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УВОД 
Предхождаща за четенето на настоящия 

текст се явява условната обяснителна 
систематизация на няколко различни типа 
контекст с цел „инсталиране“ в областта на 
изложените тези, разсъждения, доказателства и 
илюстративни примери. Изследването разчита 
на частичен хронологичен гръбнак с идеята 
проследяването да доведе успешно до събитията 
на съвремието (желателно и до бъдещи 
моменти) – за разглеждането на актуалното 
състояние не просто на архитектурата към 2016, 
но и на другите изкуства в тяхното качество на 
иманентно свързани и релационно съпоставими 
с нея субстанции. Доколкото са налични тук, 
първичният исторически преглед и 
съпътстващата го често пространна фактология 
не претендират за научна пълнота. В частност те 
по-скоро дори разчитат на повторения, 
съсредоточени върху различно оцветяване на 
едно и също проявление. Въпреки че 
състоянието на архитектурата днес притежава 
характер на изключително изменчива и 
приспособима жива материя, към дадени нейни 
образци биха могли да бъдат отнасяни 
конкретни моментни тълкувания и съответно 
заемани позиции. 

1 Кадинов, Б. Архитектурата трябва да изостави бетона и да се върне към щедростта, 16.07.2015, 
http://pik.bg/арх-бойко-кадинов-архитектурата-трябва-да-изостави-бетона-и-да-се-върне-към-щедростта-
news366331.html 

Състоянието бива наблюдавано в определена 
донякъде изолирана светлина, не като цяло и 
изобщо. Този втори контекст търси артистичния 
компонент на архитектурата – тук тя ще бъде 
разглеждана повече като изкуство и не толкова 
като апарат на инвестиционното проектиране, 
оптимизацията на капиталовложения, 
поддръжката, дълговечността или физическата 
устойчивост и баланса. В случаите, когато 
проектирането се въвлича с достигнатите от 
него резултати, това ще се случва, за да 
онагледят видими тенденции или съпътстващи 
авторови мисли. Изначалните утилитарни 
потребности, например, обезпечавани от 
архитектурата, днес се съчетават успешно с не 
по-слабата необходимост на спестяващата 
функция. Независимо че в общия случай 
подбудите за нея са социално общовалидни 
(конвенционални) и хуманни, техните резултати 
често са за сметка именно на художествените 
ценности в архитектурата. В своя онлайн 
публикация проф. арх. Кадинов, дн, 
ръководител на катедра Обществени сгради към 
Архитектурния факултет при УАСГ, апелира за 
това архитектурата да изостави бетона и да се 
върне към щедростта1. Като основен се явява 
въпросът за това какви са начините подобно 
поведение да намери проявление в актуалните 
условия с присъщи липса на меценатство и 
девалвация на артистичното начало изобщо. 
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Постмодерното настояще определя като 
несъществено намерението да се коментират 
методологични стратегии с конкретната цел за 
промяна на състоянието, но донякъде е 
приемливо по подразбиране да се включи 
възможността хипотетично валидни тези 
условно да внасят форми на ценности у 
изкуството – от външни активни източници. 

Трети контекст в редицата е технологичното 
развитие на живота, но в по-голямата си част 
като тежест за неговата роля на основен фактор 
за генерирането на светове на „бягството“, често 
едновременно-алтернативни, но също 
допълнително-съпътстващи и паралелни. Тук 
технологичният апарат ще бъде средство за 
отказ от законите на средата, форма на 
неподчинение спрямо общоприетото (изначално 
природно), на откъсване от реалността, както 
пише проф. Копринаров, дн, преподавател в 
катедра Философски и политически науки към 
Философския факултет при ЮЗУ Неофит 
Рилски, във въведението към Фантазиращото 
животно1. Технологията винаги е била част от 
архитектурата и често ѝ е откривала нейни 
собствени по-високи нива за развитие, но в 
сравнително редки случаи е работела за 
теоретична рамка по начина, по който това 
правят идеите в различните области на 
изкуството и философията, макар 
технологичната или научната чистота и 

1 Ортега-и-Гасет, Х. Фантазиращото животно, стр. 9 
2 Аврамов, Д. Естетика на модерното изкуство, стр. 40 
3 I Dream of Wires (2014), реж. Робърт Фантинато   

артистичната да са непосредствено обвързани2. 
Привнасянето на разглежданата свобода разчита 
именно на проявления на такъв симбиотичен 
апарат, но с доста по-ограничено, а вероятно 
поради това и еманципирано приложение. 

Нагледен външен и по-радикален 
илюстриращ пример за такава симбиоза 
представлява развитието на музикалния 
електронен модулен синтезатор. В момента на 
технологичната готовност за неговата масова 
пазарна поява около средата на XX век са 
оформени две полюсни позиции. Едната 
обвързва големината на подаваното 
електрическо напрежение с височината на 
музикалните тонове в пропорционален линеен 
закон и съответно в компанията на установена 
форма на физическа клавиатура. Това връща 
резултат единствено като нов „невиждан“ 
способ за изпълнение на утвърдени вече 
музикални произведения с минимална 
концентрация на интерпретация в полза на 
„новото“ репрезентиране. Другият клон е 
теоретично предпоставен, въпреки че 
теоретиците му са експериментатори без опит в 
музицирането, разглеждащи появата на 
синтезатора като възможност за изграждането 
на истински различен тип звуково изкуство с 
качествено нова предопределяща кодова 
концепция, нямаща нищо общо с вече 
утвърдената музикална такава3. Десетилетия 
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след развитието на първите образци на 
модулните синтезатори на Робърт Моуг и 
Buchla, подкрепящи съответно по едно от двете 
направления, все още не сме станали свидетели 
на чистото присъствие на второто. Начално 
описаното технологично явление днес е 
хибридно: дадена иновативна технология се 
пренася върху друга стара и позната. Днес 
архитектурата съжителства с параметричния си 
и генеративен стадий под подобна форма на 
търпимост. Стремежът към теоретична 
парадигма, която да въведе непрекъснатостта на 
формата, самовъзникването и 
самоорганизацията, нейното състояние на 
постоянен растеж, движението ѝ като 
анимирано понятие на еволюция, дигиталното ѝ 
присъствие на ускорено аналогово 
интерактивно или дори само реактивно 
общуване, представлява характерни все още 
активни отворени търсения именно за сегашния 
момент1. В това време на масата стоят все така 
добре познатите общовалидни въпроси 
(преминаващи и през дискусията за природата, 
задавани още в началото на XX век и извън 
областта на архитектурата): в името на 
иновативност ли се случва всичко това или 
просто адресираме обстоятелствата по нов 
различен от досегашния начин, който, впрочем, 
също съдържа заряд за това да бъде креативен, 
но ограничено, заключено, едва като 
интерпретация. 

1 Spuybroek, L. The Architecture of Continuity: Essays and Conversations, стр. 10-11 

Следваща среда на текста идва да бъде 
развитието на другите изкуства: пластичните 
живопис и скулптура и съответно новите по 
тяхното същество и появяване – изкуствата на 
киното, на фотографията и на обитаемите 
компютърно генерирани модели – било това 
развитие паралелно или продукт на симбиоза. 
Архитектурата често е считана за представител 
на еманципираните изкуства. Преди близо два 
века модерните визуални течения често се 
обръщали към нея, удивлявали се от нейната 
социална, политическа и морална независимост 
– заради връзката ѝ с условно непреходни
съществени аспекти като строителна технология 
(наука) и утилитарно обитаване, докато са я 
извисявали до абстрактните равнища дори на 
музиката. В интерес на истината архитектурата, 
особено днес, е твърде зависима, тъй като се 
намира в различни като типове, но винаги преки 
физически отношения с всяка съвременна 
налична човешка дейност (символна или 
утилитарна) – дори в полето на дигиталните 
технологии вездесъщото понятие за хибридното 
налага средата да бъде все още не само показана 
или разказана, но също преживяна и 
съпреживявана, за да може да бъде поносима. 
Така производният характер на архитектурата ѝ 
позволява тя да остане поливалента по нейното 
подразбиране и още веднъж синкретична като 
среда за дисперсия на останалите области на 
живота. Тя остава толерантна към тях по 
великодушен и дори снизходителен начин, 
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позволяващ ѝ да приема редица външни белези 
– често с цената на възможно артистично
обезличаване. 

Това е и крайната стъпка на развитие у 
настоящото изследване: какви именно 
взаимоотношения поддържа архитектурата с 
новите изкуства, в какви резултатни 
взаимодействия се проявяват въпросните 
отношения: кой на кого и какво е предоставил, 
взел ли го е обратно впоследствие по силата на 
екстернализираното обогатяване, от какво се е 
отказал, за да се отдалечи или сближи, какво е 
преоткрил за себе си, какво е активирал и т.н. В 
това число следва да бъде разгледано понятието 
за синтез на базата на общи белези1 – отсега с 
отчитане на уговорката, че крайният 
синкретичен резултат остава неминуемо 
архитектурен. В този ред на мисли, например, 
той е в състояние да възражда вътрешни за 
архитектурата философски тези като тази за 
езиковото означаване, които в самото 
проявление на архитектурата синусоидално 
биват отчитани под формата на своеобразни 
хронологични пулсации. Масовото изкуство на 
кинофόрмата търси допълване на разказите чрез 
пространствата, в които сюжетните линии се 
случват. Тъй като тези пространства следва да 
бъдат разбирани еднозначно или многозначно 
смесено2, логично наново се открива въпросът 

1 Вълков, Бл. Взаимодействие на архитектурата със скулптурата и живописта – дисертация за получаване 
на научната степен Кандидат на архитектурните науки, стр. 104 

2 Jencks, C. The Language of Post-Modern Architecture, стр. 45 
3 Башлар, Г. Поетика на мечтанието, стр. 68 

за семиотичния анализ в архитектурата. В 
публикация за онлайн изданието на BBC от 7 
август 2015, озаглавена The architects using 
animation skills to build film careers, авторът 
Дугъл Шоо обръща внимание на реализацията 
на млади архитекти без опит и подкрепа, но с 
усет към пространството, в областта на 
киноиндустрията. Под „урбанистичен“ кадър от 
Пазители на галактиката (2014) се посочва, че 
дори фантастичното пространство трябва да 
бъде правдоподобно и повярвано. Аналогичен 
поглед показва в нова светлина и обратната 
страна на разсъжденията, при която 
преживяването е директно и като такова е 
основано на субстанциите, на алхимичното 
мечтание3, както подсказват забравените лични 
алтернативни фотографски процеси на 
дагеротипията, цианотипията, калотипията и 
т.н. 

Студентите по специалността Архитектура 
като подвластни на досегà телевизионната, а 
понастоящем интернет форма на сериала и 
бързата, но регулярно доставяна (като готова 
обработена вече суровина) култура изобщо, са в 
състояние да вникнат много по-лесно в 
специални артистични аспекти на 
архитектурното творчество, основни върху 
прийомите на медията на киното и 
фотографията, която е присъща като форми не 
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само на консумация за представителите на 
съответните поколения, но и обратно като 
начини на изразяване – ежедневни или 
творчески, във всеки случай авторски. Паласмаа 
определя киното като обект на интерес от страна 
на множество архитектурни училища и доказани 
архитектурни практики, за него изучаването на 
филми цели откриването на една по-изтънчена и 
отговорна архитектура, тъй като и 
архитектурата, и киното са не просто форми на 
пространствено-времеви структури, а елементи 
за артикулация на обживяното пространство1. 

По силата на разглеждания културен стадий 
на развитие релациите между множествата на 
архитектура и нови изкуства са изключително 
важни и би следвало да бъдат разглеждани, 
анализирани и използвани по периодично 
актуализиращ се във времето принцип заради 
самата актуализация на елементите в тези 
множества. Новите изкуства са обречени на свои 
бъдещи все по-нови и нови версии на 
проявления – също като архитектурата, но целта 
тук е разглеждане не само на тази 
приемственост, но и на това, което евентуално 
би накрало да бъде прочетено нещо старо в 
съвременния контекст на последващите го 
идейни продължения – да бъде изследвана 
сграда не само заради историческата ѝ стойност, 
както и да гледаме филм десетилетия след 
премиерата му не само за да установим 

1 Pallasmaa, J. The Architecture of Image: Existential Space in Cinema, стр. 13 

разликата в технологията му, отнесена към тази 
на продукцията от съвремието. 
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I. ВИДОВЕ 

ВЗАИМОДЕЙНОСТИ НА 

АРХИТЕКТУРАТА 

И НОВИТЕ ИЗКУСТВА 
В последните години диференцирането на 

пространствата на публични за пребиваване и 
лични за обитаване е трудно и все по-рядко 
необходимо. Свободата те да бъдат причислени 
към единия или другия тип или изобщо да 
остават постмодерно неопределени по този 
признак остава като избор в ръцете на 
посетителите, както това онагледява още през 
1966 Алдо ван Айк със своя временен павилион 
Сонсбийк в Арнем и неговия т.нар. идеален 
план. Шедьоврите на съвременната архитектура 
все по-често се дистанцират от това строго да 
опредѐлят сградите като обществени или 
жилищни, както показва проектът за Елфи от в 
Хамбург, например. [1] Гадът в ново място – 
така авторите избират да нарекат и промоцират 
голямата концертна зала за 2100 души, малките 
– съответно за 550 и 170, свързани с хотел,
ресторант и с 45 апартамента. Идейната 
окомплектовка, която на пръв поглед не е 
невиждана, е преоткрита по качествено нов 
принцип като едновременна постановка с 

1 Hertzberger, H. Lessons for Students in Architecture, стр. 32 

висока степен на активна интеграция. 
Конкретното типизиране и зониране остава 
валидно за сгради, обърнати не толкова към 
хората в качеството им на социум (понастоящем 
съставен от индивиди), колкото към процеси за 
определено изпълняване и изготвяне – най-вече 
сгради със строго специализиран утилитарен 
характер и провеждана технология, като 
индустриалните. Допълнителен аспект на 
разглеждане на тази материя от обобщен 
характер се явяват завръщащите се като 
актуалност трудове на Херцбергер от 70-те, 
където той вижда всички пространствени 
проявления на архитектурата като условно 
преходни, нюансирани и свързващи1 без 
възможност за достигане на техните абсолюти: 

[1] Elbphilharmonie, Elphi – Филхармонична зала на 
Елба, Хамбург, 2007, Херцеог и де Мерон. Схематичен  
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гробницата като чисто лично пространство и 
площадът като чисто публично по проф. Вълков. 

В така устроения и структуриран на 
микрониво модел въпросът за отнасянето на 
настоящото изследване към областта на 
обществените сгради и пространства остава 
дискусионен. Налични са три основни фактора, 
които допускат обяснение именно в това поле: 

● Първо, обществените сгради са онези
отнесени към хората архитектурни 
проявления, които първи пряко възприемат 
социалните конвенции, докато самите 
конвенции са още „топли“ и изключително 
изменчиви. Социалните конвенции съдържат 
възможността за присъствие и на артистични 
проявления, което ги прави още по-ускорени 
и емоционални като метаболизъм. Удачен 
(включително артистичен) пример в това 
отношение е липсата на гардероб към 
киносалона като зален тип, приветстваща 
всякакъв вид масова публика без значение на 
социалния ѝ състав и статус, за символен 
израз на който се приема облеклото. 
● Второ, теорията на Херцбергер за
фракталната приемственост на 
пространствата1 ни позволява разглеждането 
на всяко жилищно пространство като 
условно обществено и обратно. Доказващ 
актуален пример е т.нар. къща за изолиран 
живот на всеки телевизионен риалити 
формат, чиято конфигурация се отличава с 
контурен технически коридор, околовръстен 

1 The School as City. Herman Hertzberger (2012), реж. Моник ван де Вал, Густав Вос 

на жилищните помещения, с цел наблюдение 
и заснемане на дейностите в съответната стая 
– категорично проведена схема и в
организацията на сценичната кутия на 
драматичния театър, но този път с характер 
на друго техническо обезпечаване от 
активните джобове, галерии, мостове и кули 
отстрани, отзад, отгоре. Примерите се 
отнасят до места, инициирани специално за 
целите на общото съпреживяване, но 
евентуална временна конверсия на жилищно 
пространство за целите на допускането на 
публика до него в определен интервал отново 
би го определила като публично, тъй като би 
позволила съпреживяването заедно, но този 
път като форма на лична индивидуална 
емпатия от страна на публиката. 
● Трето, в общия случай мащабът на
обществените сгради често ги превръща 
единствено в проводници на 
институционални, икономически и 
популистки прийоми – от тази гледна точка 
включването на малките по своята 
размерност, но удачни архитектурни 
примери – независимо в полето на коя 
типология се намират – често гарантира 
независимост на архитектурната творческа 
мисъл, била тя и на места, на които 
обикновено не е търсена. Върху аналогична 
основа под надслов Beyond the Canon стъпиха 
проведените в Архитектурния факултет при 
УАСГ през октомври 2014 лекции на 
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преподавателя от Университета в Брайтън 
Антъни Робъртс – като част от обучението в 
модула Архитектура и философия от първия 
семестър от пилотното и засега единствено 
издание на магистърската програма 
Архитектурна теория и критика. 
Прекият метафорично и дори буквален 

прочит на настоящото състояние показва, че 
архитектурата с нейната вековна монолитност, 
дълговечност, символна и физическа 
устойчивост днес опитва да се откаже от масата 
си като определяща. Сградите физически тежат 
не просто по-малко, както гласи заглавието на 
документалния Колко тежи сградата ви, г-н 
Фостър?1, те се олекотяват и частично по свои 
отделни проявления на основни характеристики 
на формата, определени в следната система: 

Формата в архитектурата и изкуствата 
притежава три основни характеристики: 1. 
структура (строеж, ред, организация); 2. 
конфигурация; 3. вещественост.
Структурата представлява скритата 
идентифицираща подреденост и вътрешна 
взаимозависимост на формата в нейната 
цялост. От морфологична гледна точка тя 
стои в началото на целия процес и определя 
неговите най-важни характеристики като 
своеобразен генетичен код, ДНК. […] 
Конфигурацията представлява пълно-

1 Колко тежи сградата ви, г-н Фостър (2010), реж. Карлос Каркас, Норберто Лопез Амадо 
2 Вълков, Бл. Архитектурната метафора, стр. 78 
3 Кадинов, Б. Архитектурата на обществените сгради и съвременните изкуства. Архитектурни скуларии – 

монография за присъждане на НС Доктор на науките, стр. 8 

обхватното очертание на фигурите на 
визуалните обекти. […] В нея имат 
съществено значение различните 
деформации, които са носители на различен 
семантичен смисъл. […] Веществеността 
конкретизира материалното средство-
перцептивен стимул, чрез което физически 
се овеществява формата и се определя 
сетивният канал за комуникация.2 
В съвременния приет контекст най-често 

действието се възлага на веществеността. 
Именно този слой като възможен проводник на 
семантични послания стои най-близко и 
непосредствено до съвременния човек с 
неговото изискване за абсолютен пълен контакт. 
Обратно, електронните медии, които изначално 
са смятани и замисляни като виртуални, опитват 
да се втвърдят, да се материализират и 
парадоксално на това да тежат, чисто 
физически, хибридно – в най-лошия случай 
холограмно. Условната размяна на ролите в 
всъщност е частична. В конкретни радикални 
случаи тя се забелязва при превръщането на 
огромни площади – често познати туристически 
дестинации чрез техния обрамчващ контур – в 
екранни продължения на телевизионния ефир и 
образно променими агресивни рекламни пана3. 
С цел да оправдае присъствието и важността си, 
виртуалността слага ръка на най-неизменчивите 
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сред човешките културни артефакти – 
архитектурните, за да придобие поне част от 
техните „каменни“ свойства. Виртуалната 
реалност се опитва да се докаже реално дори в 
своите виртуални проявления, доказателство за 
това е снимането и излъчването чрез 3D 
технология на повечето касови филми днес – не 
само сред заглавията на детската анимация и 
масовата фантастика. 

При по-задълбочен прочит се установява, че 
отдаването на архитектурата на подобни 
тенденции е единствено повърхностно. Тоест, 

архитектурата цели да запази своя 
морфологичен код и дори неговото първично 
конфигурационно проявление за теоретични 
постановки, които говорят метафорично или 
установено конвенционално. Тази теза личи 
особено ясно в стадия на генеративното 
формообразуване. Повечето примери на 
обществени пространства от това направление, 
характерни с някаква физическа достъпност на 
пребиваването, просто обличат установени 
структури, доказали се удобни като сгради. 
Формите на параметрицизъм и дори 
интерактивност са избутани на повърхността, 
към днешна дата те относително рядко успяват 
да преминат и идейната, и физическа граница, за 
да бъдат нещо повече от сгради обвивки и 
условни апликации.  

[2] Invisible Sphere, 2005, Джонатан Шипер. Арт 
инсталация на проводимостта на визуалното 

[3] „Невидимият“ F-CELL автомобил, 2012, Мерцедес-
Бенц. Рекламен прототип и с конвенционално 
(екологично), и с художествено значение 
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За удачни примери биха послужили 
проявленията на общата идея за деноминираща 
невидимост, загуба на зрителна материалност. 
Първият е инсталацията Невидимата сфера [2], 
където върху ажурна сферична метална рамка 
Шипер монтира следните технологични 
средства: 215 примитивни умалени видеокамери 
за предаване в реално време на уловения образ и 
подобни като качество 215 минимизирани 
монитора, които в същото реално време да 
предават опѝсания уловен образ. Съществено за 
инсталацията е позиционирането на всяка 
свързана като образ (уловен и предаван) двойка 
на камера с екран – те са диаметрално 
разположени по отношение на центъра на 
сферата. Така докато се търкаля, кълбото 
опосредствано излъчва образа на местата от 
околното пространство, които иначе закрива с 
обема си. Вторият пример е облеченият със 
светодиодно покривало прототипен F-CELL 
модел автомобил [3], който действа аналогично 
на „невидимата“ сфера, но с различен тип 
заснемаща техника и резолюция на 
изображението. И в двата случая първичните 
установени структури остават просто топка и 
кола, макар и подобрени и актуализирани такива 
с различни добавени социални или екологични 
съсредоточавания. 

1. ОБОГАТЯВАНЕ НА
ГРАНИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

Наблюдаваното и анализирано поведение е 
основно в следния тип частична хибридизация, 

разгледана етапно в следната (хипо)теза 1: 
елементи от една система се отделят, 
„освобождават“ от нея; те се пренасят върху 
следваща система, която идва да бъде условно 
еманципирана; в третия етап така получените 
екстернализирани валенции се събират 
обратно от своя източник на първичната 
система, но вече качествено повлияни от 
външното съприкосновение. С това свое 
действие те привнасят промени на качествено 
разнообразие в началното състояние, но рядко 
го изменят като формиращ принцип, тъй като в 
общия теоретичен случай системите са 
неизменяеми следствие влияния от външната 
страна – тяхно определящо системно свойство. 
Посочените характеристики на проследения 
модел в никакъв случай не омаловажават 
фόрмата на предаване на взаимовлияния. Този 
тип на взаимоотношения е устойчив във 
времето, той не е нов, но следва да бъде 
разглеждан като такъв в името на новите 
преносни проявления, които има за цел да 
свързва активно. Моделът се разкрива най-
силно при различни науки с възможност за 
виртуализиране като математиката, където 
достигането до реални проявления и видими 
резултати понякога отнема десетилетия и дори 
векове. Това не пречи на една условно 
абстрактна материя да мечтае и съответно да 
конструира модели чрез свои продължения в 
зони, които дори не могат да бъдат установени 
като реални – области на забраненото или на все 
още недостъпното, недостигнатото. Пред-
материалната приемственост на Аранда и Лаш, 
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визирана и обяснена от Станфърд Куинтър чрез 
кранове, строящи кранове, в заключението към 
Tooling1, предполага именно такъв подход, но в 
технологичното поле на алгоритмите. 

За да се получи подобен гладък обмен на 
вещественото ниво, разглежданите системи 
следва да притежават общи белези и симбиозата 
между тях да бъде инициирана като синтезна и 
двустранно приемлива. При отсъствие на 
сходство природата на преноса е по-скоро 
непредвидима и като такава включва и 
възможността да бъде отхвърлена – особено от 
вторичната система, но все пак запазва известно 
осланяне върху противоречието и така бива 
обречена да се запази като креативна. От 
гледната точка на другата система интерес 
предполага и обратната посока на обмена. 
Доколко изпратените „посланици“ влияят върху 
условно приетите за по-освободени 
алтернативни системи от втория тип? В 
качеството си на иманентно дериватно 
произлизащи от други (често напълно 
технологични) области на живота и 
хронологично по-млади те – новите изкуства на 
киното фотографията и компютърно 
генерираните модели – приемат хрумвания, 
идеи, теми, тези, цели и техни проявления с 
охота, тъй като първично са регламентирани 
като гъвкави и приспособими, но неизменно 
силни като апарат – макар и отново теоретично 

1 Aranda, B., Chris Lasch Tooling, стр. 93 
2 Foucault, М. Of Other Spaces, Heterotopias. Architecture, Mouvement, Continuité 5 (1984): 46-49 

цялостно неопределени и най-вече смели, което 
е сред основните им позитивни качества. 

Ако в този контекст трябва да перифразираме 
Фуко във връзка с неговите идеи за частично 
постигнатата едновременност на 
пространството2, днес можем смело да заявим, 
че не са важни дотолкова изкуствата в чистите 
им проявления – често самоунищожителни в 
радикализма на пуризма, както свидетелстват 
отделни сегменти от историята на изкуството, а 
по-скоро основно значение имат връзките 
между отделните изкуства, тъй като те крият 
обещаващи неизследвани територии. Особено 
интересно е тяхното проявление, когато те са 
построени върху вид математическа релационна 
съпоставимост на множества, които от своя 
страна са генетично независими и изначално не 
произлизат едно от друго. Множествата сами по 
себе си включват отношения на 
пространствеността от типовете на външното и 
вътрешното – архитектурата изчезва привидно, 
тя позволява останалите изкуства (и особено 
новите сред тях) да се разтварят преобладаващо 
в нея, а тя да се превърне в тяхна обща незрима 
среда. Така архитектурата е не просто 
неизбежна във физически план, както сме 
свикнали да я определяме заради повсеместното 
ѝ присъствие, тя проявява и характеристики на 
сходно присъствие и във виртуален аспект – на 
пръв поглед тя се отказва от автономността си, 
за да остане вечна дори в нереалното. 
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2. СЪУЧАСТИЕ НА
ПУБЛИКАТА 

Следваща (хипо)теза 2 има за цел да посочи 
технологията като транзитираща 
субстанция, деноминираща от една страна 
изкуствата, но за сметка на това правеща ги 
по-достъпни за масовата публика не в 
качеството ѝ на консуматорска, а като 
съучастническа, съставена вече от условни 
потенциални единици на творци. Сред част от 
основните за схващането на изкуството като 
такова предпоставки е количеството работа, 
което авторът влага в своята творба. До късното 
Средновековие пластичните изкуства са били 
коментирани като драстично отхвърляни заради 
техническия компонент, те са били механични, 
което и днес може да бъде разглеждано като 
съвременна активна проблематика. 
Съществената разлика е в ръчния труд и 
ресурса, отделен чрез него за идеалността, 
характерна за Ренесанса, която идеалност 
неидеалното човешко тяло на общо основание 
не е в състояние да (въз)произведе. В такъв 
смислов контекст първото проявление на 
постмодерното изкуство би следвало да бъде 
фотографското и то не в общия му суров вид, 
първоначално предоставен от Дагер и едва 
достъпния дагеротип, а от въвеждането на 
технологията, позволяваща масовост, от страна 
на Уилям Фокс Талбът и по-скоро Джордж 
Ийстман към края на XIX век. Фотографията е 

1 The Genius of Photography, ep. 1 (2007), прод. Тим Кърби 

първата форма на изкуство, която хипотетично 
позволява едва ли не случайно получаване на 
шедьовър в своята област – без авторът да 
притежава специална подготовка, познания, 
умения или вече инвестиран работен ресурс за 
това1. Отделни примери на параметрицизма – 
като Пекинският национален център по водни 
спортове, построен за Олимпийските игри през 
2008, показват как недостъпна технология на 
формообразуване за даден период не много по-
късно се превръща в опростена и достъпна като 
алгоритмизиране от обикновени любители на 
визуалното програмиране след едва няколко 
години – в конкретния случай просто тримерна 
декомпозиция на Григорий Вороной. Това 
допускане и разширяване на публиката до 
формат на (съ)участници в процесите на 
формотворчество е основано почти изцяло 
върху развитие на технология, но впоследствие 
именно оттам то и идейно се пренася върху 
общото схващане за прочита на текста с 
активното практически генериращо или дори 
само „довършващо“ участие на читателя. 

3. СЪВМЕСТЯВАНЕ НА
ПРОТИВОРЕЧИЯ И 
ДЕБАЛАНСИРАНЕ 

Присъщо на художественото като носител на 
чувственото е да борави с преки противоречия. 
Съвместяването на противоречия в техния 
радикален не дотам преливащ се контактен вид 
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изначално дебалансира всяка среда, с което 
оставя поле за действие на сугестивните 
фактори за сметка на когнитивните – когато 
устоите на логически основàния свят биват 
подложени на съмнение или са недостатъчни по 
някакъв начин, светът започва да бъде 
възприеман едновременно и като потенциално 
ирационален. От авторова гледна точка 
шизоидното противоречие е иманентно 
заложена предпоставка, пряко свързана и 
стимулираща творческия процес1. 

В частност киното, фотографията и 
компютърно генерираните модели предполагат 
нов прочит на схващането за противоречието. 
Това, което те предават в най-пълна форма, 
отразява възможността присъствието и 
отсъствието – на отделни пространствени 
компоненти или на пространството изобщо, да 
съжителстват като едновременен феномен на 
екран, на фотография или в холограма. По този 
признак те споделят сходства с всеобщото 
виртуално схващане за огледалото2. В 
аналогичен контекст Арнхайм е по-конкретен в 
неговото изследване за киното на двумерното: 

Филмовото изображение не въздейства 
нито само като обемно, нито само като 
плоско, а като смесица от двете. 
Изображенията в киното са плоски и 
същевременно обемни.3 

1 Вълков, Бл. Архитектурната метафора, стр. 25 
2 Мелхиор-Боне, С. История на огледалото, стр. 120 
3 Арнхайм, Р. Киното като изкуство, стр. 34 
4 http://www.120hours.no/ 

Но ако в новите изкуства противоречието и 
революцията са заложени като генетични – 
главно заради ограничението на технологията 
особено по времето на тяхното зараждане, то 
съдържателното противоречие на 
архитектурното творчество между символното и 
утилитарното е от качествено различен 
характер, тъй като архитектурното проявление е 
по подразбиране твърдо установено, физически 
устойчиво и балансирано – архитектурата 
представлява завършена система с потенциал за 
затворена самодостатъчност, както я определя 
формално и някогашното строителството на 
базата на пропорции в себеподобието – 
посредством единна цялост, делима на 
размерите на своите изграждащи елементи. В 
този ред на мисли се явява (хипо)теза 3: 
допускането на противоречие (встрани от 
идейното) има за цел дебалансиране, при което 
архитектурата се лишава от свои установени 
характеристики и то от рационалната 
крайност на нейната двуполюсност. Това може 
да бъде утвърден и още повече дори определящ 
аспект на утилитарно действие или изобщо в 
цялостното действие на резултатната форма, 
както доказват програми като тази на актуалния 
студентски конкурс 120 HOURS4 от 2016, 
проведен под мотото A House Without Function. 
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4. ВТОРИЧНО РАЗВИТИЕ
НА АВТОРА 

Настоящата точка се илюстрира достатъчно 
ясно със следния цитат от творчеството на 
Бродски и отваря пътя към възможни позиции, 
провокирани от достъпността на авторовия 
избор: 

Колкото и скромно да е мястото, което 
заемаш, можеш да бъдеш сигурен – стига да 
е макар и малко прилично, – че един ден някой 
все ще влезе в него и ще предяви претенции 
да го притежава или, което е по-лошо, да го 
споделиш с него. […] Фактът, че си успял да 
избереш нещо, което привлича другите, 
говори за определена простащина на избора 
ти.1  
Когато Грег Лин описва сферата не в ролята 

ѝ на геометричен примитив, а като симетричен 
„блоб“ без получени външни влияния и 
взаимодействия от средата2, той разказва едва 
едната половината от историята. Като 
(хипо)теза: 4 може да бъде определена 
компенсацията на автора срещу 
универсализирането и да бъдат разгледани 
произведените от нея резултати на обръщане. 
Липсата на регистрирани условия води до 
адресиране на въпроси към вътрешен 
примитивен изначален морфологичен закон. 
Следващ етап от развитието е появата на 
възможност за регистрирането на определено 

1 Бродски, Й. Самотни пътешествия – есета, стр. 19 
2 Lynn, G. Animate Form, стр. 31 

поносимо количество условия. Когато 
въпросните условия се ускорят или увеличат 
хронологично като проявления, регистриращата 
морфология се универсализира. Така тя 
привидно отново се обръща към основния закон, 
но единствено сходно резултатно – път като 
следствие на определено развитие, а не просто 
на липса. 

Прочитът на съвремието предстои да бъде 
разгледан именно в посочения смислов контекст 
и от гледната точка на авторството. Влиянията 
към днешната архитектура са толкова 
многобройни, постоянни и вездесъщи, че тя се 
обръща към основни прийоми на технологична 
оптимизация като форма на реакция – изглежда 
универсалното удовлетворява съществуването в 
битовите му проявления напълно. Когато с 
авторски принос е инжектирана дори публиката, 
архитектът е изправен пред следваща форма на 
компенсация: той следва да бъде поне 
двустранно развит – тоест, да привлече към 
архитектурата още една типична за него и 
специфична по принцип форма на познаване и 
изразяване, с която да регламентира ситуацията 
отново като регистрираща за сметка на 
единствено оптималното. Обществото като 
съставено от индивиди с растящо познание, 
усет, свързаност, умения изисква индиректно от 
автора достигане на съответно най-малко 
бинарно шизоидно ниво – комплектувано било 
то с икономическо, хуманитарно, философско, 
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научно или артистично активно присъствие. В 
областта на архитектурата това дуалистично 
включване – като отказ от отделяне и 
универсалност на пуризъм, е първично осезаемо 
в постмодерното течение, не само в неговото 
условно концентрирано теоретично проявление, 
но и в полето на периферната „сива“ 
архитектура1, както я нарича Стивън Уолкър в 
изследването си върху Гордън Мата-Кларк, 
озаглавено с условно нападение към 
модернизма. Именно Мата-Кларк е човекът, 
който включва в себе си онова особено 
Ренесансово обединително чувство на пряк 
физически труд, произведена чрез него 
чудовищна анархична архитектура 

1 Walker, S. Gordon Matta-Clark: Art, Architecture and the Attack on Modernism, 4% 

(„анархитектура“) и съответни инсталационни 
прояви, запечатани на видео- и фотофилм [4]. 
Математическото сечение на въвлечените 
противоречиви множества съдържа потенциала 
за приемствено прехвърляне и върху 
конкретната работа на автора: строене чрез 
разрушаване, свързване чрез срязване. 

5. ОТ МАТЕРИАЛНО
ВЧУВСТВАНЕ КЪМ 

ОТВОРЕНО ПОСЛАНИЕ 
Положението по този въпрос е прието за 

изяснено: проблемът за избора на използване 
между означаващото и означаваното – стар 
колкото самото изкуство, в началото на XXI век 
изглежда решен в полза на второто конкретно 
чрез неговата вещественост. Съвременният 
човек изисква да бъде по-скоро участник, 
отколкото ползвател, той се изживява повече 
като творец и в най-дребните неща, до които се 
докосва битово, отколкото като потребител, 
какъвто несъмнено също е – без 
съсредоточаване върху този аспект. Умората от 
императива на модерното, от чистотата, която е 
елитарна и на практика не е човешка, от 
опосредстваното медиирано предаване и 
допълнително насищане на базова информация, 
необходимостта от иронизиране като форма на 
поносимост, логично водят до постмодерното и 
то онова постмодерно, което в дигиталния си 
вариант е изключително повсеместно, ускорено 

[4] Работният процес по Conical Intersect – 
пространствена „анархитектурна“ инсталация в 
рамките на сградния фонд на пазара Ле Ал за Биеналето 
в Париж, 1975, Гордън Мата-Кларк. Днес на мястото се 
издига центърът Жорж Помпиду 
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и развито. Не само в изкуството, а изобщо 
елитарните доскоро технологии се отвориха за 
всички – разбира се, едва донякъде, но въпреки 
това те се откриха чувствително. Някои опитват 
условно да ги капсулират в отвореността им 
като вид социално желание и култ (i-истерията), 
други решават да ползват отворения код вече 
наистина достъпно, но с тенденция към монопол 
(Linux към Android на Google), трети се 
адаптират към всичко това (Microsoft), но 
всички те отправят предложенията си като 
достъпни, сензитивни и персонални не за хората 
като цяло, а за отделната личност – по примера 
на телевизията, която първа осъзна тази 
потребност и въведе в употреба персоналните 
телевизионни канали за отделните типове хора 
спрямо техните предпочитания през 90-те. 
Пазарният глад за регистриране на 
индивидуалното е утолен с персонализации на 
не особено дълбоко ниво (тъй като в основата им 
все още стои универсалното технологично 
начало), но резултатът беше успешен – всеки 
видя себе си като различен, отличѐн и ценѐн в 
това отношение. 

Защо е важно тази парадигма да бъде 
разгледана и от виртуалната гледна точка на 
информационните технологии за общо ползване 
– в контекста на архитектурата? Първо, защото
те са изменчиво показателни в наистина реално 
време и така директно отразяват нуждите на 
хората – в началото за удобство на работния 
административен процес, а след това и за 
социално психологично медиирано 
удоволствие. Второ, защото те 

„материализират“ (със закъснение от няколко 
десетилетия) мислите на философската пост-
структуралистична школа на индивидуализма за 
липсата на единна истина. Трето и особено 
значимо, тъй като те наистина се стремят да 
материализират виртуалното – мобилните 
устройства физически вибрират и звучат, а 
доколкото контролът им се осъществява 
екранно-тактилно, екранният им интерфейс не 
само бива докосван, но от няколко години се 
характеризира с т.нар. материален дизайн. Ето 
как от Google го представят за последните 
вѐрсии на своята базова операционна система и 
приложенията към нея: 

Материалната метафора представлява 
обединяваща теория на рационализирано 
пространство и система на движение. 
Материята се базира върху тактилната 
реалност, вдъхновена е от проучвания за 
хартията и мастилото, но е и технологично 
развита и съответно отворена към 
въображението и магията. Повърхностите 
и ръбовете на материята осигуряват 
визуални знаци, основани на реалността. 
Използването на познатите тактилни 
атрибути помага на потребителите бързо 
да разбират възможностите за 
взаимодействие. И все пак гъвкавостта на 
материята създава нови такива 
възможности, имащи предимство пред тези 
на физическия свят, но без да се нарушават 
правилата на физиката. Законите на 
светлина, повърхностите и движението са 
ключови за разбирането на това как 
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обектите се движат, как си 
взаимодействат и как съществуват в 
пространството и във връзка един с друг. 
Реалистичното осветление показва граници 
на материята, шевове, разделя 
пространството, означава подвижните 
части и т.н.1 
Така разгледан, проблемът изглежда лесен за 

разрешаване, почти рецептурно опростен: 
ограничете медиирането; увеличете прякото 
общуване с всички възможни сетивни форми; 
там, където това не е възможно, ги симулирайте 
дигитално (емулирайте); знайте без да бъдете 
социално инсталирани; опитайте да чувствате 
живота цялостно, предимно физически, по 
възможност аналогово (било то и аналогово 
посредством дигитални средства2), тъй като 
„всички физически изкисвания на човека се 
изразяват като ментални нужди“3 и съответно 
физическите му усещания се проектират 
вътрешно в него като строго лични; 
изживявайте света феноменологично, 
автентично и пряко. Проведената комуникация 
спрямо изброените характеристики би следвало 
да е достатъчна за осъществяване на 
пълноценно преживяване на общуване от 
интерактивен (отново – не винаги дигитален) 
тип със средата, включваща външни и 

1 http://www.google.com/design/spec/material-design/introduction.html 
2 Савов, П. Дигитални методи за интерактивна комуникация между архитектурните пространства и 

техните обитатели – дисертационен труд за придобиване на ОНС Доктор, стр. 7 
3 Arnheim, R. The Dynamics of Architectural Form, стр. 248 
4 Hertzberger, H. Lessons for Students in Architecture, стр. 49 

вътрешни, видими и скрити „събеседници“. По 
посочените начини предаването на информация 
– повече когнитивно и по-малко сугестивно, се
явява достатъчно за провеждане на процеса на 
взаимодействие и поливалентно единение като 
форма на съпритежание на елементи от средата 
на общуването – основен проблем на стерилната 
среда, където личното не прониква в 
публичното и така публично следователно 
остава чуждо, а личното като притежание е 
обречено да остане заключено. Ако приемем за 
отправно наблюдението на Херцбергер, че при 
икономически слаби условия се увеличава 
имплицитната потребност от общуване и 
обратно4, днес в контекста на едно постигнато 
потребителско основно ниво на задоволеност и 
виртуална форма на социалност следва да бъде 
приет оздравителен курс на пространството с 
цел стимулиране на взаимодействията от 
посочения непосредствен сетивен характер. 

Описаният модел несъмнено е крачка в една 
от правилните посоки сред общото отчуждение, 
но тази посока не бива да бъде разглеждана като 
единствена възможна – както, впрочем, се 
разглежда посредством отричане на останалите. 
Обратната постановка на опосредствано 
общуване като засега най-разпространена и като 
форма, и като брой резултатни проявления на 
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архитектурно ниво със съответна съдържателна 
и визуална определеност1, не бива да бъде 
разглеждана строго едностранчиво само защото 
играе частична роля и на негативно условие – 
главно заради манипулативния характер на 
електронните медии, с които се свързва. 
Разказът също съдържа огромен потенциал за 
взаимодействие от съпритежателен характер и в 
това се състои (хипо)теза 5 за потенциала на 
наратива: когато разказът не обхваща всички 
сетива или респективно всички части на едно 
описание, история и т.н., е налична 
възможност за съзнанието на публиката 
собствено да „довърши“ информацията, която 
реално отсъства. Голямото значение на този 
модел на комуникация се изразява в това, че 
липсващата информация не се допълва 
еднозначно – тя бива обогатена от субекта на 
възстановяването с неговия личен апарат за тази 
цел, което често я прави дори много по-силна и 
консистентна, отколкото обективно е. 
Непълната наративна комуникация създава 
среда за лични взаимодействия, тъй като 
липсващата информация вече принадлежи на 
„четящия“ и той има отношение към нея като 
към нещо свое – аналогично на описания 
сетивен случай, където субектът има свой личен 
пряк сетивен контакт със средата. Така в двата 
случая, но по различен път, субектът има 
възможност насищащо да „инжектира“ средата 
с частици от себе си, условно да се 
екстернализира и да се пропива в нейната тъкан, 

1 Вълков, Бл. Архитектурната метафора, стр. 92 

съответно впоследствие да се открие като 
отражение в нея и по този начин да я припознае 
частично като свое условно съпритежание, към 
което вече вътрешно да желае да проявява 
конкретно отношение. 

Тази хипотеза и невъзможността на 
завръщането към разказа се изразяват 
резултатно в следната проява: когато фокусът е 
поставен върху изживяването и комуникацията 
остава директна, се налага наличие на 
персонализация от кинетичен характер. 
Необходимо е пространството да отчита 
присъствието на посетителите – вече участници, 
необходимо е те да бъдат отчетени, отличени и 
регистрирани, необходимо е те да оставят следа. 
Към момента това е единствената явна проста 
форма на съжителство на пряк контакт, която е 
едновременно и сетивна (физическа), с 
променящ „събеседника“ на средата компонент, 
отнесен като регистрация на индивида сред 
общата маса на публиката. Предложението е 
продължение на формата на съучастие на 
публиката и присъщата за това съавторство 
персонализация. 

Следва да се направи и същественото в 
контекста уточнение, че материализацията е 
семантично подниво. Настина, веществеността 
представлява неоспорим комуникационен 
канал, но нейният потенциал се разкрива най-
значимо в триадата на структурата, 
конфигурацията и веществеността, където 
съществува следната приемственост по проф. 
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Вълков: структурата може се изрази в най-малко 
две качествено различни конфигурации, а 
конфигурацията на свой ред може да се изрази 
на практика в безкраен брой материалности. 
Сама по себе си материалността не притежава 
този пълен потенциал – както когато е в активни 
взаимоотношения с пояснените по-високи 
семантични нива на превода. Тя е крайна и 
всевъзможна апликационна форма. В един такъв 
ред на мисли самата вещественост (обвивка на 
параметричната, генеративната или 
интерактивната субстанция) не е в състояние да 
проведе пълноценна архитектурна комуникация 
– колкото и да е сетивно атрактивна.
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