. От
един автор. Георги Павлов застава сам на сцената и прави показно със смайваща публиката
виртуозност. Авторът ни отнася в безтегловността на изкуството, където сменящите
се знаци кадри не дават на гореспоменатата
вече публика дъх да си поеме (не мислете, че е
заради задължителното носене на маски).
Може да определим тази изложба като явление. Заради преносимостта. Преносимостта
като действие, което съществува в историческото развитие на езика. Включително и на визуалния такъв. Работите на Жоро са световен
пример за способността на изображението да
променя семантично значението си и употребата му да служи за назоваване на ново понятие и действие. Казано накратко, употребата
на знака променя неговото значение.
Поздравления за изложбата!
И от името на автора си позволявам да Ви
предупредя:
Употребявайте разумно и с мярка!
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Автор на рисунките – Павел Павлов, 7 г.
Фотографии – личен архив Георги Павлов
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Величка Минкова

ЦВЕТЪТ КАТО АСПЕКТ
НА РЕКЛАМАТА
И РЕКЛАМНИЯ ДИЗАЙН

Рекламният дизайн е незаменима част от
съвременното масово потребление във всички
обществени сфери. Масовата култура формира реална среда, която се превръща едновременно в социален възложител и потребител
на рекламни продукти. Медиите стимулират
развитието на рекламното съобщение, като
едновременно с това определят и естетически
критерии за неговото функциониране. Дизайнът има широк диапазон на изява в полето на
рекламата, а това задължава в полза на разглеждания проблем да бъде очертана територията на художествената практика, която ще
бъде анализирана в настоящата статия.
„Рекламният дизайн е вид творчество за
визуална информация, комуникация и реклама.
Основна негова характеристика е, че изгражда условна реалност чрез краткотрайни във
времето и мобилни в пространството визуални образи, носители на определени социални,
културни, търговски и рекламни послания. Той

формира специфични изразни средства преди
всичко от сферата на пластичните визуални изкуства, но често за по-ефективно въздействие в информационно-комуникационните
процеси се включват и изразни средства от
други изкуства – театър, кино, музика и т.н.“
(Богданов 2016).
Дизайнерът, работещ в областта на рекламата, използва разнообразни подходи, някои
от тях взаимствани от други изкуства, но
цветът е присъщ за произведенията на всяко
едно от тях. Той е едно от най-пълноценните
изразни средства на рекламния дизайн и като
такъв е информационен код, който създава смислови връзки, предизвиква асоциации,
изгражда структури и участва в комуникацията. Цветът манипулира, управлява, насочва,
активира сетивата и мисловния процес, създава образи. Той е изменчив в разнообразието от
своите идентификации, от материално гладък
и равен до фактурен или поднесен като растер.
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Феноменът „цвят“ се характеризира със
сложна система от утвърдени и асоциативно
възникващи семантични значения или обективни условности. В своя труд „Цветът в
рекламната комуникация: особености, функции, символика“ Диана Бакеева (2013) определя
съществуването на „цветна култура“, която
възниква и присъства в средата на социални и
пространствени процеси, по-конкретно изразяващи духовното състояние на обществото,
на различни групи от хора и отделни индивиди.
Може да се каже, че цветната култура е неразделна част от живота на обществото, проявяваща се в различните му облици. „Цветът,
който считаме за носител на криптирана
информация, акумулира целия опит на човечеството през различни епохи в контекста
на историческите периоди от първобитното
общество да наши дни“ (Бакеева 2013).
Човешките възприятия, свързани с цвета, се
базират на асоциации, емоции, минал опит,
архетипни представи и символика, за да доведат до формиране на сложни психологически
усещания. В различните култури цветовете
притежават различно смислово и символично
значение, което до голяма степен усложнява
задачата за унифициране на цветовото оформление на конкретния рекламен продукт. Като
феномен на човешката култура рекламата носи
уникален характер, а нейните аспекти в съвкупност са неотменна част на комуникацията.
В този ход на разсъждения интерес представляват изследванията, в които се разглежда

ролята на рекламата в обществото по посока
на конструирането и предаването на значения и представи. Но тук разбирането става в
достатъчна степен широко, включвайки както
потребление и икономика в конкретното
общество, така и неговите ценности, мислене и колективни представи (Стоичкова 2017).
Днес рекламната комуникация се разглежда не
само като икономическо явление, но и като
социално-културен фактор, който допринася
за формиране на ценностни ориентации на
обществото.
Правилно подбраните цветове и създадените
цветови съчетания са инструмент, който е
високоефективен за формиране на потребителското мнение. Изборът на цветност в рекламата е насочен към провокиране на положителен емоционален отговор на потребителя,
категоричното вземане на решения и създаване на отношение към рекламираните продукти. Цветната идентичност се превръща
в хроматичен знак, който е причина за мигновеното разпознаване на марката. Фирменият
стил се поддържа с конкретен избор на цветова комбинация, понякога с малки отклонения в
тоналността при редизайн, но със запазване
на общото цветово впечатление. Внимателният подбор и селекцията на хроматичните стойности са от значение за цялостния
комуникативен ефект на рекламния продукт.
Чистотата на фирмения знак е симбиоза от
символ, буква и цвят и „е в компетентността
на два различни и взаимоизключващи се свята
– света на духовното и света на потребление-
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то, като всеки един от тях е еднакво необходим за съвременния човек“ (Рудестем 1993).
В рекламата цветовете функционират като
знакови системи и изпълняват комуникативна, символична и изразителна функция.
Те описват цветовите характеристики на
рекламираните обекти, носят определени
значения, използват се като символи, подчертават важните елементи на рекламното изображение и други. Визуалните образи
като корпоративна идентичност и част от
рекламната стратегия отговарят на редица
изисквания като лекота на възприятието,
достъпност, актуалност.
В съвременната рекламна комуникация цветът може да бъде определен като сложно
природно, културно, комуникативно и естетическо явление, което осигурява множество
културни репрезентации на няколко нива
като: мета ниво – знак, стойност; жизнено
ниво – комуникативно; социално ниво – цивилизационно, етническо; религиозно-конфесионално, политически идентифициращо и т.н.

Реакциите на цвета се съобщават на човека
чрез вътрешно чувство и това усещане в
голяма степен се опосредства от културата
(Бакеева 2013).
Добрият избор на цветова конфигурация,
категоричното графично оформление подобряват възприятието на рекламното съобщение. Цветът предизвиква позитивно отношение, служи като средство за комуникация,
провокира емоции и води до регистриране на
образи, които трайно се свързват с определен бранд. Симбиозата между цвят и форма „...
често се обвързва с чувството за сигурност,
с разбирането за качество от очаквана услуга. Запечатана в съзнанието с помощта на
знака на логото, тя благоприятства асоциация с точно определена услуга или поведение“
(Стоичкова 2016). В структурата на всяка
марка могат да бъдат регистрирани няколко
измерения като умствено, духовно, функционално и социално, защото марката въздейства върху съзнанието на потребителя, върху
неговия избор, тя продава. Цветната памет
на индивида, позовавайки се на минал опит,
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прави паралел между изображението на продукта и неговите качества, било то вкусови,
тактилни или други.
Рекламният дизайн е в ролята на интерпретатор на обекти, цветови ефекти, визуални
реалности посредством комбиниране на символи, думи, изображения в едно композиционно
цяло. Художественият процес е насочен към
постигане на синхрон между реалности като
време, движение и интерактивност, чрез
прилагане на изразни средства за постигане
на маркетинговите и културните изисквания
към рекламния продукт.
Образно-комуникативният език на рекламата е носител на послания, които водят до
широк диапазон от изводи. Те се позовават
на съвременните преводи на традиционни
културни, етнографски и религиозни рефлекси
до национална идентичност до писменост,
топографска и графична култура. Образно-комуникативният език споделя актуални социално чувствителни теми от дневния ред
на обществото до глобални консуматорски
нагласи (Лихов 2012).

Под въздействие на светлината цветът се
превръща в жива вибрация, която хармонично живее в пространството, върху билборда,
върху опаковката и т.н. Всеки неточно подбран цвят променя усещанията, всяко неорганизирано многоцветие води до хаотичност, а
цветната монотонност в определени случаи
е синоним на безразлична визия.
Индивидът възприема пространствената
система в процес на движение. В затворени
ограничени пространства цветните елементи кореспондират едновременно в зависимост от зрителния ъгъл, при постоянно
отчитане на съотношението между цветни
образи, символи, фигури и фон. При преход от
едно пространство в друго настъпва разрив
на цветните впечатления, които последователно се ограничават и оформят нови
визуални образи. Движението на светлината
е другият фактор, който пряко влияе на човешките възприятия, свързани с цветовите
характеристики на средата (Гарни 2013). В
тази връзка е редно да бъде припомнена една
съществена особеност на цветното възприятие, известна като „ефект на Пуркине“,

67
Величка Минкова ЦВЕТЪТ КАТО АСПЕКТ НА РЕКЛАМАТА...

според която при слабо осветление цветовете от червената половина на спектъра губят
своята яркост и потъмняват много повече
от цветовете от синьо-виолетовата половина. В тази връзка се наблюдава изменение в
хроматичната стойност на зеленото, което
става по-светло от жълтото, а синьото –
визуално по-леко от червеното.
В своята художествена практика дизайнерът
подбира цветните тонове и ги обединява в
едно хармонично цяло спрямо техните основни параметри като цветен тон, яркост,
наситеност. Всяка композиция се изгражда
върху предварително планирана система за
визуално акцентиране, която е в пряк синтез
със структурния строеж на композиционното
цяло и неговите йерархически връзки. В тази
система съществен фактор е цветът, защото притежава силата да обособява центрове и формира акценти, да създава визуални
направления. Повторението на цветни петна
с хроматична идентичност указва движението на диагоналните направления, обезпечава
създаването на дълбочина в композицията и
демонстрира пространственост.
В пространствената композиция цветовете са
много изменчиви и това зависи от осветлението, от местоположението в пространството,
от веществата цветоносители, от големината на оцветените площи и т.н. Тъмните
цветове, както и много ярките, наличието на
бликове, изменят илюзорно реалния вид на визуалния образ или някои негови характеристики.
Наситените цветове, които покриват гладки
до гланцови повърхности, променят своята
хроматична същност под въздействие на осветлението, като стават по-ярки.
В дизайна съществува постоянно противопоставяне на голямо и малко, на леко и тежко,
на прозрачно и плътно, като всички тези
признаци имат отношение към цялостното
композиционно изграждане. В съответствие
със замисъла дизайнерът усилва, отслабва
или уравновесява тоналните отношения,
като се позовава на контрасти и нюанси, за
да демонстрира различия или да установи
сходства. Големите цветни контрасти са
действени, носители са на голяма цветна
енергия, като по този начин активно влияят
на психологическите възприятия на потребителя. Малкият цветен контраст въздейства
меко, понякога плахо и дори неопределено. Той
се възприема като сравнително еднообразен,
спокоен, малко активен, създаващ усещане за
единство на съчетанието.
Рекламата е част от лицето на града, тя маркира, провокира, отразява. Градската среда е

наситена с рекламни съобщения, а динамичната ѝ визия може да се превърне във визуален хаос, ако към нея не бъде подходено с
нужния професионализъм. Естетическият
анализ на градската среда налага използването на интердисциплинарен подход, за
който Теодор Лихов казва: „За успешната
комуникация на рекламното съобщение
дизайнът във всяка конкретна ситуация е
нужно да отчете локалния естетически и
урбанистичен контекст, актуалните цветови кодове. И ако стъпваме на „еволюционното“ преплитане на стилове и хармонии
в старите градски центрове, то са нужни
„революционни“ подходи в съвременните
структури...“ (Лихо 2013).
Ако бъдат разгледани само малка част от често използваните цветове, може да бъде установена емоционалната палитра от послания,
на която е носител цветовото съчетание.
Жълтият цвят създава впечатление за лекота и радост, рефлексност и лъчезарност.
Повечето асоциации, свързани с него, са положителни и усещанията са за уют, топлина,
чувственост, подвижност. Топлите нюанси
засилват впечатлението за ведрост и задоволство (Брем 2010).
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Червеният цвят предизвиква жизнена сила,
активност и импулсивност. Физиологичното
въздействие на цвета е свързано пряко с възбудата – физическа, емоционална и психическа.
Червеното е пламенност и огън, „божествена
енергия“, асоциира се с кръв, огън и любов.
Оранжевият цвят се отличава с визуална
зрялост, наситеност, жизненост и топлина.
Той обединява в себе си „слънчевото“ жълто
и „пламенното“ червено. В емоционален план
той въздейства като комуникативен, топъл
и чувствен цвят.
Синият цвят е символ на целостта и на вечно
повтарящия се кръговрат на битието. Във
всички култури той се възприема като цвят
на духа, на небето и на боговете (Брем 2010).
Според редица психолози синият цвят предизвиква физиологичен покой, психологическа
удовлетвореност и мечтателно настроение,
но и в тази меланхолична мечтателност има
нещо успокояващо. Синьото не накърнява
чувствата, не престъпва никакви забрани,
способства за съгласие и диалог (Пастуро
2015). Внушава спокойствие, миролюбивост,
ненатрапчивост.
Зеленият цвят изразява действаща воля,
упоритост и целеустременост. Той се отъждествява с природата, здравето, свободата и
надеждата. Зеленото се получава от топлото жълто и студеното синьо, и като смес от
тези цветове действа ведро, успокояващо и
влияе положително върху човека. В рекламите зеленият цвят подчертава екологичния
произход на продуктите, тяхната полезност
и безопасност.
Виолетовият цвят е комбинация от горящото червено и миролюбивото синьо, неслучайно се счита за най-интригуващия и
тайнствен цвят, цвят на магията и магьосничеството. Асоциативно той се свързва с
тайна, мистика, интимност, тъга и интровертност. В своите по-тъмни тоналности
виолетът е мистичен, по-строг и скован, а

по-светлите му нюанси създават впечатление за лесна възбудимост и изкушение (Брем
2010).
Черният и белият цвят се асоциират с
нощта и деня, доброто и злото, живота и
смъртта. Черното е отрицание и загуба, но
чрез него всички останали цветове изпъкват.
В рекламата той се проявява като елегантен, достолепен, понякога и нестандартен в
нетрадиционни цветови съчетания. Белият
цвят е светлина, видимата част на деня и се
асоциира с чистота, непорочност и мъдрост.
Смяната на различни културни епохи определя
цвета като своеобразен символичен маркер,
който е проводник на невербална комуникация, транслация на социален опит и културни
традиции. В съвременния постмодерен свят,
цветът остава един от водещите нерационални способи на интерпретация в социалното и културно пространство, позволяващи
на индивида да определи своето емоционално
отношение към социалните групи, техните
идеологии и ценностна ориентация (Шалимова 2009).
Цветът като един от многото компоненти
на рекламния дизайн заема своето значимо
място в хармонизиране на средата и обектите от нея. Постигането на хармонична
връзка между форма, цвят и пространство
изглежда лесно постижимо със съвременните компютърни програми. Но въпреки възможностите, които предлага софтуерът,
цветът остава едно от сложните изразни
средства, чието овладяване изисква знания,
художествени умения и вкус. Цветът притежава силата да разруши композиционното
цяло, да го обедини, да го направи забележимо
и запомнящо се. Той категоризира, дефинира,
функционира, като създава действаща комуникация и запомняща се визия. В рекламата
цветът е в ролята на манипулатор на съзнанието, на участник в комуникацията, на знак
за идентичност и е неделима част от визията на всеки продукт на рекламния дизайн.
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