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ОБЩИ СВЕДЕНИЯ: АКТУАЛНОСТ, ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ, ОБХВАТ, МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ. ТЕЗА 
 

1.1. Актуалност на изследването 
Днес, когато всеки предмет от ежедневието претендира да бъде интерактивен, с подобни претенции се 

забавя да се похвали единствено архитектурата. По общоприета дефиниция тя е бавна и тежка, дълговечна, 
устойчива и обикновено в позицията на догонваща в своето развитие останалите изкуства. В същото време 
значително е нараснал опитът на отделни автори и на редица напреднали училища, който следва да бъде събран и 
обработен с цел максимално разпространение и ефективност в полезните измерения на приложението на 
информационните технологии в архитектурата. 

След края на Втората световна война понятието за машината беше безвъзвратно осиновено и нейният 
образ започна да се апликира повсеместно – включително върху архитектурата. До момента, в който електронните 
медии взеха връх, превръщайки обществото в строго информационно, архитектурата някак успяваше да си дава 
вид, че не забелязва  несъответстващите ускорени темпове на съществуването: хората тежаха на мястото си във 
формат на съвременни крепостни селяни (по силата и на глобалното село, според Маршал Маклуън14), разделяни 
най-малкото от границите на географски и политически карти. До появата на масовата телевизация светът беше 
обречен да остане строго материален – поне що се отнася до неговото физическо обитаване. Днес тази 
характеристика не пречи да живеем по-скоро с представата си за света, отколкото със самия него. Сега, когато 
получаваме дозата си информираност мигновено и едновременно, когато можем да бъдем открити навсякъде и във 
всеки час, губим усещането си за качеството на информацията, за нашето мястото и за хода на времето. 
Разрушените многовековни устои са в пряка зависимост с упадъка на пазарното общество, със съвременния смисъл 
на думата номадство и нейния указател за „глокално“ местоположение (от глобално и локално едновременно), с 
изчезването на общочовешките нравствени ценности. Липсата на връзка между обитатели и среда на обитаване 
поражда въпроса за изгубените идентичност и принадлежност, двупосочно. 

Архитектурата – макар и с голямо закъснение – все пак дължи на социума тази своя промяна към по-
катализиран метаболизъм. Тя се явява единствената област-огледало на живота, която е заслужила правото да 
бъде неизменно сериозна, но това не означава, че трябва да остане архаично-традиционна на всяка цена. В 
контекста на 21 век, където сплавта от специалисти, диктуващи съвремието, е толкова разнородна, архитектът по 
никакъв повод не може да си позволи да остане едноличен „главен майстор“, събрал в себе си дори само 
минималния набор от необходими познания за модерния живот. Егото на архитекта може и да се окаже наранено, но 
участието във вездесъщата децентрализирана интердисциплинарност е неговата единствена възможност за активно 
оцеляване. Колаборацията между инженери, програмисти, биолози, физици, химици, психолози, философи и 
архитекти е неизбежна и в нея заключителната дума не е приоритет на последните. 

Транзитният период в консолидирането на тази конгломерация, чиито съвременници се явяваме ние, е 
характерен с размяна на ролите. Пример за това намираме в лицето на електронните медии – към началото на 
миналото десетилетие (2010-2020) те понасят сериозна загуба на интерес към себе си, караща ги да потърсят 
качествено нови технологични полета за изява: продукцията им става все по-пространствена. Кинозалите, 
телевизорите и дори телефоните ни вече притежават завидни възможности за псевдотриизмерна емулация. От своя 
страна логично архитектурата се стреми да запази баланса в съревнованието за емулирането на Живота, тя опитва 
да се докаже в областта на реалното време (RT), репортажно характерно за електронните медии – главно под 
формата на инсталации. Всяка от двете области – 3D и RT, обаче е генерирала къде повече или по-малко 
интензивна, но достойна история, в която освен блясък, присъстват и грешки. Именно грешките, които сами по себе 
си са опити – били те и опити с незадоволителни моментни резултати, представляват основните условия за 
достигане до изводи. Липсата на правила и ценности, наличието на злоупотреби и излишна аугментация, 
съпътствали живота на електронните медии в рекламно-еротичното общество23, са предстоящи добавки към 
развитието на интерактивната архитектура. В качеството ни на свидетели на нейния генезис притежаваме 
моралното задължение да не допускаме очевидните несъответствия да бъдат повторени. 

1.2. Обект на изследването 
Развитието на методите за генериране на неевклидово формообразуване за целите на архитектурното 

творчество между 1993 г. и 2013 г., като именно този разглеждан период се превръща в адекватна посявка за 
постоянно променящи се живи антропогенни среди – за интерактивно обитаване. 

1.3. Предмет на изследването 
 Постоянно изменящите се като цикличност, но валидни като принципи връзки в отношенията между 
обитателите на средата и самата среда – проведени чрез конкретиката на материята-посредник (медия), както и 
характеристиките на получения резултат от условията на това взаимодействие върху елементите на средата. 

1.4. Цел на изследването 
а. Откриване на типични устойчиви закономерности при комуникацията на обитателите и 

обитаваната среда; 
б. Прилагане на генерираните изводи за прогнозиране на развитието на генеративната и 

интерактивната архитектура; 
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в. Проучване на характерния набор от изразни и технически средства за генерирането на 
неевклидова контекстуална геометрия, на алгоритми за растеж и развитие, на 
интуитивни подходи за целите на интерактивната и реактивната архитектура; 

г. Анализ на множество конкретни примери от различни свойствени за темата сфери: 
флуиден, параметричен, интерактивен дизайн – от общ (с формат на инсталации) и 
индивидуален (с формат на потребителска електроника) мащаб; 

д. Събиране, обработване и обобщаване на наличната информация и опит в изследваната 
област. 

1.5. Задачи на изследването 
Откриване на характеристики, които по-късно биха способствали за проявлението на скрити засега бъдещи 

предимства или недостатъци на преминаването от механична към биологична парадигма, като у последната не е 
задължително да се изключва цифровизацията, поне не изцяло; откриване на работещи модели, които да спомагат 
за създаването на интуитивност в комуникацията както между обитателите и тяхната среда, така и между самите 
обитатели на тази среда. 

1.6. Обхват на изследването 
Хронологичен отрязък от края на 80-те години на 20 век до 2013 г. със застъпена основа този съвременен 

времеви диапазон, но и с частични препратки към Барок, Готика и Сецесион. Периодът е представен от теоретични 
положения, изразен език, технически средства и конкретни крайни примери – някои от които реализирани, а други 
отчетени като резултат единствено в областта на дигиталните симулации. 

1.7. Методи на изследването 
За постигане на целта на труда и разрешаването на поставените проблеми е избрана комплексна 

стратегия с общи и специфични методи на научното познание, проведени в контекста на цялостен 
мултидисциплинарен подход на изследване – в зависимост от конкретиката на съответните аспекти: 

а. Анализ и синтез на основата на аналогия; 
б. Дедукция и индукция по отношение съответно на теорията и практиката в съответната 

изследвана област; 
в. Други индивидуални логически и интуитивни методи, водещи до обобщения и сравнения. 

1.8. Теза на труда 
Интерактивната архитектура – последен за момента етап от развитието на неевклидовото антропогенно 

пространство с посегателство върху неговата фиксираност – съдържа потенциала да се яви като медиатор от нов 
тип, който ще осигури непосредствена, пълна и съдържателна комуникация между среда и обитатели. Съществен 
интерес представлява парадоксалният на пръв поглед начин, по който качествено новите връзки биха се 
осъществили: употребата на дигитални средства се застъпва широко, но извън общоприетия за нормален 
технократски контекст от пазарен характер – сензорите и микроконтролерите не работят, просто за да работят, а за 
да приканят и провокират империята на сетивата към пространствено-аналогово осъзнаване от нетипичен 
интуитивен характер, по силата на което обитателите няма да са единствено ползватели (туристи) – те вече биха 
били участници (изследователи). 

1.9. Справка за приносите на дисертационния труд 
а. За първи път в България и неподражаемо в международен план е събрано и обработено 

в огромно количество информация и е изследван опита в съвременната дигитализирана 
архитектура като е защитена тезата (смислово, социално, хуманно, художествено) за 
нейната съдържателна  предопределеност и дигитално генерирана форма; 

б. Настоящият труд разкрива обща социална постановка от средата на миналия век, 
служеща като основа за възникването на форми на дигиталната, генеративната и 
интерактивната архитектура; 

в. Трудът предлага причинно-следствен хронологичен прочит на процесите, способстващи 
за адекватен нестатичен прочит на продукцията на архитектурното творчество, основан 
на понятията за влияния, време, адаптивност, взаимодействие и 
самопораждане/възникване; 

г. Трудът определя позицията на архитектурата в общия мултидисциплинарен контекст на 
изграждане на антропогенните пространства; 

д. Трудът обяснява, класифицира и въвежда в архитектурно-теоретичен контекст основни 
за други дисциплини принципи на регистриране, възникване, системност и общуване; 

е. Трудът разкрива паралел между дигитално архитектурно творчество и електронни 
самоорганизиращи се системи с цел онагледяване на възможни архитектурни тенденции 
чрез показването на предшестващи ги такива в аналогична среда. 
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Сблъсъкът на две теории не е нещастие, а шанс, който трябва да бъде използван13 
Томас Кун 

 
 
 

 1. УВОД 
 
Ако архитектурата беше строго научна дисциплина, нейното развитие вероятно отдавна щеше да е преминало 

през философските стадии, които съпътстват научно-техническия прогрес още от времето на Кант. Догматичното 
вярване в кумулативния принцип в сферата на човешкото познание многократно е било подлагано на агресивна 
проверка и така е допуснало съвременното господстващо схващане, според което революциите в общия случай са 
плод на радикално обръщане на актуалната настояща за конкретния момент-картина. Подобен критичен подход не е 
чужд на света на изкуството и в частност на архитектурата, където всяко ново течение потъпква подчертано 
емоционално устоите на предхождащото. Като свикнали с този отричащ модел на развитие можем лесно да 
пропуснем факта, че в чистата синя кръвоносна система се откриват и неутаени следи от отработено машинно 
масло. Като представители на артистичното съвременните архитекти често не си дават сметка, че материята, с 
която боравят, вече се подчинява и на технически закони, които някак незабелязано са влезли в помещението по 
силата на неизбежната техническа хибридизация. 

Теоретиците на архитектурното творчество често се обръщат към останалите сфери на изкуството – където 
липсва тежкият компонент на утилитарното, за да обяснят и докажат своите съждения. Така например някои от 
учебните дисциплини във всепризнатите световни училища по архитектура откровено изискват от обучаващия се 
контингент интерпретации на конкретни утвърдени автори от сферата на изобразителното изкуство, на конкретни 
литературни и кино-произведения, че дори и на музикални композиции – под резултатната форма на пространствен 
образ. Несъмнено този подход е изключително плодотворен, но той би могъл да актуализира изходните си данни, 
запазвайки своя основен принцип на архитектурен превод-прочит. Наистина, какво би се случило, ако в подобен 
префинен апарат за синтезиране попадне не дотам утвърдена, не дотам установена и като цяло нехомогенна 
суровина? Най-решителният постмодерен роман всъщност е филм, пише в свое ревю The Guardian през 2009 г. 
по повод Синекдоха, Ню Йорк (2008) – режисьорският дебют на Чарли Кауфман. Защо архитектурата държи толкова 
силно на традиционната за нея неподвижност, след като още в началото на 19 век Гьоте намеква за нейната 
„замръзнала“ динамика и оттам за връзката й с музиката? Моделът на сегашния свят от години е приел идеята за 
децентрализацията, преживял е ерата на машината, излекувал се е от набора съпътстващи я механични 
заболявания и вече търси „духа в твърдата й черупка“, докато архитектурата все още работи върху тайнствен 
химически емулгатор, който благополучно да я сроди с двигателя. Разбира се, жилището беше машина за живеене 
– машина, която на практика не правеше нищо и беше по-скоро приемлива и примамлива метафора на 
консуматорския живот. От друга страна, слънцезащитният механизъм на геодезическия купол на Ричард Бъкминстър 
Фулър за Expo ’67 в Монреал, който реално действаше, изгоря в годината на раждането си без никога да бъде 
възстановен в изначалния си жив формат. Архитектурата в своя общ вид не е готова да предаде скиптъра на своята 
хегемония, но вече никой няма нужда от подобен символен знак на идентификация. 
 

 
Вляво: кадър от филма Синекдоха, Ню Йорк, 2008; вдясно: Чарли Кауфман 
 

Единственото допускане на този технически авангард се оказва най-вече виртуално и способно да вирее 
основно в педагогическа среда. Кратка ревизия от последните години на най-високо премираните студенти, 
участващи в световния конкурс The RIBA President's Medals Student Awards за учебни проекти на Кралския институт 
на британските архитекти RIBA за акредитираните от него училища, показва недвусмислено, че социалната 
тематика в техните проекти не престава да бъде широко застъпена – като глобален определящ фактор, но наред с 
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това показва, че изразните им средства са далеч отвъд статичните. Така например откроената със Сребърен медал 
за 2011 г. проектна разработка в основната си част е филм, озаглавен Роботите на Брикстън, изследващ 
миграционните процеси и връзките между архитектура, класа и раса в тази конкретна част на Лондон. Подходът и 
резултатът са похвални, но дори на подобно високо равнище архитектите не са способни изцяло да се откажат от 
картинното съзнание – от образа на робота или машината, който е все още спокойно познато хуманоиден. Колкото и 
да разрушава мостовете назад, към момента архитектурата все още страда от онзи принцип на търсено 
акумулиране, оспорен в Критика на чистия разум, който преди век караше хората да прожектират филмите в 
познати театрални зали, като делят отделните епизоди на лентата в познати части, в глави – така, както това се 
случва в уюта на най-топлата медия: Гутенберговата книга. 

 

 
Кадри от архитектурния студентски проект Роботите на Брикстън, Кибуи Таварес, 2011 
 

Славой Жижек, един от големите съвременни философи, определя състоянието на обществото в момента като 
белязано от хедонизъм с лек спиритуален привкус. Удобството на тази постановка не би могло да доведе до 
развитие, но прекомерно насищане с нейните характеристики задължително би преустановило подобен застой. 
Метафизичните мутации в социума, белязани от радикални промени в неговия мироглед, възникват в моменти на 
пренаситен апогей23. За това свидетелстват появата на християнството в Древен Рим, както и раждането на 
съвременната наука в края на Средновековието, когато църквата на практика вече притежава цялостна система, 
която да е в състояние да обяснява света. Въпреки че е напълно работещ, механичният модел на 20 век вероятно 
също достига до крайната дата на своя срок на годност, за да отвори път на нова биологична програма, изпълнявана 
със средствата на дигиталното. Морален дълг на архитектурата е критично да анализира отминалата си догонваща 
природа и този път да улови момента на трансформация, като се слее с него още от неговия зародишен стадий, за 
да има възможността да участва в моделирането му. За да не се остави място за погрешно впечатление, нека 
направим уточнението, че настоящият текст не разглежда дигитализацията като обществена панацея, а единствено 
предлага по-широко включване на архитектурата в общия контекст на цифровото, за да може тя отсега да се позове 
и на негативния опит, който донесе развитието на електронните медии, интернет и вратичката, която отваря 
интерактивността по отношение на личните данни. Очевидно е, че процесът на развитие в това отношение в никакъв 
случай не е завършен и все още търпи компромисите, характерни за всяко едно израстване като такова, но 
архитектурното творчество не може все така елитарно и встрани да остане безучастно към процесите на това 
повсеместно съвременно изграждане. Отмина времето, в което то – като резултатна компонента от сравнително 
скъп инвестиционен алгоритъм, разполагаше с извинението да чака финализирането на идеални модели, които 
впоследствие просто да осинови без да преживява сътворението им от първо лице. 
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Кубът е имитация на живота – или дори подобрение на живота 
Ерно Рубик 

 
 
 

 2. ПОСТАНОВКА 
 
2.1. Забавен метаболизъм на архитектурата 
След края на Първата световна война и съпътстващия я критичен поглед към империализма в Централна 

Европа обществото на Стария континент започва да приема модела на демократичното управление. Още по време 
на войната човечеството съживява един стар термин от латински, като този път го усвоява изключително в 
политически контекст. Думата пропаганда има за цел да информира идеологически масите толкова интензивно, че 
те директно да приемат подаденото съдържание. Думата основно е употребявана в пределите на Германия и 
поради това бързо губи доверие и придобива широкия негативен смисъл на манипулация. При вида на тълпата от 
Парижката мирна конвенция от 1919 г. един държавен агитатор и делегат от САЩ на 26 години се замисля дали 
пропагандата не би могла да работи и в мирно време. Младежът е Едуард Бернайс, произхождащ от мигрирало в 
САЩ виенско семейство, който има подчертан интерес към младата и все още спорна наука на психоанализата. 
Нещо повече, самият Фройд е негов чичо. Бернайс пръв си дава сметка, че бомбардирането с информация не води 
непременно до търсените резултати. Прегърнал идеята за човека като дом и на некултивирани ирационални 
категории (то, свръх аз), Бернайс решава практически да приложи части от фройдизма върху реални слоеве от 
населението на САЩ. Първата му крачка е да въведе позитивно, но по съществото си непроменено аналогично 
понятие на пропагандата, което да бъде неопетнено: терминът public relations (PR) се използва с голям успех и до 
днес. И докато Коко Шанел чистосърдечно обува панталони на нежния пол, за да изкаже съпричастността си към 
нуждата от неговата еманципация, прикрит зад същата демократична и индивидуалистична тенденция зад океана 
Бернайс поставя запалена цигара в женските ръце, като по този начин доказва, че може да наложи на пазара 
продукция с емоционална добавена стойност, която практически изглежда е напълно ненужна на потребителите. 
 

 
Визуални рекламни послания за тютюнопушене, насочени към жените, първата половина на 20 век 
 

По време на създаването си тази рекламно-икономическа насока едва ли си е давала реална представа за 
мащабите, до които ще бъде повсеместно внедрена след множественото си осиновяване и аугментиране от всички 
сфери на социалния живот. Архитектурата на свой ред не може да остане незасегната. Пазарната икономика и 
съответстващият на нея стремеж за постоянна градация на желанието води до бурни темпове на развитие на 
индивидуализма, захранването на които може да бъде осигурено с необходимата висока честота единствено от 
индустриализацията, която има пряко отражение върху продукцията на архитектурата. Естественият ход на развитие 
е радикално прекъснат от големите войни – Сецесионът на практика е детрониран, за да отстъпи място на нуждите 
на бързото общество. Днес, когато така настървено говорим за устойчива архитектура поради естеството на свития 
пазар и ограничеността на строителните ресурси, може би възможна теза за това, че архитектурата по дефиниция 
не е в състояние да бъде напълно устойчива, вероятно звучи радикална, но фактите на съвремието ни са очевидни: 
човечеството реално променя мирогледа си с много по-бързи темпове, отколкото би могло да променя възприетия 
характер на всяка част от фиксираното си обитаване. Към момента архитектурата с присъщата си монолитна 
природа изпитва постоянна вина за това, че абсорбира относително огромен финансов фонд за осъществяване. 
Интересно е как пазарът на нематериални услуги с подобни по мащабите си изисквания за средства не страда от 
подобни угризения на съвестта. Така или иначе, архитектурната индулгенция е платима във вид на оптимална 
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енергоефективност и пряко отношение към екологични прийоми без да се споменава количеството физически 
ресурс и замърсяване, съпътстващи производството на тези белези на устойчивото като хибридни и електрически 
автомобилни двигатели или синтетични топлоизолационни материали. Нещо повече, техническият етап на развитие 
на подобни средства за повишена ефективност е все още начален, което не може да гарантира, че в обозримо 
близко бъдеще прогресът няма да предостави по-качествени и същевременно по-ниски като себестойност продукти 
в сравнение с вече внедрените. Това би върнало на дневен ред не само деликатната по отношение на устойчивото 
развитие тема за темповете на моралното остаряване на антропогенната среда, но би въвело и още по-интересния 
въпрос за целесъобразността на цялото всеобщо мероприятие. 

Ако архитектурата трябва да бъде устойчива, може би първо трябва да зададем въпроса дали е възможно тя 
изобщо да бъде такава, ако сме наясно, че по дефиниция тя отразява нуждите на социум, намиращ се в състояние 
на постоянно движение. Дали реалната работеща устойчивост не представлява ново, различно по своята същност 
схващане за архитектурата, което да осигури достатъчно бърза обмяна на веществата, отговаряща на скоростта на 
обществения метаболизъм? В цялостния фон очевидно е наличен проблем, но някак изглежда, че към момента 
опитваме да го разрешим без да сме напълно наясно с естеството му. Абсурдната ситуация, описана в поредицата 
книги на Дъглас Адамс Пътеводител на галактическия стопаджия28, засягаща „отговора на Въпроса за Живота, 
Вселената и Всичко останало“, всъщност се случва не под забавното було на художествената фикция, реално 
показвайки ни, че преди да действаме би следвало повече да наблюдаваме и анализираме. 

Архитектурата по подразбиране е архитектура на големите очаквания. Господстващото схващане за нейната 
дълговечност я обрича на това да й бъдат възлагани понякога непосилни за възможностите й надежди, отговорности 
и задачи. Когато Диего Марадона бележи нерегламентирано гол с ръка в четвъртфинална футболна среща срещу 
отбора на Англия на Мондиал ’86, той всъщност не може да не го направи, дори с цената на пренебрегване на 
правилата, тъй като този мач е пряко – макар и символно – продължение на Фолклендската криза от 1982 г., 
завършила негативно за Аржентина. Архитектурата е именно в такава позиция на продължение по отношение на 
своята вековна практика, тежест и традиция. Оттук и това непоносимо несъответствие: биологичните ползватели на 
антропогенната среда не са идеални, но, бидейки манипулирани, имат необходимост от идеални модели, които да 
обитават. 

 
2.2. Дихотомия и последваща липса на идеални модели 
Неизменна характеристика на съществуването ни е парадоксът, който е най-лесно усвояемата материя за 

боравене във всяко изкуство, включително архитектурата. Недостатъкът се открива във факта, че осъзнаването на 
противопоставянето е крайно неудобно и категорично отнема хедонизма на ежедневието, за който стана дума по-
рано. Социумът не спира да добавя етикети добро и лошо, красиво и грозно на елементи от средата без дори за 
момент да допусне възможността подобни категории са части от единно цяло, имащо по-висша цел и смисъл. 
Парадоксът е присъщ дори за самите индивиди, далеч отвъд биологичното. Дуалистичната природа у човека е 
илюстрирана през призмата на отговорността – отговорността, която желаем да поемаме от една страна, е същата, 
която желаем да бъде поета вместо нас от друга. Разликите се откриват единствено в мащаба и значимостта на 
взиманите решения. Развитието на електронните медии в контекста на рекламно-еротичното общество подхранва 
чувството на вина, но не пропуска да толерира и последващата опрощаваща радост, като така дефинира безкраен 
хронологичен монотонен низ на редуващи се противоположни понятия,  които ние възприемаме единствено 
моментно по закона на биологичната рефлексия. Обрисуваното така общество е строго биномно. Наложените 
характеристики толкова ясно рамкират идеалното, към което да се стремим, че всичко, което не се вписва в тях, е 
обречено. Архитектурата не може да бъде изключена, затворена, изгасена или скрита – по силата на това нейно 
свойство тя по-често страда от общото мнение, с което се чувства длъжна да се съобразява и което намира за 
редно да удовлетворява. Очакванията към архитектурата са толкова големи, че постиженията й се отчитат много по-
рядко, отколкото се афишират отделни провали, за които не може да се спори, че в исторически план са 
изключително важни за цялостното развитие. Обществото изисква развитие чрез революция, но без самата 
революция. Налице е дистанциониране от проблема: чувстваме се свободни, само защото ни липсва езика, с който 
да изкажем липсата на свобода24. Но този език може да бъде генериран, ако насоката за това се постави пряко на 
дневен ред. 

В случай че се обърнем към едно от изконните архитектурни хобита – фотографията, ще разберем, че за 
последните 20 години дигитализацията в нейната сфера играе тъкмо обратната роля, която би изиграла в 
архитектурата, тоест, че разказът не е толкова опростено линеен. Регистрирането на светлина върху сензорни 
матрици към момента се свежда до изключително стерилен и затворен за намеса мигновен процес. Снимките имат 
вътрешната потребност да бъдат идеални, което не само че не позволява, а направо забранява проявата на 
експеримента под формата на провокативна случайност. Наистина, днес ползваме мощен и безграничен софтуер за 
графична обработка на изображенията, но всичко, което можем да правим с него – включително 
експериментирането – не би могло да не бъде строго преднамерено, тъй като компютърът в случая единствено 
изпълнява, което в крайна сметка оставя цялата тяга на отговорността еднолично у автора. От друга страна 
използването на аналогови техники за снимане позволява на автора да не се чувства сам. Процесът на снимане 
върху филм, хартия или светлочувствителна емулсия е трудоемък и прекомерно разтеглен във времето с 
разнообразни по своето естество стъпки, което всъщност позволява „правене“ на фотография – то позволява 
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интерференция на всеки един етап от общия процес. Дефектите, които се получават от качествата и възрастта на 
ползваните консумативи без първите да могат да бъдат предвидени, отнемат от отговорността на автора и по този 
начин го освобождават, като чисто технически рядко му позволяват да мисли за идеални модели в работата си. Друг 
е въпросът, че сами по себе си допълнително го и провокират. Подобен случай, но в чисто фонетично отношение, 
наблюдаваме и в творчеството на продуцента Ричард Дейвид Джеймс – един от основните дейци на електронната 
музика от края на 20 век, който и до днес се стреми да издава творчеството си единствено на аналогови носители 
като винилени плочи и, внимание, аудио-касети, тъй като си дава ясна сметка, че записът от подобни „архаични“ 
носители би бил възпроизвеждан от всяко различно възпроизвеждащо устройство (съответно, грамофон или 
касетофон) по различен начин, което в крайна сметка дава осезаема възможност за непредвидима изява на машина 
от нисък потребителски клас. 
 

 
Вляво: аудио-касета; вдясно: Ричард Дейвид Джеймс, известен и като Афекс Туин 
 

Следва друг пример – с автор доц. Христо Добаров, преподавател в НХА, София, онагледяващ пространствено 
и достатъчно достъпно присъщата, но пренебрегвана двойственост на индивида. Опитната постановка се състои от 
две двойно огледални повърхности, които са разположени по начин, по който да разделят пространството на четири 
автономни квадранта. Реалният обект се поставя в квадрант 1, като негови отражения се наблюдават в квадранти 2 
и 3. По силата на условието на двойното отражение отразените в квадранти 2 и 3 образи би следвало да произведат 
следваща степен на отражение с конкретен образ в квадрант 4 – образ, който е аналогичен на този на изначалния 
физически обект, но реално не е той.  

Идеални модели не съществуват, освен ако не са изкуствено създадени с конкретна обществена цел. Но какво 
се случва с морално остарелите цели, чиито резултати под формата на вече получени идеални модели не 
разполагат с актуално копче за изключване? Интересен пример във връзка с това представлява прехода от 
Ренесанс към Барок по отношение на окръжността като планарен примитив и основно изразно средство. 
Реминисценцията към Древността и нейните ценности създава благоприятна, но капсулирана среда за появата на 
центъра. Окръжността се оказва обект, върху който не са приложени никакви влияния, организацията на който е 
вътрешно самопородена, а крайният резултат от тези процеси е напълно самодостатъчен. Динамиката на Барока 
показва, че последният на практика е Ренесанс извън изкуствената си изолация. Производният образ на 
окръжността под формата на елипса не закъснява като повсеместно припознато проявление. За степените на 
определеност на елипсата ще стане дума в точката от настоящия труд, разглеждаща изразните средства на 
флуидната архитектура. 

Нека разгледаме отблизо – под формата на документалната лента Koolhaas Houselife (2008), и всепризнатият 
шедьовър в Бордо от 1998 г. с автор Рем Колхаас през погледа на режисьора и архитект Ила Бека. На пръв поглед 
идеалната и още повече идеализирана заради образа си еднофамилна къща постоянно предоставя по нещо за 
ремонтиране на нейните собственици: монолитните й стоманобетонни конзоли силно се деформират, в 
съответствие с това витрините й се пукат, а покривът й тече на най-странни места, и всичко това е напълно 
разбираемо, приемливо и дори очарователно, защото в крайна сметка става въпрос за истински жив организъм, 
който се развива. Всяка физически изградена сграда има срок на годност и „боледува“ от аналогични строителни 
проблеми, но рядко ги забелязваме по този начин – най-вече заради по-бавните процеси, които тук са сякаш са 
филмово ускорени, за да бъдат експонирани. 
 

13 
 



 
Имението Бордо, Рем Колхаас, OMA, 1998 
 

В общия случай цифровизацията е основният фактор, който ни втълпява, че трябва на всяка цена да търсим, 
оценяваме и произвеждаме идеални и оптимални модели. Естествено, тяхното множество е силно ограничено и 
когато не достигаме до части от него, изпадаме в състояние на разочарование и тотален креативен блокаж. Но ако 
по отношение на архитектурата успеем да въведем цифровизацията условно – като средство за подмяна на 
парадигмите, а не като ценностен фактор сама по себе си, последната не би изиграла пагубната роля, която изигра в 
света на електронните медии например и за която Маршал Маклуън говореше пророчески в контекста на интернет – 
все още несъществуващ по неговото време14. Огромна крачка напред в това отношение успява да направи Грег Лин 
в началото на 90-те години на 20 век, тъй като устоява на изкушението от дигиталните възможности на техниката, но 
същевременно не ги отхвърля, а започва категорично да се възползва от тях до краен предел за усъвършенстване 
на собствените си практически разработки и теоретични възгледи, породени от проблематиката на първото му 
философско образование. Още повече Лин – този Сергей Айзенщайн на дигиталната архитектура, предлагащ 
цялостен набор от средства за неин нов изразен език, пръв радикално подлага на съмнение идеализираността на 
симетрията, позовавайки се на генетичните анализи на Уилям Бейтсън отпреди век. Тезата, спрямо която 
симетрията е липса на контекстуална информацията, е показана чрез редица илюстрации на мутации на палци. 
Според Бейтсън във всеки случай, при който една системата губи информация, тя компенсира този недостиг с 
допълване до симетрия – идеален модел, който извлича информация от идеална среда или от единствената 
позната за него среда. Иначе казано, от себе си. 
 

 
Вляво: скица на симетрична мутация на палец по Уилям Бейтсън; вдясно: Грег Лин 
 

В своите крайни пределни сегменти биномните категории са близки до оптимални, но никога нямат 
възможността да ги достигат напълно. По думите на Жижек, онагледени от коментара му към Шемет на Хичкок 
(1598), вече е измислена дума за сбъдната фантазия. Думата е кошмар. Примерът на Модернизма, който впрочем 
бихме могли да отнесем най-чисто до ерата на настоящата оптимизираща дигитализация – заради стерилността и 
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ниската степен на свобода, която предлага, се оказа пагубен в теоретичния си вид, но достиженията на 
последващите донякъде отричащи го етапи в развитието на архитектурата също не успяха да доведат до 
категоричен рецептурен модел – просто защото такъв не може да съществува в контекста на статичния език, който 
се явява среда на мислене за архитектурата в нашето съвремие. Категориите, обуславящи динамиката на живота, 
като дигитално–аналогово, модерно–постмодерно, творческо–традиционно не са обещаващи, но примамливо 
изглеждат такива. Освен това не могат да бъдат субституализирани, което също изглежда възможно и някак си 
„правилно“, поне на пръв поглед. За да заспим с чиста съвест, вероятно бихме казали, че истината винаги е някъде 
там, някъде между тях, някъде в зоната на дългото тире. В книгата си Да уловиш голяма риба Дейвид Линч описва 
сблъсъка си като режисьор с професионална дигитална видеокамера, която започва да налага нов капризен подход 
към изграждането на декорите, тъй като запечатва и най-дребните несъответствия на снимачната площадка31, като 
например, части от крепежни елементи на декори. Резултатната идеална картина вече не предоставя на зрителя 
възможността сам да доизгражда характера на героя, докато съзнанието му довършва черти от образа му, който 
иначе е получил от захабеното изображение на лентата от видеокасетата. От друга страна, прекалената 
цифровизация може да достигне и връх, но единствено когато предлага цели иновативни сюжетни светове, чиито 
картини обаче все още остават на интерпретационно, дори само на имитативно ниво14. Именно такъв е примерът в 
това отношение с Хобит: Неочаквано пътешевствие (2012), който се прожектира с голям успех на 48 кадъра в 
секунда – своеобразен връх дори за IMAX технологията. Адаптираният разказ на Толкин е за тотално нов всят, през 
който виждаме кристално дори детайлите на задния план, но в общия случай изпълнен с все познати земни красиви 
пейзажи, най-често от Нова Зеландия25. 
 

 
Вляво: Дейвид Линч; вдясно: кадър от филма Хобит: Неочаквано пътешествие, 2012 

 
2.3. Архитектурата като изразна среда-медия 
Въпреки факта, че тълковният речник на българския език обяснява „медия“ единствено като средство за масова 

информация, един по-широк и етимологичен прочит на думата я тласка в посоката на комуникацията (medium) и по-
специално в контекста на среда, в която комуникацията става възможна и се извършва. Именно такава среда се 
явява архитектурата за антропогенния свят. Нейният комуникационен компонент е обезпечен по дефиниция от 
факта, че всяка материална нужда у човека възниква като ментална необходимост5 – по Рудолф Арнхайм от 
Динамиката на архитектурната форма, 1977 г., което, с една дума изказва тезата, че чрез архитектурата най-
общо се говори. Комуникацията на практика се извършва от обществото към обществото, тъй като продуктът на 
архитектурата произлиза от него. В един по-късен стадий от развитието си архитектурата постига това, което 
Маклуън тревожно отбелязва за масмедиите през 1964 г.: тя излиза от схващането си за обслужване на определени 
комуникиращи елементи и сама по себе си се превръща в съществена страна на общуването, водеща 
самостоятелен начин на живот. Казано с думите на канадския медиен теоретик, съобщението е всъщност средата за 
разпространение (всеизвестното “message is the medium”), съобщението започва да съществува само за себе си14. 

Изобщо, ако бъдат погледнати от определен удобен ъгъл, етапите на развитието на масмедиите биха могли да 
бъдат разглеждани като етапи на развитие на архитектурата от последните столетия, но на стероиди – със 
зараждане на първите в много по-късен период и с много по-интензивен пълноценен живот. Медийният характер е 
до голяма степен застъпен и у двете среди като по този начин позволява да се правят предположения относно 
архитектурата въз основа ускорено  извървения от останалите медии път. Дигитализацията в електронните медии 
например отдавана е част от тяхното развитие, докато в архитектурата тепърва и сравнително рядко се появяват 
нейни реализирани примери. По-голям интерес в контекста на настоящия труд представлява появата на 
самоорганизиращи се системи като интернет и въпросът за техния аналог на професионалната сцена под формата 
на генеративна архитектура. В пожелателна посока можем да търсим проявление и на конкретни глобални социални 
мрежи със среда на живот интернет, които стимулират социалните и политически процеси в цели държави. На 
практика раждането на медийни платформи и формати като Facebook, Twitter, Tumblr и Flickr, в които подаващите 
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информацията са едновременно и нейни консуматори, успява да направи онова, което в архитектурата все още се 
не може да се случи от гледна точка на статичния й характер и мисленето за него: да върне средата на 
комуникиращите в нея по автентичен начин, без те да я чувстват като чужда. Обитателите на средата не са машини, 
но предложената им среда за обитаване към този етап е именно такава – ако изключим версатилността на уреда 
като понятие, оставяйки единствено неговата идеалност и способността му да изпълнява ясно зададен алгоритъм. 

 

 
Вляво: Маршъл Маклуън; вдясно: знакът на социалната мрежа Facebook 
 

Интересни за наблюдаване в този контекст се явяват някои от теченията на съвременното уличното изкуство 
като герила26, които в своя миниатюрен градски мащаб и обхват осъзнават цялостното градско несъответствие под 
формата на загубена връзка между антропогенната среда и „прикрепените“ към нея хора. Продукцията е като от 
кинолентата за Амели Пулен: анонимна, доброжелателна, позитивна – по дефиниция с подтекст за самопораждане и 
пожелателен лавинообразен ефект, характерна най-вече със своята краткотрайност и, като добавка, чиста 
нетрайност – по мислещ за природата начин. Историята, с която Чарлз Дженкс илюстрира смъртта на Модернизма35 
в книгата си Езикът на постмодерната архитектура – разрушаването на жилищния комплекс Пруит-Айго в Сейнт 
Луис в периода 1972 г. – 1974 г., кадри от което могат да бъдат видени в Коянискаци (1982),  е дотолкова 
амплифицирана, преекспонирана и шокираща като кадри, че доволно оставя успокоението и впечатлението за това, 
че проблемът с различията между натрапената среда и населяващите я е решен веднъж завинаги и злото на 
кутията е победено. Разбира се, подобен акт не би могъл да разреши предшестващите го проблеми като 
съзнателна расова сегрегация на ниво градско планиране, съпътстваща проекта през 18-годишния му период на 
експлоатация – за съжаление често архитектурата бива разглеждана изолирано вместо като логичен реален 
дериват от различни социални процеси. Първичният проблем с Пруит-Айго е самата му поява като резултат от 
следвоенна индустриална централизация на масите в градовете – градоустройствен мит, демографска панацея, 
своеобразна идеализирана оптимизация на жилищен комплекс, обречен още в своето зародишно ниво, тъй като 
архитектурата вярва, че може да се справя със социално-икономически постановки с досегашния си език и 
съответстващия на него единен строителен жест – тъй като архитектурата грешно се отъждествява с акта на 
сътворение, а не със състоянието на живот на своя продукт. 

 

 
Вляво: снимка от разрушаването на част от жилищния комплекс Пруит-Айго, 15 юли 1972 г.; вдясно: форма на улично изкуство герила 
 

Парадоксално, но в контекста на описания случай механична връзка между ползвателите и средата все пак е 
извлечима. Доказателството се крие във формата на собственост върху недвижимото имущество. В периода 1954 г. 
– 1972 г. централното за града колективното жилищно строителство в САЩ представлява насочена новост-стратегия 
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към бедната част от населението от афро-американски произход, докато имотната база с обозрими мащаби на 
семейно притежаване – извън градските граници, тоест в предградията – остава непосилна като собственост за не 
дотам състоятелните представители на тяхната класа. Простата истина е, че собствеността създава форма на 
връзка и зависимост, в която ползвателите имат позитивно запазващо отношение към средата, просто защото 
средата е (изстрадано) тяхна. Естествено, подобен модел на връзка е твърде битов и пряко неприложим за целите 
на обществените пространства особено в наши дни, но успява да осигури място под светлината на прожекторите на 
въпроса за това възможно ли е индивидът да чувства средата като негова, единствено припознавайки някаква част 
от себе си в нея без към нея да са изпълнени форми на реална собственост като описаната по-горе. Множество 
устройства от достъпния клас потребителска електроника днес успяват да го постигнат и именно заради това 
традициите и новостите в тяхното развитие биха могли да се окажат от изключителна важност в контекста на 
архитектурни формати като интерактивността. 

 
2.4. Опосредствано филтрирано общуване 
Според доц. д-р арх. Тодор Цигов и неговия избираем лекционен курс по дисциплината „Културна 

антропология“, воден в Архитектурния факултет на УАСГ, София, менталното развитие на хората се регистрира от 
средата за общуване и нейните условни валентности. Или, с други думи, какво е количеството на информацията в 
изградената среда, което индивидът успява да извлече. Красноречивият пример е с появата на пътния знак, 
изказващ в общия случай строго конкретна информация, синтезирана за ползвателя и сведена до опростен 
единичен смисъл за него. Подобна среда на общуване има двойно действие: тя улеснява значително, но 
същевременно подценява системно и по този начин на практика занижава реалните способности на 
„комуникиращите“. Аналогични са изводите, до които през 60-те години на миналия век достига Маклуън. 
Задълбочените му наблюдения върху стихийната природа на тогавашната медийна среда му позволяват да заложи 
ясни понятия и зависимости, като някои от тях са валидни и се използват дори днес. Медийната теория14, 
предложена от Маклуън, успява да достигне до четири хронологически подредени причинно-следствени закона, като 
настоящата разработка разглежда основно два от тях. Според първия закон, наречен Подобряване, човечеството 
усъвършенства инструментите си, най-общо казано, които са преките му продължения (били те и физически), 
осъществяващи директната връзка със средата. Сама по себе си подобна постановка е изключително продуктивна, 
но цената, платима за нея, не е ясно определена и като цяло е висока: реалният досег до средата е заменен от 
т.нар. инструменти, той вече е през тях, те се явяват посредник на общуването между среда и ползватели-
обитатели. Цивилизацията пропуска да забележи, че удължавайки своите сензори и редуцирайки негативите на 
досега за целите на една, да я наречем, по-издръжлива комуникация, на практика се губят и ценните неделими 
компоненти, съпътстващи този досег. Субективният избор за това коя част от характеристиките на общуването да 
бъде блокирана и коя да бъде подсилена, се възлага единствено на инструмента-посредник. Така именно 
Закърняване се явява втори закон от разглежданата медийна теория. Интересното е, че при вменена отговорност за 
избор на приоритети от подобна величина, посредникът започва да усеща себе си като значима част от процеса на 
комуникацията, което му позволява да гледа на себе си автономно. За разлика от онагледените вътрешни парадокси 
в шедьоврите Кодът Пи, (1998), Кечистът, (2008) и Черен Лебед (2010) на режисьора Дарън Аронофски, където 
самоосъзнаването и невъзможността за реакция в парадоксални ситуации се проявява като разрушителен фактор, 
посредникът на средата, какъвто се явява и архитектурата, с охота припознава новата си роля и с пълна сила се 
възползва от нея в качеството й на „умен“ филтър, който умее да избира. Когато обаче отговорност от подобен 
мащаб е съсредоточена еднолично в ръцете на създателите на посредника-филтър, последните могат и да не 
осъзнаят нейния смисъл или в комбинация с това да злоупотребят с него. Именно такава е историята на развитието 
на медиите, от която архитектурата би следвало да се поучи – преминала през възможно най-неблагоприятния 
сценарий, при който рискът от съществуването на средата-посредник само заради самото й съществуване е приет и 
реализиран с всичките си негативни последици. Нещо повече, администраторите на това филтриране до такава 
степен са усвоили идеята за автономен живот на средата-посредник, че на практика инициират материята на 
общуване, когато такава липсва – без оглед на нейната консистентност и значимост. Архитектурата се намира в 
аналогично положение, но способността ни да регистрираме тази проблематика е притъпена от факта, че се 
явяваме съвременници единствено на кратък отрязък от дълъг и относително бавен процес на развитие. Освен това 
подобен поглед върху материята като така подадена самоцелна е предмет на критична самооценка, която липсва 
повече отколкото у авторите на всяко друго визуално изкуство – вероятно заради инвестиционната част на 
професията и винаги очакващите погледи, насочени към нейната продукция. 
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Вляво: пътен знак В1 с еднозначно абсолютно значение на забранено влизане на пътни превозни средства; вдясно: кадър от филма Кодът 
Пи, 1998 

 
2.5. Липса на медийна екология 
Припомняйки си историите за шпиони, представени картинно най-вече в 23-те (към 2013 г.) филма за агент 007 

– от 1962 г. насам, не можем да не забележим как в общия случай технологичното ниво на фикционните тайни 
служби предоставя универсално средство за придвижване, което се справя едновременно добре по наземен път, 
въздух и вода. Достъпният аналог в реалността на подобна универсална машина е персоналният компютър. Ние го 
ползваме за абсолютно разнородни лични и професионални нужди и той до голяма степен ни превръща в зависими 
от него. Вездесъщата му употреба се простира извън него, в полето на комуникацията в реално време, тъй като и 
телефоните на практика вече разполагат с мощни процесори, позволяващи изпълнението на множество програми в 
един-единствен момент под формата на мултитаскинг. Подобен род инструменти създава пряко отношение към и у 
нас – нашите инструменти започват да ни оформят по специфичен множествен и многоличен начин, който на 
практика подсилва усещането за самодостатъчност и индивидуалност. Проявление в тази насока по отношение на 
архитектурата е немислимо заради отказа от пиедестала на архитекта като главна водеща фигура, но тук търсената 
връзка е на по-дълбоко ниво. Проявлението при продуцирането на електронна музика например е съвършено 
крайно в своята илюстративност. Днес технологията на синтезирането на звук позволява генерирането на качествен 
продукт дори в домашни условия, където различните музикални инструменти се изпълняват еднолично. Също 
толкова едноличен е процесът по писане на музиката, по аранжиране, по балансиране, мастериране и смесване, по 
записване и дори по промотиране. По този начин на практика се елиминират продуценти, текстописци, композитори, 
звукови инженери, тонрежисьори и дори мениджъри – мястото им се заема от единичен човек и, колкото и да е 
учудващо, някак си този човек често поднася на публиката стойностен резултат. От цялата тежка поточна линия 
обаче живо и незасегнато остава още едно звено: това на издателя. Подобна картина се наблюдава и в развитието 
на книгата като медия, която едва за последното десетилетие успява да се откъсне от устойчивостта на 
Гутенберговата си форма и масово и достъпно да предложи на потребителския пазар понятието за електронен 
четец. Носителят на най-топлата медия добива нов физически образ – към момента все още приличен донякъде на 
познатия ни, който я освобождава от предпечатна подготовка, печата, разпространението и дори корекцията на ниво 
граматика. Отново обаче издателската брънка във веригата остава постоянна и незаменима. Логичният 
потребителски въпрос „защо цената на електронната книга не е паднала спрямо тази на печатното копие?“ таи 
отговора си именно в областта на издаването, тъй като материалните разходи по публикуването не са толкова 
високи, колкото неспециализираното око си ги представя. Издателят и в музикалния, и в книжния случай, е регулатор 
с роля много по-значима от тази на ценовата функция. Почти институционализираният орган (подс)казва какво да се 
консумира, улавяйки настроения, подсилвайки или туширайки тенденции на обществото в конкретния момент и за 
планирани периоди. Технологичната – и финансово обвързаната среда на медиите, в телевизионния бум на 20 век 
не предполага подобен регулаторен момент с оглед стихийността на видимото й развитие. В средата на столетието 
медиите са поле на притежание и изява от работещи в унисон инвестиционни и политически интереси, които 
обслужват конкретни психологически активни рекламни и съобщителни цели без да си дават реална сметка за по-
общата картина в бъдещ план. Корективен орган от подобен мащаб в никакъв случай не би следвало да бъде 
централизиран и едноличен, той се ражда като съвкупност от различни хуманни и научни дисциплини: с участието 
на психолози, философи, физици, артисти и като цяло интелектуалци. Историята обаче се повтаря в сферата на 
интернет без да черпи опит от грешките на тази на масмедиите: всъщност истински адекватният на времето ни 
пример е тенденцията към монополизиране на интернет – роден изначално като свободна среда за споделяне, който 
интернет по същия начин е съпътстван от необуздано развитие, но със значително по-активни темпове. Проучване 
за 2012 г. на дъщерната на Amazon фирма Alexa Internet сочи, че челните места на сайтове, подредени по тяхната 
посещаемост от потребители, се заемат не само от социални мрежи като от Facebook и Twitter, но най-вече от 
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електронни търсачки-гиганти като Google и Baidu. В ролята си на регулатори, които обаче са строго еднолични, те 
биха могли да филтрират и изменят информацията, която „търсят“ и доставят до крайните потребители, и в този 
смисъл да се превърнат в абсолютни „арбитри на истината“, както ги описва американският учен, изобретател и 
инженер Уилям Дениъл Хилис в едно от последните си към 2013 г. есета. Не става ясно дали възникването на 
монополната пирамида е част от естествения процес, но дори да е така, върху нея би следвало да се приложи 
интердисциплинарен коректив. 

 

 
Проучване на Alexa Internet за първите 10 по посещаемост интернет сайта за 2012 
 

Целият низ от подобни последователни събития и възниквания може да бъде описан като съвкупност от 
отношения, клоняща най-силно към понятието за екология. Справка за думата „екология“ в тълковния речник на 
българския език поднася следните значения: 

еколόгия ж. 1. Наука за законите, които управляват живота на растенията, животните и микроорганизмите в 
тяхната естествена жизнена среда, за взаимоотношенията между организмите и между тях и средата. 2. разг. 
Състояние на околната среда. [гр.] 

Очевидното важно за настоящите размишления е първото значение, чийто контекст е медиен, с резултатно 
словосъчетание „медийна екология“. Терминът е въведен от Нийл Постман през 1968 г. и се основава на медийната 
теория на Маклуън от 1964 г. За съжаление – както показва гореописаният пример с интернет, терминът остава до 
голяма степен теоретичен и единствено пожелателен, тъй като към днешна дата липсват закони, различни от 
еднолично-монополния, които да регламентират отношенията в наблюдаваната система. Интересното като аналогия 
в обсега на архитектурата е в това, че сходните закони за нея в смисъла й на среда на общуване, са далеч от 
определени. Днес схващането за пространството е все още статично, но какво би се случило като резултат от 
незадаването на тези въпроси в неговия контекст на бъдещ откровено дигитален модел, под което трябва да 
разбираме и определящо наличие на интерактивност? Ускоряването на архитектурния метаболизъм не би следвало 
да се извършва единствено на веществено ниво – архитектурата в контекста на интерактивността и дигитализацията 
има остра необходимост от дефинирането на архитектурна екология по смисъла на предложената 50 години по-рано 
медийна такава. 
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Природата предлага изобилие от скулптурни форми и всички те са получени вследствие на вибриране. Ако 
времето спре, обемът замръзва 

Ханс Йени 
 
 
 

 3. ФЛУИДНА АРХИТЕКТУРА 
 

3.1. Определение 
Теоретичните определения са твърде неясни, когато говорим за изкуство и архитектура или техни подтипове, 

макар че „материализация на нематериалното“ и „хармония  на дисхармонията“ са изключително удобни за някои 
постановки. Тестът на времето кара тълпата да ги игнорира или иронизира, тъй като често пъти дори тя си дава ясна 
представа за абсурдната рецептурност, на която всяка дефиниция подлага разглежданата от нея материя. В някои 
случаи обаче непристъпността и откровените противоречия правят определенията жертви на общественото мнение. 
Невъзможността за разбирането на архитектурата като динамична поставя под негативна светлина думите на Гьоте 
за замръзналата музика. Аналогия можем на направим и със серията квадрати на Малевич, които са достигнали 
дефинитивно ниво като следствие на съответните жизнени процеси по опростяване, образно казано. В качеството си 
на архитектурен вид, флуидната архитектура би могла да се занимава единствено с първата част от своето 
словосъчетание и да приеме архитектурата у себе си като вече изследвано понятие. Разглежданият феномен е 
именно флуиден, тъй като флуидът е вещество, намиращо се в състояние на постоянна възможност за 
непрекъсната пластична деформация под влиянието на приложено условно напрежение. В този ред на мисли 
заместването и окачествяването на флуидната архитектура като органична е напълно несъществено, тъй като 
органичните форми дават твърде обща представа за произхода си, докато флуидите са строго регистративни 
спрямо съответните влияния, насочени към тях. Объркването и погрешната субституция идват от факта, че формата 
на флуида не може да бъде свеждана до идеална форма като сфера, куб, пирамида, конус, цилиндър или обозримо 
елементално съчетание от тях. Сложността на постановките, с които се занимава флуидната архитектура е от 
висока степен – с възможност и за параметризация, и поради тази причина появата й дори само като конкретен 
проект е невъзможна без наличието на високотехнологични инструменти, които да симулират свойствата на 
съответните влияния и вещественост, върху която се прилагат. Инструментариумът е строго дигитален, но това в 
никакъв случай не означава, че употребата му отхвърля материализацията на получените модели, а дори напротив 
– прототипирането е съставна и значима част от проектирането, както доказва цялостната практика на Фрай Ото20. 

Учудващо, но архитектурните критици често поставят знак за еквивалентност между деконструктивизма и 
флуидната архитектура без да отчитат факта, че единственото общо между тях на практика е непредвидимостта на 
достиганите резултати, което има своето отношение към непоносимата като мащаб отговорност към архитектурата, 
засегнато по-рано в реда на настоящите размисли. Смисловата постановка на двете течения е изцяло различна, 
което е видно и в крайните продукти на двата типа подход към пространството. В тази връзка флуидната 
архитектура се намира в много по-тясна връзка с Барока, Готиката, Сецесиона и Фолдинга – заради употребата на 
динамиката като общо понятие, валидно за изброените стилове. 

По отношение на дигиталния подход към проблематиката можем да направим уговорката, че флуидната 
архитектура разполага със своите исторически предпоставки и във времето, в което човечеството още не е било 
запознато с възможностите за пространствено приложение на електронно-изчислителните машини. Отсега е редно 
да се спомене обаче, че версатилността на опитните постановки е постижима едва след навлизането на 
компютъризацията под формата на CAM/CAD софтуерни приложения като средство (но и не единствено като 
средство) в сферата на професионалното творчество. Флуидната архитектура обаче не се явява край на процес на 
развитие, а единствено предшественик, който отваря вратите за възприемане на архитектурата като такава, на 
качествено нова условност на постоянно движение, в каквото на практика винаги се намира обществото и духовно, и 
материално. Следващите стъпки по дългата и нелинейна пътека на смяна на общите понятия са генеративността и 
интерактивността, които като изброена последователност съвпадат и с чисто времевата хронология на развитие на 
разглежданата материя. 

Без излишни претенции за абсолютизиране въз основа на гореказаното и единствено за целите на настоящия 
труд можем да заключим, че флуидната архитектура е архитектурата, която е генерирана дигитално, но не за целите 
на самоцелното формотворчество, а за целите на смисленото регистриране на влияния. Практически тя онагледява 
невидими сили, изваждайки ги от необозримо и „забранено“ за изследване по отношение на архитектурата поле – 
интерпретирайки ги в удобна за боравене позната материя – по примера на Гауди, свързан с двойното обръщане, 
където силите на натиск в един виртуален на проектно ниво свод са обърнати и преведени в сили на опън във 
висяща верижка, но обърнати повторно и пространствено-симетрично в средата на огледалото. 
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Вляво и в средата: висящ верижен модел и присъщата за него негативно-огледална скица; вдясно: Антони Пласидо Гилермо Гауди и Корнет 
 

Преводът е ключовото понятие в този смисъл – превод на цели системи на достъпен език като среда за 
мислене и изразяване. Формата очаква движение, за присъствието на което движение само по себе си може и да не 
си даваме ясна сметка. От особена важност е да се разбере обаче, че условната употреба на понятието за движение 
не включва преместване и действие, а единствено еволюиране на формата по отношение на определящите я сили4. 
В този смислов контекст и при описаните необходимости Грег Лин – може би най-значимият теоретик на 
блобитектурата от 90-те години на 20 век, предпочита вместо движение да употребява съществителното име 
анимация – дума, която в българския език няма значение различно от това на мултипликационен филм, но 
английският й еквивалент предполага ред различни проявления като: вдъхване на живот, съживяване, забавляване, 
окуражаване, одухотворяване, ободряване, въодушевяване, стимулиране и мотивиране. Това от своя страна отново 
ни връща на темата за живота и обвързаността на средата с живите, за изгубената възможност за комуникация 
между среда и обитатели. Неизменният обет и обреченост на архитектурата към постоянството я прави вероятно 
последният модел на мислене, основан върху инертното – архитектурата като културен носител претендира, че 
представлява емулация на живота, но как би могла тя дори хипотетично да се справи с това предизвикателство, ако 
е приела етиката на статичното като олтарен камък на своята дисциплина. Разбира се, винаги можем да спорим с 
това съждение, привеждайки отново примера с къщата в Бордо на Колхаас, която на практика живее, но не по 
преценката и волята на своя автор. Далеч по-интересен е примерът с къщата на Жан-Пиер Райно16, където образът 
не само не е флуиден, но по съществото си е строг пример-образец от епохата на Модернизма. Пренебрегнатото 
усещане за време и оттам търсеният чист и несвързан контекстуално с нищо вид на постройката е довел до нейния 
автономен бездейно-неподатлив начин на живот. Райно не потъпква тези характеристиките на къщата, когато я 
купува през 1963 г., а дори напротив – решава да подсили до краен предел нейната изолираност от средата, нейната 
липса на принадлежност, но същевременно да покаже, че къщата е жива, макар и по един автономен и 
самодостатъчен начин. Първата част от поставената парадоксална програма се изразява в апликация на нова, 
чужда и нетърпима вещественост – Жан-Пиер „тапицира“ абсолютно всеки квадратен сантиметър от интериора с 
бели плочки със стандартен за времето си размер от 150/150 mm, като не пропуска нищо, включително 
мебелировката. Процесът на лепене му отнема години, работи предимно нощем, когато не е зает служебно. 
Втората, живата част от постановката е изпълнена чрез симулиране на различни етапи на живота като такъв: 
стерилният образ на фаянса говори за раждането, след което структурата търпи системни „подобрения“ и изменения 
под формата на постоянни вътрешни модификации, отново покривани с избрания символ на ултимативна чистота. 
Като всеки жив организъм обаче, накрая къщата трябва да умре; финалът на жизнения й цикъл се осъществява с 
помощта на тежка строителна механизация, а процесът на умъртвяване е филмиран и използван по-късно в 
документалната лента La maison de Jean-Pierre Raynaud. Construction. Destruction. 1963-1993. Завършекът и 
вечността на историята са пренесени в храм-хале, който като гробница съхранява голяма част от отломките на 
къщата в строго подредени поцинковани кофи, духът на къщата остава след смъртта й. Въздействието на етапите 
на 30-годишния цикъл е силно, тъй като онагледява идея за живот на иначе статична структура – кутия, бункер. 
Разликата с принципите на флуидната архитектура се състои в това, че у нея този парадокс липсва, тъй като не 
разглежда своите обекти като статични по подразбиране. 
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Вляво: Жан-Пиер Райно сред останките на неговата къща; вдясно: облицованата къща на Райно – преди да бъде разрушена 
 

Във всеки етап на стремежа към тотална емулация на живота от страна на архитектурата не бива да забравяме 
проблема, на който Маклуън обръща внимание при първия и втория закон на теорията си – чрез изследване на 
набора от инструменти за постигане на поставените цели, неговите характеристики и тяхното влияние върху 
авторите като подход към решенията на пространството. Проблемът е особено силно застъпен и с потвърдено 
наличие в по-късните примери на генеративната архитектура, но причудливите и морфологично интересни 
резултати на дигиталното генериране на форми би могло във всеки един момент да ни очарова и изкуши по начин, 
по който да забравим основния регистративен смисъл на упражнението и така единствено да търсим все по-
невиждания шокиращ визуален резултат, който, разглеждан така, е единствено повърхностно-дизайнерски. 

 
3.2. Предпоставки 
Появата на флуидната архитектура е обоснована непряко от социалните явления, породени в следвоенните 

периоди на 20 век. Свръхпродукцията на войната кара големи маси от хора да напуснат обичайната си за живот и 
работа селскостопанска среда и да станат част от индустриализацията на града, като наред с това се стимулира 
потребителската им способност на емоционално вместо на физическо ниво. Провалилият се империализъм също 
освобождава тълпите чисто пространствено, поставяйки основите на съвременното номадство, което е главен мотив 
и на съвременния живот. С развитието на медиите за масово информиране светът се превръща в мигновено място, 
където средата на общуване вече не е зависима от времето. Освобождението чрез информацията е повсеместно и 
не се влияе от смяната на деня и нощта, свързана с цикъла на будност и спане, което от своя страна изменя 
представата на хората за работа и почивка. Те могат да бъдат намирани навсякъде, не само по отношение на 
еднопосочната комуникация, но по отношение на двупосочната такава. Ако професионалните процеси на общуване 
доскоро бяха свързани изключително с наземната телефонна линия, определяща фиксирано конкретните крайни 
точки на един разговор, то днес са изпълнени условията за това да можем да бъдем намирани навсякъде и по всяко 
време, което неминуемо престава да определя дома като защитена крепост. Животът вече не е протяжно свързан 
като във филм на Андрей Тарковски или Александър Сокуров, а предоставената и уловима без право на избор 
информация е нараснала до такава степен като количество, че свойствената за човешкото съзнание направа на 
връзки между отделните нейни проявления е от силно затруднена до направо невъзможна. Количеството 
информация, получавано за единица време, е многократно увеличено през последните няколко десетилетия, което 
неминуемо се отразява на качеството й. Интернет е изключително добре илюстриращ ситуацията пример: в него 
може да бъде намерено всичко, но ако човек желае да задълбочи познанията си в достатъчно тясна тема с цел 
синтезиране на собствени идеи, той бързо разбира, че книгите, били те и електронни, и научните публикации са 
единственият носител, който реално е в състояние да помогне. 

Изкуствено ускореният ход на времето нанася сериозен удар пряко върху човешката идентичност, чиито 
семиозис се базира основно върху сложна система от спомени, съставляваща широк набор социален опит у всеки от 
нас. Въпреки обрисуваната постановка, индивидите усещат, че част от представата им за самите тях в рамките на 
света постепенно се изплъзва. Естествено, теза като тази не се ражда като осъзната, но усещането е достатъчно 
силно, че да ни кара натрапчиво да се стремим към утвърждаване на конкретни части от съзнанието ни с цел 
консолидиране пред самите нас. Получава се така, че индивидуалността се усилва единствено от страха, че ще 
бъде изгубена, а не от акумулиране на реален опит, който да обуславя адекватно подобен растеж. В резултат 
обществото – противно на хода на еволюцията, на практика милее за живот в миналото, където то е познавало себе 
си и е имало възможността да се самоопредели по конкретен и съвсем опростен начин: с любима храна, любим 
филм, книга, принадлежност към дадена група, била тя и фенклуб на футболен отбор. Интересното в реда на 
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настоящите размишления се крие във факта, че архитектурата се явява най-естественият проводник на този 
условен реакционен застой – тя е най-непоклатимата частична изява от антропогенното развитие. Практически 
самоопределянето на личностно ниво или т.нар. „спиране“ – обикновено случващо се в най-стойностните години на 
съответния индивид от негова гледна точка, с които той не би желал да се разделя – го кара да мисли за себе си в 
контекста на теорията на маските. Според ранните трудове на проф. д-р Кристиан Банков22, директор на Югоизточно 
европейския център за семиотични изследвания (ЮЕЦСИ) и преподавател към 2013 г. в Нов български университет, 
подобна представа за централизираното съзнание у човека, където истинската същност е скрита зад множество 
други от второстепенен тип, е погрешна. Поведенческият модел през личната призма на индивида е по-скоро 
многоличен, без вграден негативен характер в  това понятие, отговарящ на различните обществени фактори, с които 
е наличен сблъсък – вместо двуличен модел, при който всички роли-маски са противопоставени срещу едно 
единично истинско аз в шизоиден биполярен апарат, озаглавен те срещу мен или аз срещу света. 

Причинно-следствената връзка между архитектура и общество не би могла да не бъде засегната от подобно 
изкуствено статично схващане за аза, каквото всъщност е и това за архитектурата. Ако за науката акумулативният 
подход е бил обект на критика в периода след Средновековието, то аз архитектурата той е все още наличен и 
действащ, а неговите прародители и първообрази назидателно и очакващо ни гледат от всеки град с вековна 
история и строителна традиция. Вероятно звучи учудващо, но една голяма част от реалното инвестиционно 
творчество на архитектурата днес чувства ирационално вина и изплаща репарации на световните архитектурни 
образци под формата на директни реминисценции, вместо да се учи от тях като принципи, анализирайки 
постановките, характерни за времето им, без да осиновява и ретранслира готови на пръв поглед удобни 
пространствени похвати. 

Учестеният ритъм на битието засяга всяка друга парадигма, изпълнена с вродена (музикална) или придобита 
(скулптурна) мобилност, свойствена за нашето време, освен архитектурната. През последните две десетилетия се 
появиха формати за комуникация, в които човек разполага с ограничен брой символи за вербално изразяване, а 
понякога отношението му към конкретна проблематика е така регулирано, че да се свежда единствено до виртуална 
периферия с надпис-етикет харесва ми. Телевизията например винаги е била студена медия14, която задържа 
интереса към себе си с ангажирането на относително по-сериозен сетивен ресурс от страна на зрителя, но днес 
вниманието на хората трудно може да се задържи върху екрана в рамките на стандартното времетраене на 
пълнометражен игрален филм например, което се вижда от бума в продукцията на сериалите, където общият 
формат на излъчване рядко надхвърля 25-30 минути, като същевременно съдържанието е повърхностно, 
общодостъпно и съответно лесно за асимилиране. Флуидната архитектура се явява продължение на принципите, 
илюстрирани с горните примери, но продължение, което би следвало да ускори своя метаболизъм без това да има 
пряко отражение върху смисъла на творческата продукция. 

Нека наред с процесите, които обуславят наличието на този условно нов тип архитектура роден около 1993 г., 
не забравяме и факторите, които го препятстват. Бърз поглед към смъртта на Сецесиона би припомнил историята на 
световна криза по отношение на системите на управление и ценностно-културните натрупвания в различните 
общества. От 2008 г. бяхме поставени в състояние на съвременна икономическа криза – следствие на вменената 
консуматорска парадигма за постоянен икономически растеж и съответното свръхпотребление, която криза се 
фокусира върху недостига, загърбвайки естествения морален еволюционен ход на цивилизацията. Приоритетът 
днес е съсредоточен върху понятия за устойчивост, които са познати от различни мащаби от архитектурното 
планиране през последните десетилетия и в този смисъл не са точно нови, а реминисциращи. Пасивните сгради, 
практически силно ограничаващи всяка възможност на архитектурата да остане посланик на култура, наред с 
регресивните, но примамливо утопични екосъобразни тези, според които тази за връщането към природата идват да 
бъдат хапче против всяка социална болежка, изместват вниманието от реалните морални проблеми на съвремието 
ни, като по този начин генерират скрити бомби със закъснител, каквато в един определен етап беше и Модернизмът. 
Процесът на самоосъзнаване и обществена мобилност не може да бъде спрян така, че хората да заживеят в домове 
с ограждащи конструкции от сламени бали, пък били те и високо енергоефективни. Подобен природен модел е 
примамливо елементарен и опростен – граничен със споменатия вече спиритуален хедонизъм, но той не е в 
състояние да импонира на скоростта на живот, която вече е достигната. 

 
3.3. Хронология 
3.3.1. Преддигитален стадий 
Доста преди масовата поява на компютрите дори само за специализирани нужди, а и не винаги в контекста на 

апарата на висшата математика, човечеството си задава въпроса как да онагледява невидими сили и влияния, за да 
могат те да му служат по един или друг начин най-вече чисто практически, извън сферата на архитектурата. Или, 
както е казал великият Никола Тесла, ако човечеството ползваше ресурса си за изследване на невидимия свят, 
вместо за видимия, то би се развило много по-бързо. Примерът, към който се обръщат и Грег Лин, и Джоузеф Роса – 
в книгата му Next Generation Architecture7, е лодката. Необходимостта от версатилност по отношение на нейната 
функционалност в среди с различни по характер и сила на въздействие фактори прави корпуса й или черупката на 
плавателния съд елемент с многобройни морфологични изисквания. Лодката би следвало да умее да плава по 
течението, срещу него, да се съпротивлява срещу страничното преместване – дрейф, породено от страничното 
течение, както и да може да се съобрази с безбройните векторни производни комбинации на общо изброените 
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влияния от водната маса-среда. Резултатната повърхност – с ясна структура и конфигурация – е изключително 
сложна морфологически погледнато. Избираната за нея вещественост в редица случаи помага за изграждането на 
нейната непрекъснатост, която е ключово понятие в по-нататъшните разсъждения от настоящия труд. За целите на 
превода в други среди пръв тази комплицираност на плавателната постановка забелязва Ричард Бъкминстър Фулър 
през 1933 г., когато предлага прототип на автомобил за обща употреба, наречен Dymaxion7. Колата не достига до 
масово производство, тъй като автомобилостроенето в разглеждания период все още търси и стъпва върху 
познатата и успокояваща визуална аналогия на автомобила, наследена от файтона и каретата, като освен казаното, 
претърпява провал и на аеродинамичните тестове. Но постижението на Фулър се състои в това, че с този проект той 
си дава сметка за принципния факт, че основната среда на движение на колата не е наземната, а надземната, тоест 
въздушната – което критически му позволява буквално да обърне с главата надолу общоприетото установено 
схващане, и по този начин да предложи диаметрално различното ново такова, върху което частично стъпват 
автомобилите, произвеждани и днес. Същественото и показателно по отношение на морфологичната проблематика 
на лодката е, че автомобилът Dymaxion (от dy-, max- и -ion, означаващи думите dynamics, maximum и tension) – в 
лицето на неговите прототипни проявления, е бил произвеждан в корабостроителница. 
 

 
Вляво: стандартен корпус на лодка; вдясно: прототип на автомобила Dymaxion, Ричард Бъкминстър Фулър, 1933 
 

За да се върнем в сферата на архитектурното творчество би следвало да поясним, че преди прототипа за 
автомобил през 1927 г. Фулър предлага и подобна къща със същото название, доразвита и позната по-късно като 
къщата Уичита през 1945 г.,  регистрираща по-скоро вътрешен вектор – онагледен подобно на кил – отколкото 
аналогичен контекстуален с произход от средата. Част от нелинеарната история на развитие представляват опитите 
на Фредерик Кеслер7 (Космическа къща, реализирана през 1933 г. и Безкрайна къща от 1959 г., която познаваме 
единствено като проект), които обаче имат по-скоро дизайнерски подход с необвързаност към конкретни описани 
въздействия, тласкайки творчеството на този автор в сферата на чисто органичното формотворчество. Всички тези 
„меки“ инакомислещи дейци, неработещи с кутията в нейния първообраз, биват съкрушени от архитектурната 
критика, която по това време е очарована от рационализма. 
 

 
Вляво: Космическа къща, Фредерик Кеслер, 1933; вдясно: Безкрайна къща, Фредерик Кеслер, 1959 
 

Налични са и опити, в които новите форми опитват да бъдат обезпечени със строително-технологична 
предпоставеност – такъв е случаят с Бъбъл Хауз от 1941 г. на Уолъс Неф, която е изпълнена чрез пръскане на бетон 
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върху надуваем кофраж. Образът е иновативен и чужд за епохата, поради което става обект на нападки. Неф 
неуспешно се опитва да притъпи впечатленията от къщата като апликира отваряеми плътни капаци към прозорците, 
което прави видът на продукцията несвойствен и абсурден. Последният пример е изключително удобен с това, че 
показва как флуидната архитектура е качествено различна и критична към Модернизма и на практика не позволява и 
не търпи дори само на чисто визуално ниво ползването на отделни архетипни елементи, до които последният е 
успял да достигне и да утвърди. 
 

 
Бъбъл Хауз, Уолъс Неф, 1941 
 

Медийната шапка на Модернизма е толкова нетолерантна към всичко случващо се около него, че в периода до 
появата на Постмодернизма преддигиталният стадий на флуидната архитектура е видим единствено в периферията 
на събитията под формата на апокрифно-авангардна екзотика и нарочени за утопични тенденции, илюстрирани от 
едва няколко конкретни проекта с автори отделни индивиди или малки концепруални групи като Аркиграм, 
представена в случая от Ходещия град – провокативен по-скоро обществено, отколкото архитектурно, модел на 
машина, предвиждаща появата на буквалното съвременно номадство в урбанистичен мащаб. 
 

 
Ходещият град, Рон Херън, Аркиграм, 1964 
 

Реализираните проявления на части от Аркиграм в това отношение са забележими в малко по-късен 
исторически етап, но може би най-открояващите се имена по отношение на своето съвремие са гореспоменатият 
Фулър и Фай Ото, като последният получи Прицкер през 2015 г., посмъртно. В наши дни той е познат основно с 
екперименталните си изследвания в областта на тензилни самоносещи се конструкции, но на практика той е сред 
най-явните представители на преддигиталния стадий на флуидната архитектура. Основен пример от работата му е 
Мултихале в Манхайм, реализиран като огромно експозиционно помещение през 1975 г. Опитният подход за 
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формообразуване и статическо анализиране на модела на практика е сходен с този на Гауди и неговите „висящи“ 
арки. Това, което Ото прави, е да изпълни тензилна конструкция, която да виси надолу с равномерно разпределени 
единствено тангенциални напрежения в себе си, породени от собствено тегло на конструкцията20. При достигане на 
задоволителната търсена форма, моделът се заснема фотограметрично с помощта на геодезическа техника, след 
което бива построен на базата на измервания от получената висококачествена детайлна снимка. Оттам 
статическият анализ показва кой конкретен вид двойна мрежа със съответните необходими връзки и диагонално 
укрепване с кабели е необходим.  Интересното тук е, че Ото магнифицира строежа на плата и предлага употребата 
на т.нар. гридшел, изграден за пръв път в подобен мащаб за този обект – повърхнинна структура, която получава 
своята устойчивост като следствие от двойната си кривина8, но и която е изградена от обозрима мрежа. На практика 
резултантната система се отнася единно дори към съсредоточени товари с цялата си площ, което в същността си е 
вид самоорганизация и по този начин реферира към определени генеративни процеси. Най-важно от гледната точка 
на тази част от настоящите размисли е регистрацията на двата типа сили: първите, които определят формата 
самодостатъчно въз основа на вътрешните напрежения, генерирани автономно; и вторите, които се явяват външни 
за системата, но тя реагира на тях единно. 

 

 
Вляво: Фрай Ото; вдясно: Мултихале Манхайм, 1975 
 

Въпреки че е извън прякото поле на изява на архитектурата, в Animate Form4 Грег Лин подробно описва 
работата на Ханс Йени, която се явява една изключително интересна по своя анализаторски метод опитна 
постановка за преддигиталния период, разглеждан тук. Основното съждение на Йени, доказано експериментално в 
периода 1950 г. – 1960 г. и публикувано с известно закъснение в двата тома на труда му Киматика, съответно през 
1967 г. и 1972 г., се състои най-общо в следното: проявява на непрекъсната характерна връзка между формите и 
полетата, във и от които първите възникват. Това само по себе си говори за интересен случай на синестезия, 
предлагащ превод на вълновия феномен на езика на конкретни пространствени форми. За разлика от постановката 
с металната плочка на Ернст Кладни, която показва образуване на двумерни, да ги наречем, фигури, шарки, мотиви 
и равнинни криви, някои от които от висока степен, свойствени за линейната алгебра и аналитична геометрия – 
усложняващи се като форма с надребняване на мащаба правопропорционално на повишаването на приложената 
честота, Йени експериментира в тримерното пространство без да бъде ограничаван и повлияван от геометрията на 
изначалния планарен полигон, обслужващ постановката на Кладни. Към момента на експериментите Йени вече 
разполага със сериозен изследователски опит в сферата на морфологията, за което свидетелства неговият труд 
Типът от 1954 г., позволяващ му да мисли в контекста на полутвърди потоци, чиито характеристики постига и 
изменя с контролирана промяна в числото на Рейнолдс Re (отношение между вискозитета на флуида и неговата 
скорост, най-общо казано), получавайки флуиди от механично събраните железни стружки, с които работи. 
Заслугата на Йени се открива във факта, че полученият флуид бива „атакуван“ дуалистично: подложен на влиянието 
на вибрация, но в среда на магнитно поле, като характеристиките на вибрацията и позицията на магнита, обуславящ 
полето, не са фиксирани. Въпросните експерименти показват цялостност или още непрекъснатост и единност в 
поведението на флуида – главно заради полето на влияние – а не единствено фрагментарност и частност на 
шарките и фигурите, наблюдавани от Кладни. Силната морфологична подготовка на Йени му дава възможност да си 
даде сметка, че предложените от него опити са изключително важни за опосредстваните индиректни процеси на 
формообразуване чрез качествено нов „удължен“ инструментариум – основан върху влияния, които могат да бъдат 
култивирани и контролирани – като честотно модулиране, осцилиране и вибриране. Важно е да се разбере, че 
въпросните техники на генериране на форма според Йени нямат за задача да изместват креативността от индивида 
и да я фокусират като приоритет върху машината, а целят единствено да представят на човека първата постановка 
за параметризиране, отнесена към областта на формотворчеството. 
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Вляво: опитна постановка с плоча на Ернст Кладни; вдясно: опитна киматична постановка 

 
3.3.2. Блобитектура 
Средство ли е компютърът? На този въпрос сякаш не може да се даде еднозначно валиден отговор. Нека 

просто кажем, че поначало той е именно средство, но в определени моменти от своето развитие дигиталната 
архитектура опитва да го припознае като нещо повече. Основната причина за това е неговата многофункционалност. 
Ако предшестващият го микропроцесор, за който ще стане дума в по-късен етап от настоящите размишления, е 
базов компютър, извършващ един-единствен алгоритъм, то дори потребителският процесор в персоналните 
устройства (CPU, от central processing unit) има възможността да се занимава със същата дейност, но на 
множествено ниво. Тази негова характеристика му позволява да виртуализира опитни постановки, съпътствани от 
голям брой въведени фактори на влияние чрез техните параметри. Когато сложността на подобни случаи се 
увеличи, степента на комплексност се повишава до такова равнище, че е невъзможно да бъде симулирана от 
човешкия разум, бил той и работещ на групово ниво. Или, ако това все пак се окаже възможно, то е многократно по-
времеемък процес в сравнение с дигитализирания. Иначе казано, в случай че се върнем на модела на корпуса на 
плавателния съд, неговото изработване не може да се осъществи без намесата на „правенето“, а за самото 
„правене“ са необходими не само познания като плод на традиционни натрупвания, но и усет. Вероятно тук е 
мястото за отварянето на кратка по обема си лирическа скоба от началния ми опит като преподавател и асистент 
към катедра „Обществени сгради“ при Архитектурния факултет на УАСГ: в един от семестрите конкретен студент 
имаше за задача да проектира библиотека. Началото на многовалентния процес на проучаване, предшестващ 
задължително проектирането, го доведе до специфичния дъх на старите книги, в който той не се потопи с цел 
изучаване и анализ на причинно-следствения процес. Обяснението за това навежда на извода, че докато 
наблюдават, анализират и интерпретират света и неговите процеси, архитектите разбират точните принципи на 
магията, преминават от страната на сцената в театралната зала и по този начин забраняват на себе си 
възможността да консумират потребителски емоционалната материя – с едничката хуманна цел да я ретранслират 
по обогатен, условно казано, от тях начин. Разбира се, дигитализмът при смисленото формообразуване няма за цел 
да абсолютизира себе си и с лостовете си да обяснява в каквато и да е цялост креативния процес, но дигитализмът 
със своите ускорени обороти, би могъл да помогне в някои направления от анализа на този процес, тъй като често 
онова, което считаме аз ирационален значим компонент на усет, съпътстващ процеса, е рационално, но от по-висока 
степен, която просто не е достъпна за нас без наличието на съответния мощен инструментариум. Езотерично 
погледнато, в една от сюжетните линии на Кодът Пи Аронофски предлага именно тази постановка: низът от 266 
числени знака, който е в основата на историята, може да е всеописващ и общовалиден за някое по-високо 
измерение на ума, но за нашата реалност той си остава непотребна механична поредица от цифри, която би могла 
да работи единствено символно (името на Бог). 

Според основните понятия на семиотиката на Чарлс Пърс знакът има своите три степени на проявление: икона 
– при която максималната прилика с предмета на означаване е основополагаща; индекс – при който връзката между 
знака и предмета на означаване преминава през обозрим закон (общоприетият пример е с огъня и дима: димът е 
знак за горящ огън); символ – при който връзката между знака и предмета на означаване е аксиоматична и вероятно 
някога е съществувала в чист вид, но вече е отдавна забравена и непроследима. Тези степени в градиращия си ред 
на изброяване лесно могат да бъдат съпоставени с основните подходи към изкуството – по отношение на 
заобикалящия го свят – отново в съответната възходяща подредба: имитативен, интерпретационен и иновативен 
(според теория на проф. дн арх. Благовест Вълков, изложена в неговия труд Архитектурната метафора2). Поради 
многообразието на контролираните влияния флуидната архитектура в нейния дигитален етап няма за цел да 
довежда до имитативни резултати и по подразбиране се доказва в сферата на интерпретативното, въпреки че 
сложността на получените образи не предоставя възможност за това те да бъдат проследими и съпоставими към 
факторите, които ги определят. В контекста на тези разсъждения флуидната архитектура сама по себе си не 
притежава вродена потребност за това да измисля нови светове, до каквато качествена потребност достигат в 
частност артистите, били те и архитекти, в частност класически. Дигиталната архитектура има за цел да промени 
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мирогледа към архитектурата, интерпретирайки света като биологичен „анимиран“ модел – като под биологичен не 
би следвало да се разбира строго екосъобразен и зелен от океана от съвременните медийни понятия. 

Терминът „блобитектура“, срещан още като „блобизъм“ или „блобисмус“, е условен, донякъде дори апокрифен, 
но е достатъчно описателен, включващ в себе си отношение на уважение към основния теоретик на течението Грег 
Лин, който е негласен автор на думата, въвеждайки „блоб“ в областта на архитектурата през 1995 г. в есето “Blobs”, 
публикувано в Jornal of Philosophy and the Visual Arts. Относителният радикализъм на образа, сравнително 
оскъпените инвестиционни постановки, още повече отнесени към световната икономическа криза от 2008 г., 
началният етап на развитие и липсата на ясно обособени архитектурни фронтове след ерата на архитектурния 
фолдинг – като среда на зараждане на възгледите на Лин, но изпълнена с трактовки на Питър Айзенман и Бернар 
Чуми, тласкат флуидната дигитална архитектура в периферията на сцената, където тя се чувства особено добре, 
тъй като това не й позволява да съсредоточава в себе си високото ниво на оптимизираните очаквания. Съгласно 
последното дори коренът на „блобитектура“ на пръв поглед не гледа на себе си абсолютно сериозно – от 
английското blob, с едно от преводните си значения на звукоподражателна дума в българския език, „пльок“. От друга 
страна неангажиращото звучене е описателно по визуален начин, като въвежда директен и недвусмислен 
изобразително-картинен образ в съзнанието. Понятието обаче остава кохерентно: точно както произведенията на 
блобитектурата са пряк резултат от формиращи ги полѐта и влияния, така самите принципи на течението следва да 
се разглеждат през призмата на неговите изразни средства, за които ще стане въпрос по-късно. 

Феноменът на образа като реализация е белязан от компютъра. Сложността не само на постановките, но и на 
вече изпълнимите резултати (да припомним, че безкрайната къща на Кеслер, проектирана през 1950 г., е технически 
все още неизпълнима към 1960 г., когато той умира), е невъзможна без намесата на CAM/CAD софтуер, пряко 
свързан с CNC фрези. Първият пряк пример за това е Павилионът на водата на Ларс Спюебрук и Кас Оостерхус от 
знаковото студио NOX, който ще бъде разглеждан и в редица други аспекти. 
 

 
Вляво: интерактивният Павилион на водата, Лард Спюебрук, NOX, 1997; вдясно: интериорен изглед от инсталацията 
 

Основна характеристика на блобитектурата се крие в това, че процесите на „проектиране“ и физическа 
реализация са твърде близки един до друг. На практика генерираните файлове в установения вече алгоритъм не се 
привеждат в удобен за разчитане и изграждане вид чрез равнинна артикулация на различни външни (фасадни, 
изгледни) и вътрешни (планови, разрезни) ортогонални проекции (скопявания) – на практика машината за 
овеществяване се променя и адаптира така, че да набавя необходимата за нея информация от готови тримерни 
файлови постановки, което до голяма степен елиминира понятието за компресия – в смисъла на загуба на 
информация, наред с понякога пагубния човешки фактор при изпълнението на конкретния обект – предвид неговата 
морфологична комплицираност в случая. Нещо повече като реализирана постановка: ако опитаме да направим 
своеобразна времева препратка към автомобила Dymaxion на Фулър от 1933 г., прототипиран в 
корабостроителница, и въз основа на това потърсим съвременен, но вече дигитален аналог за подобен обект, но в 
строителната практика, ще открием, че през 2000 г. френските архитекти от Jakob + MacFarlane също избират 
корабостроителница, в която да реализират вътрешната алуминиева безшевна повърхнина от интериора на своя 
ресторант Жорж в центъра Помпиду в Париж, но вече с помощта на дигитален инструментен набор7. Видимата 
истина тук е, че историята като пулсация се повтаря, на друго ниво: докато Фулър мисли за колата си в контекста на 
приземни въздушни течения, аналогизирайки ги с морските, възползвайки се от инструментариума на 
корабостроенето, в наши дни се забелязват аналогични проявления-примери, при които разглежданият контекст 
отново е изпълнен с течения, а дигиталните инструменти са от полето за изява на самолетостроенето. Именно 
такава е пословичната история с творчеството на Франк Оуен Гери, който ползва CAM/CAD/CAE приложението 
CATIA за своя Experience Music Project (EMP), 2000 – с явната и силна забележка, че Гери проектира центъра 
посредством аналогови модели, интерпретирайки по свой начин като форми и цветове електрически китари на 
Джими Хендрикс7, ползвайки CATIA единствено за строителния превод и документация, най-вече по причини за 
икономическа целесъобразност, необходима точност на изграждане като контрол на качеството на строителния 
продукт. 
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Музеят Experience Music Project, Франк Оуен Гери, 2000 
 

Други като Лин се позовават концептуално-кохерентно относно своите идеи на  програмни продукти, ползващи 
се за целите на компютърната анимация в киното, но с допълнителни външни инженерни и производствени модули 
за прототипиране. Всъщност дигиталните продукти са до такава степен застъпени, че виртуализират процеса 
пространствено дори и под формата на съгласувателна комуникация между единиците на отделните дисциплини: 
сградата на Корейската Презвитерианска Църква в Куинс, Ню Йорк, 1999 г., на Лин, Дъглас Гарофало и Майкъл 
Макинтърф, отнасяна формалистично по-скоро към късните произведения на фолдинага, отколкото към 
блобитектурата, фактически се осъществява с необходимото общуване между тримата автори без те да напускат 
местоположенията си в различни щати на САЩ, за да се срещат оперативно, от което, ако обърнем призмата, ще 
забележим, че  липсата на централизацията, като мит, и наличното съвременно номадство се предават от чисто 
битовото ниво до това на създаването и, в частност, дори в това на груповото създаване. 

 

 
Сграда на Корейската Презвитерианска Църква, Куинс, Ню Йорк, Грег Лин, Дъглас Гарофало и Майкъл Макинтърф, 1999 

 
3.4. Изразен език 
Езикът, използван от флуидната архитектура, до голяма степен се припокрива с теоретичния език на общата 

топология като математическа област, разглеждаща явленията на непрекъснатост, свързаност и в частност онези от 
тях, при които фигурите или обемите остават условно непроменени по отношение на основните си елементи при 
пластични деформации, което не може да се каже за предшестващия я фолдинг. Геометрически погледната, 
материята е изключително сложна и в тази връзка се разглежда условно за целите на архитектурата – както се 
случва с всеки апарат от развитието на математическото познание, тъй като в първичния си вид неговият научен 
набор от наблюдения, анализи и изследвания разглежда съсредоточено микросвят във формата на идеална 
капсулирана среда, съществуваща единствено от и за собствените си цели. Решаването на морфологични задачи 
във флуидната архитектура е сведено до построяване на съответните постановки заедно с техните генератори на 
влияния, като самите изчисления, водещи до резултати, са предмет на дейност, насочена изцяло към изчислителни 
системи. Важно за архитектурното творчество се явява понятието за принцип или параметризиране, което може 
лесно да бъде илюстрирано чрез описване на базовата разлика между растерна и вектрона двумерна графика 
(която намира своя аналог и при повърхнините): докато растерните изображения изграждат образа си чрез 
запаметяване на информация за свойствата местоположение и цвят на всеки сегмент от картината – пиксел, 
векторното изображение съхранява принципи под формата на формули за полигони, криви и точки, съставляващи 
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цялостната картина. Очевидно е, че, тафтологически изречено, дигитализмът в нашата разглеждана област работи 
на принципния принцип, което позволява по-бърза като процесорно време и на практика мигновена манипулация в 
определените постановки на базата на множествени влияния. 

Както вече беше споменато, архитектурата се възползва условно от математическите апарати, съпътстващи 
даденото й съвремие, и именно по силата на тази историческа практика днес тя ползва дигитални принципни 
постановки. Ако потърсим хронологично проявление на тази теза от миналото, която се протяга и сега, вероятно 
най-лесно ще я открием в традиционната имперска мерна система от инчове и футове, ползвана и до днес главно в 
САЩ и Великобритания. Системата работи на принципа на отношенията между размерите на елементите и по-
конкретно на частите от цялото, съпоставени към самото цяло. Строителните и архитектурни чертежи в изброените 
страни са остатъчни по отношение не само на традицията, но и по отношение на хармонията, която е била и 
донякъде остава основен естетически архитектурен похват във времето преди внедряването на десетичната 
запетая. Съпоставено към първия закон от медийната теория на Маклуън, това означава, че ползвания 
математически дробен апарат влияе пряко на резултата, тъй като апаратът се явява единствената среда за мислене 
по отношение на формата – без аналог до 15-16 век. Именно тогава в употреба масово се въвежда десетичната 
мерна система, идваща с появата на десетичния знак, което бележи раждането на математическия анализ като нова 
обособена дисциплина. И въпреки че математиците от времето на Готиката не са строили катедрали посредством 
този апарат, те индиректно са повлияли на архитектите така, че запазените днес образци на късната Готика са 
първите в историята на архитектурата, при които сили и движения са разглеждани в смисъла на форма. Разбира се, 
тези сили и движения са въвеждани като идеални, тъй като са служели на най-централизираната институция в 
лицето на църквата, и са подвеждали идеализиран и, погледнато така, оптимизиран морфологичен резултат, който 
обаче онагледява факторите еднозначно. 

Дигиталната ера и съпътстващите я децентрализиращи социални предпоставки не само че позволяват, но и в 
качеството си на формиращ авторите си инструментариум подтикват онагледяването и регистрирането на реални 
фактори и като количество на условно едновременно действие, и като качество на сложност. Ако приемем за 
базисна тезата, че сполучливата архитектура винаги е ползвала за своя отправна основа природата, то днес с 
мощните дигитални технически постановки, можем да си позволим да гледаме на природата по един реално 
адекватен, пък бил той дори лош, грозен или страховит, неапроксимиран, неинтерполиран и неидеализиран начин – 
включвайки в понятието природа ако не обществените процеси, то поне обществените потоци – по примера на 
творчеството на Заха Хадид (което е показателно за областта на блобитектурата, но твърде широко 
разпространено, нищено и съответно принизявано в медиен аспект, за да бъде обект на размисли в обема на 
настоящия текст). Именно процесите като действия, зависещи пряко от понятията за продължителност и 
последователност, за първи път успяват да бъдат онагледени в дигиталната флуидна архитектура, изисквайки от 
архитектите да включват и времето в уравнението на професията си, което те биха могли да направят единствено с 
помощта на математическия анализ – достъпен вече и за тях с помощта на базирания върху него софтуер – в 
частност този за анимация. Благодарение на тази възможност със забранените теми за сила, движение и време, 
които постоянно са били отбягвани архитектурното заради своята „неясна“ есенция, сега може да бъде 
експериментиранo, измествайки традиционните средства на точност и статичност със средствата на градиенти, 
еластични обвивки, временни потоци и сили и т.н. – без за архитектите да се налага да разбират теоретичната 
същност на строго математическата материя.  

В противен случай архитектите рискуват да изпаднат в описаната от Арнхайм ситуация, според която те не 
разбират термина за функция в неговата разширена неутилитарна цялост – без да приемат, че изначално и 
физическите необходимости на индивида се генерират като емоционални – като това не им позволява да се 
отклонят от естетиката на кутията, което от своя страна ги кара като вътрешен предпазен механизъм да я заобичат и 
харесват. Нежеланието за разбиране на дигиталната архитектура като своеобразен мост между времевите и 
пространствените изкуства се изразява в непристъпността на личния вкус на твореца, който в общия случай не е 
единствено предмет на значим култивиран процес, а и на усет. 

 
3.5. Средства 
3.5.1. Вектори 
Според общоприетото художествено схващане за пространството последното се обуславя от случващото се в 

неговите граници, било то и единствено като опростено проявление на присъствие. Тоест, пространството има 
смисъл, само когато е наситено по един или друг начин, което изключва съществуването на понятие като „празно 
пространство“. Аналогичен в настоящия ред на мисли, но с обратен знак, е случаят с векторите, известни и като 
насочени отсечки, явяващи се елементи на линейните пространства: сами по себе си векторите разполагат 
единствено с тежестта на имагинерен теоретически апарат, удобен за направления в математиката, който трябва да 
бъде пряко изразен, онагледен, регистриран, за да ни послужи. Едва когато представителят-вектор на сила или 
влияние бъде приложен върху конкретен обект, векторът започва да придобива формален смисъл за целите на 
архитектурата. 

 
3.5.2. Криви и функции 
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Опростен предмет на влияние на векторите по отношение на своята двумерна непрекъснатост, но не и на 
своята комплицираност, представляват резултатните криви на функции от трети и по-висок ред – съответно на криви 
от втора и по-висока степен. Без да навлизаме в дълбочината на математическата материя, вече достъпна 
капсулирано през дигитален инструментариум за частичната архитектурна сфера, за нас е важно да направим 
разликата между квадратни функции и техните криви от втора степен, каквито например се явяват коничните 
сечения, изучавани в курсовете по елементарна математика, и значително по-комлицираните сложни функции, 
определяни чрез множествени подфункции (piecewise functions). Пример за такава сложна функция от втора степен е 
показан графично по-долу: 

 

 
Крива на опростена сложна функция, съставена от линейни участъци и радиални сегменти 
 

Получената от нея крива, съставена от определени чрез своите центрове и радиуси окръжности, е характерна 
за творчеството на Барока с новата си спрямо Ренесанса протичаща непрекъснатост и геометрична динамична 
промяна. Именно този пример илюстрира математическата разлика между привидна непрекъснатост и чиста 
непрекъснатост, тъй като на практика окръжностите са отделни прекъснати обекти, които просто се свързват 
механично там, където радиусите им образуват обща сборна отсечка. Математически чистата непрекъснатост в 
частния двумерен случай се позовава на т.нар. сплайни – достатъчно гладки полиномни функции, които са сложно 
определени – тоест определени с подфункции – и притежаващи висока степен на гладкост на местата-възли, където 
полиномните парчета се свързват едно с друго. Истински интересно става обаче, когато подфункциите, дефиниращи 
сложната сплайн функция, повишат своята степен и започнат да бъдат описвани топологически с помощта на 
вектори, а не алгебрически описани със съответните уравнения – тоест, когато върху отделните части на 
резултатната крива се приложат влияния. Практически това означава, че резултатната крива не се определя от 
точки от нейната дължина, а от сили. Съвкупността от долепени точки по дължината на кривата (показана на 
долната графика), която виждаме, е продукт на съответния метод на интерполация, но тази съвкупност не определя 
кривата като такава, а е единствено начин за нейното изобразяване – вид апроксимативно рендериране. 
Илюстративно казано, постановката донякъде напомня за основната разлика между растерно и векторно 
изображение в компютърна графична среда. Но да се върнем на съставната сплайн функция: нейната гладкост е в 
пряка зависимост от степента й, която от друга страна служи за определяемост на кривата по отношение на нейни 
интервали. Когато имаме за степен на гладкост 2, кривата на практика се превръща в полигонална начупена линия, 
съставена от отсечки, като крайните точки на всяка такава отсечка съвпадат с началните точки на приложените сили 
– с началата на векторите. Погледнато от обратната страна, това означава, че в сплайн кривата от втора степен 
кривината и инфлексията се определят единствено от две поредни контролни точки, явяващи се части от векторите. 
При степен от 3 всеки три поредни точки определят вида на кривата в съответния минимален участък. Последното 
може да бъде изказано и по следния начин: промяната в качествата на един-единствен вектор влияе не само на 
кривината и инфлексията в участък на сплайна близък до отправната точка на вектора, но също така влияе и в 
участъците близки до отправните точки на следващите два най-близки вектора от поредицата (1+2=3, тъй като 
разглеждаме случай от трета степен). Очевидно същото важи и за по-високите степени, което визуално се изразява 
в осезаемо по-гладки и по-стегнати резултатни свойства на кривата. Може би най-значимият аспект на постановката 
обаче се свежда до нейния самоорганизационен характер: сплайните от много високи степени на практика 
регистрират с цялата си дължина промяната на параметрите дори само на едно векторно влияние. Сплайн кривите 
притежават на пръв поглед парадоксалното свойство, според което кривата е дериват на отделни подфункции, но не 
може да се раздели на тези свои компоненти графично по отношение на влиянията, приложени върху нея. Тоест тя е 
единна, но и множествено-съставна едновременно, тъй като е под влиянието на съвкупност от влияния, развити във 
времето – сплайните са дефинирани като потоци, макар да са описвани в среда от точки. 
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Една и съща сплайн крива с различни степени на гладкост: отляво надясно съответно 2, 3, 7 
 

В Animate Form4 Лин съсредоточава вниманието на читателя и върху опитна постановка със спортна летяща 
чиния и куче, което я гони, за да я хване в пόлета между челюстите си. Летежът на летящата чиния е определен от 
три на брой влияния: силата на привличане, създадена от гравитационното поле на Земята, силата и посоката, с 
която чинията е била хвърлена, и характерните компоненти на въздушната среда като посока и сила на вятъра. За 
да хване чинията, кучето избира да не следва траекторията на движение и не чака обектът да падне на земята, за да 
го вдигне от нея, а във всеки един момент на летежа „изчислява“ своята позиция и позицията на чинията под 
формата на вектори, движещи се към момент и място на евентуален сблъсък-пресичане. Траекторията на движение 
на кучето неизбежно е сложна крива, изпълнена с кривини и инфлексии, регистриращи времето, посоките и 
различните скорости като насочени отсечки. Ситуацията според Лин не би могла да се опише от права линия с точка 
на начало и точка на край, тъй като математическият й еквивалент на практика е диференциално уравнение с 
повече от две компоненти, работещи заедно интерактивно. Кривата се явява модел на интегрирани комплексни 
действащи едно върху друго влияния, представен като непрекъсната форма. Разбира се, кучето е еволюирало по 
отношение на своя интелект: първоначално вероятно е следвало траекторията на чинията, а с практически 
упражнения сигурно по-късно е свързвало началните и крайните точки на летежа й с права линия, която пести 
движение като най-пряк път, но в един момент, без да умее да пресмята диференциални уравнения, то е започнало 
да възприема моделите на множествени векторни полета, развиващи се във времето и пространството, условно да 
си ги обяснява и да се възползва от тях. Аналогията тук е с архитектите: за тях също не е необходимо да умеят да 
пресмятат диференциални уравнения с цел да генерират топографии – тъй като за повечето от нас е немислимо да 
решат уравнението и на най-простата крива от този род. Вместо това Лин предлага архитектите да възприемат 
моделите на топологията като ги разбират динамично, с вариращи резултати, а не да ги приемат единствено като 
замръзнали статични форми. 

 

 
Вляво: куче гони летяща чиния; вдясно: серийна снимка с криви, регистриращи движение на кон, Етиен-Жул Мари, края на 19 век 
 

Друг анималистичен пример, свързващ архитектурата от разглеждания тип с анимацията като поле за творческа 
изява, е хронофотографията – или фотографията на серийните снимки, най-общо казано, базирана върху понятието 
за ключов кадър. В края на 19 век Етиен-Жул Мари започва да регистрира движение у различни животни, основано 
на този метод, достигайки до генериране на криви от рода на тези, разглеждани в настоящия сегмент на 
дисертационния труд. В частност това, което Мари прави, е механично да закачи малки отражателни дискове върху 
характерни за опорно-двигателния апарат на коня места. В условия на редуцирана светлина Мари генерира серийна 
снимка на движещия се кон с множество наложени експозиции върху един и същ кадров светлочувствителен лист-
плака. Липсва информация за честотата на снимане – като брой кадри за единица време, както и останалите 
числени характеристики на снимачната опитна постановка, но фотографският резултат е изключителен от гледната 
точка на проблемите на кривите в настоящия контекст: в своите непрекъснати записи на информация Мари успява 
да улови не отделни моменти, а движения. 

Тук е мястото да споменем и елипсата като затворена крива, производна на пресичането на прав кръгов конус с 
наклонена в общо положение равнина, която не преминава границата на върха и тази на основата на конуса. 
Интересното в случая е това, че за нейния частен случай окръжността (когато пресичащата равнина е успоредна на 
коничната основа), описвана с уравнение от втора степен, имаме изведена точна формула за намиране на 
обиколката (C=2πr), докато намирането на дължината на периметъра на елипсата не може да бъде изразено с 
проста функция. Точното решение за изразяване е безкраен ред, зависещ от пълен елиптичен интеграл от втори 
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род. Математическите термини по същността си не са важни за настоящото изследване, но са достатъчни, за да ни 
покажат еднозначно, че у елипсата е наличен парадокс на неопределимост, който от своя страна е обект на 
интерполиране или апроксимация при необходимото овеществяване. Разбира се, Барокът е първият случай в 
историята на архитектурата, който успява да улови и пряко да използва тази неопределимост под формата на 
динамика за своите идейни постановки. За настоящите дигитални размисли обаче примерът на NOX с Павилиона на 
водата, за който вече стана дума, е по-значим, тъй като обвивка-черво от листова неръждаема стомана, покрива 14 
елипси, принадлежащи към неуспоредни една на друга равнини. Именно интерполирането на елипсите с минимални 
отклонения прави павилиона първата сграда в света, чието реализиране е невъзможно без помощта на съответните 
CAM/CAD приложения. 

 
3.5.3. Изоморфични полиповърхнини – блобове 
Разглежданите в предходната точка примери със сложни криви бяха илюстрирани единствено в пределите на 

двумерното пространство, то се явява тяхна частна среда, избрана единствено с цел по-опростено онагледяване. 
Сплайните реално обитават и тримерния свят и, освен че в него биха могли да бъдат много по-сложни заради 
усложнените векторни постановки, те биха могли да бъдат контролирани в точките на прилагане на сили не от един, 
а на практика от два на брой вектора – като разлика между сплайните и кривите на Безие, с които неизменно може 
да работи всеки утвърден векторно-базиран графичен софтуер в днешно време. Истински сложни пространствено 
обаче идват да бъдат постановките, където отделните сплайни се подреждат в условни мрежи по аналогичен като 
степен принцип, спрямо който самите сплайни са формирани – те самите вече са явяващи се подфункции 
(изградени на свой ред също от подфункции), управляващи качествено нова сложна функция с триизмерен характер 
на повърхнина. В този случай – който именно е от съществен интерес за флуидната архитектура заради 
възможността си да формира пространство чрез принципа на ограждането, влиянията на средата, преведени като 
насочени отсечки, имат възможността да си взаимодействат по много по-комплициран по отношение на 
резултатната повърхнина начин. Истината е, че дотук влиянията бяха разглеждани единствено като приложени във 
вида на начало-точка, големина-параметър и посока, но практически те биха могли да са и полета със съответното 
градиентно влияние. Онагледяващата постановка за това всъщност е местност, за която не е необходимо да е 
сложна топологически – единствено важно е тя да не бъде равнинна. Природната местност е система, където всяка 
промяна на позиция на точка от нейната повърхност се разпространява, разпределя и дистрибутира гладко по 
повърхността й така, че влиянието, заложено в нея, не би могло да бъде конкретно локализирано4. Бавните 
вълнообразни движения, формирали всяка хълмиста или долинна местност, не организират пространството чрез 
обозримо действие, а чрез скрито виртуално (не дигитално) движение. Движението на точка от повърхността е 
колаборативна съвкупност от вътрешна посока, скорост, триене, плътност и еластичност на земната маса заедно с 
огъването на пласта-основа, върху който масата се движи. Получава се така, че местността възбужда движения без 
на практика да се движи. Огъванията на местността представляват контекст на градиентни склонове, обгърнати в 
нейната форма. По силата на това съждение всеки чужд за местността предмет, поставен върху нейната 
повърхност, придобива по подразбиране вътрешните условия като скорост и плътност на земната маса, изброени 
по-горе. Тази дуалистична постановка на скрити сили, осиновени от открития нов обект, е временен, мобилен и 
комбинационен модел за устойчивост и организация. В изложения сценарий външният предмет притежава 
действителна сила и движение, докато местността притежава виртуална сила и движение, запазени като 
информация в склона й, който се явява градиент на движение, посока и време. Да не говорим, че местността 
съдържа в себе си и геоложки времеви фактор на формиране, който – макар че изглежда статичен във всеки един 
момент – все пак обуславя формата като продукт на дълги исторически процеси и развитие. На практика всяка 
топологична повърхнина, съдържаща информация за огъванията си, се държи като местност от описания тип, в 
чиито склонове се пази генерирана енергия под формата на по-скоро ориентирани, отколкото неутрални 
повърхности. 

Ако векторите се намират в градиентни полета, в които регистриращата ги сплайн крива е поместена, векторите 
могат да бъдат повлиявани от градиенти – което в същността си е синтезираният извод от примера с местността по-
горе. По силата на този извод по аналогичен начин векторите, определящи една сплайн повърхнина, са в състояние 
да афектират векторите, определящи друга сплайн повърхнина. Именно топологичните резултати от подобни 
взаимодействащи си влияния се наричат изоморфични полиповърхнини или блобове – по дефиницията на 
въвеждащия понятието в сферата на архитектурата Грег Лин – заради тяхната възможност взаимно да се „огъват“ 
един друг и по този начин да образуват формални съчетания. Блобът е алтернативен пример за топологическа 
повърхнина, индикираща и характеристиките на „местността“, въпреки че визуално не прилича на топография. По 
силата на това твърдение блобовете на някакво ниво са двойнствено (не)определени: те, точно както кривите от 
предходната точка, образувани от сложни подфункции, не са нито множествени, нито единични; вътрешно те не са 
нито противоречиви, нито пък са унифицирани в този смисъл. Тяхната степен на сложност включва сливането на 
множество елементи в съвкупност, която се държи единично, но същевременно с това съвкупност, която не може да 
бъде приведена до каквато и да е единична проста форма на организация. 

Изоморфичните повърхнини като геометрични обекти се дефинират като „едноклетъчни“ примитиви с маса и 
вътрешни сили на привличане. Цялостно погледнато, блобът се дефинира с център, контактна площ на 
повърхнината си, релативна към други обекти маса и с поле на влияние. Полето на влияние определя зона около 
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блоба, в границите на която той би могъл да се слива с други блобове или да бъде променян от тях. Когато два 
блоба са непосредствени по отношение на полетата си на влияние, те принципно имат две възможности за по-
нататъшно развитие: от една страна биха могли да предефинират граничните си повърхности въз основа на 
гравитационните си свойства, а от друга страна – да се слеят в една непрекъсната повърхнина, определена от 
взаимодействията между техните центрове и зони на огъване и сливане. Интересни са случаите, при които един 
блоб може да изглежда по-единен и по този начин да бъде отнесен към друг тип топография без да принадлежи към 
него. Така например малък брой взаимодействащи си компоненти, които са разпределени регулярно по отношение 
на пространството и на себе си, биха дефинирали обща опростена форма, докато по-голям брой компоненти с по-
малко регулярни позиции биха довели до изоморфична полиповърхнина от по-сложен характер. Така на практика 
излиза, че комплицираността на получената форма зависи от числен брой интерактивни едно по отношение на друго 
влияния, което от своя страна поставя геометричния примитив на сферата в особена светлина: сферата със своите 
симетрии е показателна за по-малко на брой вътрешни взаимодействия, докато общото понятие за блоб индикира 
по-висока степен на включена в него информация. Оттук следва, че дори сферата може да бъде разглеждана като 
недотам засегната – сама от себе си, вътрешно, но и външно – изоморфична полиповърхнина. Комплексността – 
дори в контекста на запазващата се конфигурация на обратната кинематика –  винаги присъства като потенциал 
дори в най-простите форми. 
 

 
Формиране на изоморфични полиповърхнини на базата на характерни взаимодействия, Грег Лин, 1996 
 

Въпреки че примерът с местността е вече налице, важно е да си дадем сметка, че за описваните постановки 
схващането за контекста е изключително значимо. Аналогично на изследваните блобове, средата, в която те се 
развиват, също е анимирана. Така например, пространството, където полиповърхнината е вместена, може да бъде 
свързано и съответно изразено чрез насочена сила, която би изменила нормалните вектори на повърхнината и по 
този начин би засегнала вида на цялата полиповърхнина. Както в случая със скритите сили на вътрешно триене, 
плътност и геоложки предпоставки на земните маси, така и тук – в теоретичната постановка, средата в никакъв 
случай не е неутрална, макар често да изглежда именно такава, тъй като е обитавана от необозрими влияния, чиито 
взаимодействия обуславят аналогични градиентни полета. Тези полета не разполагат с ясно изразени контурни 
граници и по тази причина не могат да бъдат измервани по отношение на точкова тримерна координатна система; 
полетата са активни системи от градиентни влияния, готови да се променят във всеки един момент, което прави 
тяхното контекстуално пространство анимирано и живо. Но пространството не е хомогенно по отношение на своите 
градиентни полета, което означава, че ако изоморфична полиповърхнина се движи през него, в един момент на нея 
ще влияят дадени полеви влияния, а в друг момент ще й влияят други градиентни влияния, което се явява и от 
съществено значение и за генеративните симулиращи процеси. Така два напълно идентични като вътрешни 
предпоставки блоба, които обаче се намират в различни зони от пространството с различни градиенти у тях, 
сравнени резултатно биха били безкрайно различни като форма. И ако досега разглеждахме блоба като ядка на 
съжденията, то сега вече можем да обърнем линейната постановка на размисли и да се замислим дали пък блобът 
не представлява и медия-проводник по отношение на средата, в която се намира. Погледнати под този ъгъл, 
изоморфичните повърхнини биха се представили като средства за обратна връзка с компоненти от пространството, 
с които иначе не бихме имали възможността да общуваме. 

 
3.5.4. Компютърно изразяване 
Топологичните и условно топологичните ситуации, описани по-горе, имат своя пряк апроксимиран с голяма 

точност достъпен еквивалент в компютърното потребителско пространство, свързано тясно с CAD/CAM/CAE 
проектирането, но най-вече с водещи софтуерни продукти за генериране анимация, включващи модули за изработка 
и на финална фаза по отношение на CG киноиндустрията. Без претенции за крайна съдържателност, която в този 
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контекст би следвало да бъде предмет от сферата на компютърното програмиране, тук ще бъдат разгледани 
няколко метода за изграждане на флуидни форми, а не само на топографии, като част от тях ще бъдат представени 
като примерна симулативна антитеза на въведените дотук „влиятелни“ принципи. 
 

 
Работен екран от Maxton Cinema 4D, илюстриращ метабол подход на моделиране 
 

За своите постановки и за конкурсните си участия през 90-те години на 20 век Лин използва основно „метабол“ 
(meatball) софтуер, който въплъщава в себе си теорията за асемблирането на параметрични примитиви със 
собствени центрове, гранични площи, маси и полета на привличане или отблъскване. Практически моделирането се 
извършва на база механично съчетаване на първичните тела като се въвеждат конкретни стойности на сили, 
определящи вида на връзката помежду им. Актуални към момента програмни приложения, включващи метабол 
методологията са Maxon Cinema 4D, Zbrush и Blender 3D, като разликата между тях в професионално отношение е 
огромна. Третият от изброените продукти например към 2013 г. е много по-базов, но затова пък безплатен и с 
нарастващи възможности от общ характер поради определеността му на софтуер с отворен код. 

Друг метод за моделиране на флуидни обекти се явява полигоналното моделиране (неговият предшественик в 
лицето на мрежовото моделиране няма да бъде споменат сред настоящите примери поради липсата на 
интуитивност у него), което всъщност разглежда процеса на генериране на формата единствено имитативно по 
отношение на векторните фактори, които биха могли да я обуславят. Характерно за метода е, че той включва два 
пътя на развитие, и двата статични: чисто скулптурен с виртуален инструментариум, приличащ на аналогичния 
физически – възможен на база на понятието за добавяне на допълнителни контролни ръбове върху повърхнина, а 
не върху маса (тоест, как чрез артикулиране на куб, например, да направим вписана в обема му глава); и чисто 
кумулативен, при който обемът расте линейно, вече артикулиран от отделни условно приети за готови изначални 
части (тоест, как от готовия нос например чрез постепенно удължаване да оформим „израстваща“ глава) под 
формата на полигони, дефинирани като точки в пространството, а не като сили. И в двата подадени случая на 
развитие на полигоналния метод той предполага, че упражняващият го до голяма степен е насяно с това, което иска 
да постигне, но ако целта на упражняващият метода е да регистрира темпорални влияния, методът е просто 
неприложим и имитативно измамен. Относителната лекота, с която може да се работи по него, му е извоювала 
място на широка употребяван, тъй като със съответните допълнителни модули, получената от него повърхнинна 
геометрия може да се заглажда чрез директно повишаване на степента на сплайн кривите над 2 – на базата на 
опростен алгоритъм на рекурсия, който по отношение на въведения към него числов параметър артикулира всеки 
ръб, явяващ се граница на полигон, в множество ръбове с аналогичен пространствен характер, но от по-висока 
степен на гладкост. 
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Работни екрани от Blender 3D на полигонален метод за моделиране (моделът в дясно е изгладен чрез метод на подразделяне) 
 

Понастоящем NURBS методът, произхождащ от английската абревиатура за Non-Uniform Rational Basis Spline, е 
практически най-достъпният и актуален компютърен метод за моделиране на описаните от Лин повърхнини, макар 
че на първично ниво той не работи с примитивите, около които се образуват описаните блоб структури – тоест, не 
работи като метабол софтуер. NURBS повърхнините могат относително лесно да бъдат обработвани от 
компютърните програми, като същевременно остават лесни по отношение на човешкото взаимодействие с тях – 
заради относително малкия брой контролни точки, от които частично и условно се дефинират. Редактирането на 
NURBS криви и повърхнини е силно интуитивно и донякъде предсказуемо, което го прави скулптурно, като само при 
отделни постановки се подлага на параметризиране. В общия случай контролните точки не са на повърхността на 
повърхнината и й действат като прикрепени към нея, но през визуално имагинерна медия-вектор. За комплексното 
моделиране изначално се ползват т.нар. „пачове“ (от англ. patch – кръпка), свързващи се безшевно в единни 
повърхности чрез определяне свойствата на връзката. Именно по този начин NURBS моделирането изразява 
описаната от Лин концепция за геометрична непрекъснатост – чрез различни нейни степени, описани математически 
в теорията за въпросните сплайни. Макар NURBS повърхнината да се определя условно от своите контролни точки и 
възлови вектори, от гледна точка на настоящото изследване е важен фактът, спрямо който повърхнината – също 
като разглежданите сплайн криви в една от предходните точки, се дефинира и от своята степен на гладкост. Казано 
нагледно, всеки участък от нея, когато е от n-та степен, е зависим пряко и едновременно от n на брой контролни 
точки и приложените влияния в тях, което, както вече разбрахме, работи и в обратната посока на размисъл: промяна 
в приложеното влияние само в една контролна точка не се отразява единствено локално на формата на 
повърхнината. 
 

 
Вляво: NURBS повърхнина с ограничен брой контролни точки извън нея; вдясно: NURBS повърхнина с по-голям брой контролни точки върху 
нея – условно усреднен хибриден пример между описание на принцип и конкретност 
 

Методът на NURBS е засегнат на практика в повечето приложения не само за проектиране, но и за анимиране 
най-вече. Той присъства във всеки по-сериозен програмен продукт, а у някои от тях като Rhinoceros 3D е основен и 
единствен, постоянно допълващ себе си с развитието на допълнителни модули като например този за T-Splines. За 
съжаление обаче нито NURBS, нито метабол разработките на компютърни ниво не могат да накарат архитектурното 
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съсловие да погледне на продукцията си по начин, който да включва и времева компонента на света и това може би 
се дължи на тяхната варираща степен на достъпност. Параметризираното моделиране на флуидна архитектура в 
контекста й на топология, а не в този на общата морфология, явяваща се наука за анализ на формата и строежа 
чрез анализ на съставните им – нека обърнем внимание – части, се оказва не толкова лесно и на практика остава 
достъпно на високо мултидисциплинарно ниво, което го определя като възможен инструментариум за големи 
архитектурни практики от ранга на тези на Заха Хадид и Норман Фостър. В общи линии въпросният софтуер се 
ползва широко за анализ на строителните постановки, за включване в уравненията различните влияния на вятър, 
сняг, ослънчаване, температурни разширения и т.н., но единствено в контекста на по-нататъшен страх от 
деформации. Или, с други думи инженерно казано, какви размери на сеченията на елементите си би следвало да 
въплъщава дадената сграда, за да остава непроменена – в образа, който сме генерирали еднолично в 
архитектурното си творческо съзнание – за да може да не се променя под влиянието на вятър, сняг, ослънчаване, 
температурни разширения и т.н. Така отново достигаме до началната точка, спрямо която архитектурата се върти в 
затворения порочен кръг на своята непристъпност. Макар да достига до причудливи, невиждани и оригинални 
форми, тя все още не може да се разграничи от статичното изкуствено непреходно схващане за себе си, което прави 
всички тези феноменални формални резултати безсмислени по отношение на моралната устойчивост, която удобно 
пропускаме като проблематика. 

 
3.6. Структурна коректност на фόрмата 
Нека се върнем в аналоговите времена, когато, оказва се, липсата на дигитална технология сякаш е 

упражнявала влияние с по-положителен знак върху находчивостта – вероятно заради непосредственото общуване 
между твореца и материята. В началото на своята практика като преподавател в Техническия университет в Берлин 
през 50-те години на миналия век Фрай Ото разбира, че колаборативните интердисциплинарни методи за анализ на 
формата са неизбежни. Преди да се потопи в необятния биологичен свят на живите модели на самоорганизация, 
Ото се интересува активно от формообразувателни процеси в неживата природа – като например как се формират 
облаците или пясъчните дюни в контекста им на вълнови феномени. Още тогава за него е ясно, че въпросните 
модели могат да бъдат използвани пряко за целите на строителството на сгради и съоръжения. Но математическата 
постановка на висящите структури, на която се позовава и Гауди в някои от проектите си, при пръв контакт се оказва 
сложна – Ото решава да не губи време в чакане за придобиване на съответния теоретико-математически апарат 
чрез образователно натрупване, а да действа ентусиазирано. Така той без да знае „как се прави“ опитва да 
моделира интересните за него структури директно. Започва с опитни сценографии от тензилни конструкции и мрежи 
от кабели. Въпреки че на пръв поглед кривата на висящата верижка изглежда елементарна, математическият й 
еквивалент не е толкова прост. На това Ото отговаря с непримиримост като подлага чертожната си дъска зад 
висящия модел с цел „очертаваща“ регистрация и така да се сдобива с точната форма на кривата. Разбира се, той 
търси оптимален устойчив модел и намира доказателство за това, че го е намерил, в следното емпирично 
твърдение: ако пипнеш и разклатиш висящата верига, тя винаги се връща обратно точно в изходното си геометрично 
положение, което се явява начин да бъде демонстрирана структурната коректност на формата без намесата на 
математически апарат20. 

Интервю на Ото пред Emergence and Design Group за Architectural Design, бр. 3 от 2004 г., предава до много 
голяма степен частично думите на Лин относно връзка между сили и форми – въпреки че поколението на Ото работи 
главно с аналогови модели на изпитвания, но без да отхвърля дигиталния подход към проблематиката. Според него 
формата и силата са съизмерими в това, че формата на една структура може да бъде определена като състояние, 
при което действащите във и върху нея сили, са в равновесие. Именно това се случва с изоморфичните повърхнини, 
когато бъдат повлияни от себеподобни или от полета на тяхното пространство. Ото е прав и според Лин, но до 
момента, в който не пуснем повърхнината да се движи сред различните градиентни полета. Твърдението на Ото 
изглежда твърде статично за изложените тук постановки, но на практика, макар и обвито във фиксацията за 
намиране на инженерна устойчивост на формата, то изпълнява функцията на мост между статичната архитектура и 
онази, която се развива във времето на базата на същите моментни съждения. По отношение на своето развитие, 
архитектурата вероятно се намира именно в участъка на този брод, но за съжаление е някак заседнала в плитчините 
му. Така или иначе е от голямо значение да си дадем сметка за актуалното състояние в контекста на двете 
постановки, тъй като архитектурното творчество днес не само че все още отрича времевия фактор, насочен към 
него, но в сравнително редки случаи зачита и онзи, който регистрира влияния. През целия си професионален живот 
Ото моделира опитни постановки, които в по-голямата част от случаите – когато са свързани с минимални 
повърхнини, определени най-вече от своите рамки – поставят математическия статически инженерен апарат в 
положение на безпомощност, тъй като повечето от минимални повърхнини още не са (били) изследвани 
теоретически. След всички тези иновативни решения, до които е достигнал, дори в последните години от живота си 
той си дава сметка, че въпреки засилените намерения в тази посока, човечеството трябва да изследва много по-
сериозно живите организми, за да постигне тяхната аналогична устойчивост на ниво сгради, от каквото имаме нужда. 
Неизменният пример, който подава, е с кожата, като носител на тази устойчивост – живата кожа, която благодарение 
на своята микровещественост и изграденост от фибри, не може да бъде скъсана от силите, срещу които се 
оразмеряват сградите в днешно време. 
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Фрай Ото е известен с това, че работи с над 200 типа модели, които не са единствено и само окачени, висящи и 
самоорганизиращи се в контекста на повсеместно разпределяне на напреженията по цялата им повърхност – нека 
припомним, че това е и основното системно свойство на сплайновите криви от висока степен, вече разгледани по-
горе. През дългия си творчески път Ото често мисли за модели на повърхнини, изградени от съставни елементи, 
които тук условно можем да наречем зидарии. Парадоксално, но общото познание, придобито от основните 
дисциплини на образованието по архитектурно проектиране – особено в България, показва, че устойчивостта срещу 
земетръс на зиданите конструкции е изключително ненадеждна. По тази причина към настоящия момент зидовете 
притежават основно значение на авангардна реминисцираща декорация с привкус на измамна, но някак забравена 
ценна вещественост. Истината обаче е съвсем различна: зидовете са неустойчиви конструкции по отношение 
единствено на формата си, която е възприета от технологията на последните две столетия единствено като 
ограждаща и вертикално равнинна. С други думи, цялото антисеизмично познание, до което човечеството 
емпирично и с кански усилия е достигнало през дългия път на развитие на архитектурата, основано на зиданите 
конструкции и проявяващо се главно в областта на култовите обществени сгради (където множеството зидани 
блокове, в частност керамични, има и своето изконно метафорично индексно значение) е почти забравено. 
Приемствеността между вещественост и конфигурация е напълно прекъсната по начин, по който църквите днес 
несвойствено за тях се реализират – те не се изграждат, в тях няма градеж, а се изливат монолитно, от 
стоманобетон. Интересен пример, който на базата на зида може да ни върне в съвременната сфера на флуидната 
архитектура, се явява експерименталната разработката за експозиционни пространства на Грег Лин, наречена 
Blowbwall, от 2007 г., която поради ниската си степен на технологичност достигна единствено до етапа на 
прототипиране, което в никакъв случай не цели да звучи омаловажаващо, дори напротив. 
 

 
Вляво: пространствена конфигурация на Blobwall, Грег Лин, 2007; вдясно: изначален единичен елемент на изграждане на Blobwall – в 
неизрязан вид 
 

Какво всъщност представлява Blobwall? Това е модулна свободностояща „стенна“ система от павилионен тип, 
предназначена както за вътрешна, така и за външна употреба, с единичен кух модул, формуван и съответно 
направен от лек порест удароустойчив полимер с ниска плътност, имащ възможността да бъде рециклиран. 
Единичната „тухла“ е вдъхновена по думите на своя автор от изхвърлена пластмасова играчка и има форма на блоб 
по всички правила и определения, които апликирахме върху звукоподражателната дума по-рано. Прототипният 
комплект се състои от 400 единични елемента като предлага няколко вида конфигурации на стени с цел 
артикулиране на пространството като експозиционно. За съжаление сглобката или, иначе казано, „превръзката“ на 
стената включва детайлно нелинейно и неравнинно CNC рязане от роботизирана ръка, което има за цел да отстрани 
общите за два или повече съседни блоба обемни части или да осигури прорези за тяхното обемно пресичане. Това 
на практика превръща модулността на продукта в мит – многообразие от голям брой различни прорязани и обрязани 
елементи, което от своя страна води до изключително трудоемък и неефективен процес не само по отношение на 
зарязването, но и по отношение на последващото асемблиране под формата на спояване на отделните „тухли“. 
Приносът на инсталацията очевидно не е дизайнерски, въпреки че предлага 6 на брой различни конфигурации, 
производни на единична като изделие номенклатура – отъждествени за яснота в плановата си проекция с буквите I, 
L, O, S и U. Павилионната структура е по-скоро теоретичноо-пожелателен модел – нов прочит на стената, в който 
нейният архетип е подложен на преосмиляне или, казано в контекста на протичащото пространство на архитектите 
от първата половина на миналия век, поява на стена, която предполага съответното необходимо протичане като 
повлияна топография. С тази прототипна постановка Лин на практика успява да осъществи градеж от блобове, 
фрактално приемствени на базата на итерация, а не на просто повторение, за качествено нов и осмислен 
теоретичен поглед върху едно статично във времето и пространството широко употребявано от всички утвърдено 
архитектурно понятие, каквото е тухлената планарна стена. 
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Подобен нестатичен прочит на статични елементи, които по своята същност е трябвало да изразяват същия 
този поток на преливане у стила Раумплан без видима топологична промяна в изразния му език, се наблюдава през 
50-те години на 20 век в проектите на споменатия вече Фредерик Кеслер. Интересна основа за похода му към 
архитектурата се крие във факта, че преди да постави началото на самостоятелната си, да я наречем, протичаща 
практика, Кеслер работи в архитектурното бюро на Адолф Лоос, чиито думи звучат някак напредничаво за 1930 г., но 
в наследен архетипен контекст: 

Моята архитектура не е зачената като планове, а като пространства (кубове). Не проектирам 
разпределения, фасади, разрези. Аз проектирам пространства. За мене няма партер, първи етаж... За мен 
съществуват само граничещи непрекъснати пространства, стаи, преддверия, тераси… Етажите се сливат, а 
пространствата се свързват едно с друго. 

 
3.7. Еластичност 
Нека останем още за кратко на нивото на вещественото и обърнем внимание на еластичността – тя е още едно 

понятие, от което архитектурата панически се страхува по причината, че то заплашва непреходността и 
дълговечността й в пространството и по отношение на времето, точно както я описва Лин. Обозримите деформации, 
макар да бъдат определяни като възвратими, са крайно нежелани, тъй като сполучливо биха извадили 
архитектурната продукция от сцената на идеалното и винаги непроменливо състояние, наречено архетип. Въз 
основа влиянията на земетръса, обвързани с промени, и изисквания към формата и структурата, описани в 
постановката с носещите зидани конструкции по-рано тук, можем да се обърнем към друго, не толкова „сковано“, но 
затова пък радикално примерно предложение, анализирайки проектна постановка за висока сграда от теоретичните 
архитекти на Emergence and Design Group20. Както сме запознати, строителното инженерство доминантно разчита на 
две понятия в своя подход към проектирането на небостъргачи: целесъобразност и коравина. Целесъобразността се 
характеризира от стремежа за достигане на необходимата коравина с минимални ресурси като материал и енергия 
за изграждане. Необходимостта от коравина включва правилото, според което носещите елементи са с минимални 
размери, но все пак с достатъчни такива, че да не позволяват недопустимо деформиране под влиянието на 
съответните изчислителни натоварвания. По отношение на изказаните изисквания конструкциите на високите сгради 
се явяват изключително добър пример за разглеждане на антитеза с диаметрално обърнати понятия. Към днешна 
дата строителството на високи сгради се е доказало чрез следната конструктивна схема от: ядрен корав блок, който 
поема експлоатационните товари и тези на собственото тегло на сградата, към който чрез пространствени решетки 
от греди и минимално количество колони са закачени подовите конструкции на всеки етаж. На последните на свой 
ред висят обвивки с чисто ограждаща функция, която в много редки случаи има и носещо значение, но дори когато 
това е така, то е спомагателно действащо относно ядрото. Обвивките на практика поемат единствено хоризонтален 
товар от ветровото натоварване и го предават на вътрешната тръба посредством хоризонталните конструктивни 
елементи на етажните подове. Интересното за тази схема е, че тя е многостранна – тя се състои от различни като 
свойства елементи, обвързани в единно цяло, но връзките между въпросните елементи се явяват поделементи от 
следващо ниво, което на практика прави системата нехомогенна, въпреки че е изчислена като такава. Възможността 
за пробив от страна на влияние към всеки един елемент или връзка е качествено различна при условно положение. 
Инженерните специалисти често редуцират коефициентно едновременните екстремни натоварвания и влияния в 
тези различни по своя характер елементи и връзки: трудно е да си представим земетресение, комбинирано с 
ураганен вятър, например, макар че тектоничните сеизмични вълни често предизвикват именно такива двойствени 
явления (земетръс плюс цунами). Трудно е да си представим и едновременното влияние на физически сблъсък, 
съчетан с прекомерна топлинна енергия, но това също се оказа възможно в трагедията с кулите-близнаци от 2001 г. 
– още повече, че то се оказа и пагубно. Артикулацията на строителната система, стремяща се да запази желания от 
нея модел във вид, който е подвластен единствено на допустими минимални деформации, може да се окаже 
погрешен или поне не еднолично възможен подход в съответната проблематика, тъй като комбинацията на няколко 
неизследвано взаимодействащи си сили произвежда лавинообразна трудно предвидима прогресия на 
недопустимите ефекти. От друга страна толерирането на еластичността в модела може да се окаже по-
целесъобразно откъм количество материал за изграждане, тъй като тя би позволила много по-голяма степен на 
допустими, но обратими деформации, които да не водят до колапс на цялата структура. За различни природни 
повърхнинни постановки – най-често обвиващи такива, сред които и кожата на човешкото тяло, е характерен именно 
този принцип на поведение. На практика това, което отличава стандартните сглобяеми широко разпространени 
строителни конструкции и в частност металните като най-срещани сред тях, са на първо място тяхната оптимизация 
и на второ – връзките между основните елементи или т.нар. стави, когато решението разчита на такива. Всеки жив, а 
както ще разберем по-долу и често „нежив“, организъм разчита на основна степен на излишък, който излишък, 
въпреки че включва в себе си неоптималност по дефиниция, на общо основание е по-икономичен заради голямата 
си допустимост на позволени отклонения-деформации. Именно този излишък позволява мобилност под формата на 
адаптивност на организма. На другото описано ниво организмът разчита на непрекъснатост по отношение на своите 
стави. Силно изясняващ пример в това отношение е плетената кошница. Ставите при нея са по-скоро с 
артикулиращо визуално действие, отколкото с действие на статическа става. В точките на ставите не се наблюдава 
прекъсване на материята, с което се позволява естествено протичане и съответно трансформиране на товарите. 
„Ставите“ у кошницата разчитат изцяло на триене без да нарушават целостта на проведения силов поток. Обратно 
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на ниво излишък е видно, че дори при разрушаване на няколко от „възлите“ кошницата продължава да работи, тъй 
като съседните пресичания и техните непрекъснати ленти поемат и разпределят чрез триене товара, неприложим 
върху скъсания елемент. Ако апликираме принципа на кошницата върху носеща обвивка на висока сграда, ще 
установим, че въпреки заложения в него материален излишък, в крайна сметка той е много по-икономичен като 
употреба на материал – наистина, броят на елементите ще бъде осезаемо увеличен, но сеченията им ще бъдат 
много по-малки като площ. 

Принципът от по-горе е илюстриран с генотипната част от конкурсното участие на Emergent and Design Group за 
Dublin Landmark Tower от 2003 г. (фенотипната част, засягаща интелигентната дишаща мембрана на сградата, няма 
да бъде разглеждана тук). Постановката почива върху базовия избор на единен конструктивен елемент стоманена 
тръба с външен диаметър 150 mm и условна за целите на компютърната симулация безкрайна дължина. Тръбата е 
усукана като спирала, която от своя страна е разпъната в пространството, за да заеме обема, подаден от 
конкурсното задание. Единичният тръбен модул е копиран виртуално като е завъртян около вертикалната ос на 
цилиндъра, формиран от спиралата. Така са получени 10 тръбни спирални копия, групирани в двойна спирала от 
два снопа с по 5 тръби всеки. Височината на структурата на този етап е 60 m. На следващ етап се прилага 
напрежение по височината на цилиндъра, което генерира нови 4 снопа – поколения, всяко със своя външна и 
вътрешна група, развити в обратни една на друга посоки на въртене. Успешните поколения външни и вътрешни 
слоеве от тръбни модули се разгъват, или, иначе казано, разпределят равномерно в получените квадранти (части от 
вертикалната огъната цилиндрична повърхнина), образувани между сноповете. На този етап конструкцията 
притежава еволюционна конфигурация от 80 тръбни модула, организирани в два концентрични непрекъснати слоя. 
Така полученият еластичен модел е подложен на различни натоварвания с производни различни цилиндрични 
форми. За крайна измежду тях е избрана такава с почти равнинни горна и долна основи на цилиндъра, при която 
има леко стесняване в долната част на вертикалната обвивка, условно наречено снага. Не е ясно как кулата, която 
във финалната си фаза е сдвоена със свой близнак, реагира еластично на външни влияния, но въпросното 
конкурсно предложение посочва наистина добра насока на изплитане като алтернативен подход към коравината, а 
вероятно и към икономичността – по отношение на носеща конструкция на високите сгради. Виртуално, но с уговорка 
към физическия свят, е представен модел, разглеждащ понятието за сграда като податливо на влияния във 
времето, което като свойство представлява основен момент в теорията, обясняваща появата на флуидната 
архитектура. 
 

 
Вляво: плетка на кошница; по средата: еволюция на спирали; вдясно: вертикален разрез на модела за конкурсното участие за Dublin 
Landmark Tower, Emergent and Design Group, 2003 
 

С края на тази микротема за еластичността от настоящия текст приключва и разглеждането на флуидната 
архитектура в качеството й на първи хронологически етап от развитието на съвременните архитектурни явления, 
опитващи да емулират чрез средата – каквато те се явяват – самия живот на нейните обитатели въз основа 
определящите го мобилни условия по начин, по който средата да бъде припозната от своите обитатели, за да 
възвърнат те отдавна изгубената си консистентна връзка с нея. Видно е, че чистите реализирани под една или друга 
форма резултати в поставената проблематика са по-скоро рядко срещани като реализации и в голямата си част са 
единствено теоретични – за сметка на онези прилични на тях, които разглеждат флуидната форма като невиждана 
композиционна абстракция и статичен екзотичен формален дериват – вместо като развиваща се под дадени 
влияния среда. Прекратеното практическо развитие на тази сфера от архитектурното творчество, родена още в 
началото на 90-те години на 20 век, на този етап е по-скоро криогенизирано и изчакващо, но дори в този свой 
забравен вид то е изключително важно като явление, тъй като проправя път на темата за параметризирането не 
само на насочените сили, градиентните полета и техните взаимодействащи си влияния от кинетичното 
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пространството, но и на темата за факторите за растеж и развитие, налични в средата, които също биха могли да 
описват живота като такъв. 
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Дисниленд никога няма да бъде завършен. Докато на света има въображение, той ще продължава да расте 
Уолтър Илайас Дисни 

 
 

 4. ГЕНЕРАТИВНА И ПАРАМЕТРИЧНА АРХИТЕКТУРА 
 

4.1. Теоретична постановка – от механична към биологична парадигма 
В предговора на книгата Interactive Architecture9 Уилям Митчел разказва забавната история, в която се натъква 

на устройство за тримерно моделиране и принтиране с удивителни технически възможности, от което успява да си 
купи 6 бройки. Посредством метод на слоесто наслагване с висока резолюция устройството – в качеството си на 3D 
принтер – принтира различни тримерни огънати повърхнини, които реагират на получаваните от тях външни сигнали! 
Консумативният материал за принтера е калциев карбонат (CaCO3) с висока плътност – удивително здрав и удобен 
за рециклиране. Точната концентрация на употребявания материал може да варира за различните цели на 
необходимите финални характеристики като цвят, текстура и фактура. Получаваните форми на практика са от един 
и същ тип, но всяка от тях е строго индивидуална и прецизно изработена като по поръчка спрямо условията на 
нейния специфичен контекст. Но може би най-интересното за устройството е това, че то притежава възможността да 
се саморепликира! То произвежда ново поколение 3D принтери, които принципно изпълняват същия кодов 
алгоритъм, заложен за прилагане в техния предшественик. Алгоритъмът обаче може да се развива от поколение на 
поколение и специалистите в тази област от машиностроенето към момента генерират и изпитват стратегии за 
участие в процеса на принтирането дори с по-радикално репрограмиране – с по-радикални степени на развитие. 
Такъв принтер на практика не съществува. Или съществува? Стридата е именно такова устройство, макар било то и 
биологично. При това описаните по-горе нейни характеристики представляват едва началото на напредничавите й 
архитектурни възможности. Като добавка стридите са „самонастаняващи се“. Ларвата на стридата разполага със 
сензор за светлина – вид слаборазвито око, с няколко механизма за придвижване под формата на ресни за плуване, 
с приспособление за прикачване – малко вискозно стъпало, и с първична „електрическа“ верига, едва достатъчна за 
интегрирането на изброените елементи в опростена система за решаване на проблемите от съответния етап на 
съществуването. Ако въпросната система не бъде изядена, тя ще намери благоприятно място за растежа на 
младата стрида, която по-късно да се настани, закачи на това избрано място. Нещо повече, стридите намират за 
добре да се закачат към други стриди. Така, казано по друг начин, стридите оценяват местата, които техни 
предшественици вече са доказали като удобни за живот. Всичко дотук съставлява набор от условия за иницииране 
на процес на самосглобяване. С времето процесът генерира огромни мегаструктури от индивидуални живи капсули. 
Структурите се издигат от морското дъно до зони, които са по-богати на слънчева светлина и хранителни вещества. 
В рамките на структурата формата на всеки единичен „модул“ се адаптира формално към пространствените 
характеристики на своите съседи, но това не е единствената промяна на индивидуално ниво. Първичният обитател 
на мястото инициира промяна в броя и качествата на наличния си собствен арсенал, за да бъде в състояние 
занапред да отговаря на изискванията на една обща споделена среда. Така изчезват двигателните ресни, 
визуалният сензор и прикрепящото стъпало, за да бъде предоставено място за развитие на характеристики, 
необходими на новата обща логика. Сега стридата леко разтваря частите на черупката си, за да процежда вода с 
цел филтриране на планктон, а при необходимост ги затваря, за да устои на нежелан удар или подобно влияние. 
Опростените задвижващи механизми, „очите“ и прилежащите им схеми за връзка, които са били обект на 
наблюдение и анализ от пионерите на кибернетиката, сега контролират отзивите към постоянно менящата се среда. 
За създания, които, пресилено казано, имат едва подобие на нервна система, въпросните процеси не следва да 
бъдат подценявани. Простият на пръв поглед организъм на стридата работи на цели три мащаба в рамките на 
съществуването си: в реално време той отваря и затваря черупките си по необходимост; в индивидуалната фаза на 
живота си избира местоположения и адаптивно строи структури, които имат възможността да отговарят на локални 
влияния; след много на брой поколения той конструира наистина впечатляващи по размерите си структури, които са 
в състояние да съществуват в условията на дългосрочни топографски и хидрографски въздействия. 

 

 
Вляво: ларви на стриди; вдясно: крайбрежна мегаструктура от стриди 
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Исторически погледнато, чудото на природните системи е служело многократно и в продължение на столетия 

на брилянтните умове на учени и инженери, поети и писатели, дизайнери и архитекти. Най-яркият общ пример за 
това вероятно датира от времето на Ренесанса, когато задълбочените наблюдения и анализи на Леонардо върху 
анатомията и ботаниката служат еднакво добре за основа както на творбите, така и на изобретенията му. Тоталното 
скъсване на описаната връзка между човека и неоспоримата му среда под формата на природа – като образ на 
пътеводител – може да бъде разгледано паралелно като възможен прочит на една от сюжетните линии в 2001: 
Космическа Одисея на Кубрик и Артър Кларк от 1968 г. Там хората, посочени изначално като племенни примати, се 
опияняват от собственото си развитие без да си дават сметка, че от постигнатите от това развитие резултати може 
да съществува и нещо по-основополагащо – в лицето на черния обелиск-плочка Монолит, открит в епизода на 
Луната. Както вече беше споменато, световните войни на 20 век и съпътстващата ги, но и оставаща да властва и 
след тях, индустриализация успяват не само да се апликира, но да се сраснат на дълбоко емоционално ниво с 
обществото под формата на повсеместна механизация. Още в първата половина на миналия век социумът до 
такава степен започва да се впечатлява от механичното тяло, че загърбва изконния общ природен модел, 
възвеличаван дотогава, към който самият човешки организъм неизменно принадлежи, и се обръща по култов начин 
към машината. Поставянето от страна на хората на тяхно изобретение на пътеводния връх на иновационната 
пирамида автоматично означава ограничаване на мисленето им, тъй като те вече няма да се стремят към нещо, 
което да е до такава степен неразбираемо, магическо и непознато. Ако технически настроен индивид скъса парче 
жива материя, той се учудва на нейната крехкост, чувствителност и краткотрайност. Ако биолог разглежда 
устройството на даден машинен апарат, той се удивлява от неговите несъвършенства. Погледнати така, и двата 
модела не са оптимални, но само първият включва в себе си понятието за допустима автономна еволюция. 
Въплътената в него комплицираност и изтънченост го прави възможно адаптивен – като най-важно следствие на 
неговата спонтанна непредсказуемост. 

Ключовата дума в низа на настоящите размишленията, която има хипотетичната възможност да върне погледа 
ни в посока към природните процеси, но в полето на съвременна научна среда, е самопораждане – с изначалното 
emergence от английски. През последните 20 години понятието е подложено на интензивна и широка употреба, като 
често към него в движение са закачани собствени еднолични мисли и тълкувания с цел придобиване на част от 
популярността му – единствено по силата на тенденцията. Истината е, че за подобен тип появление трудно може да 
бъде дадено адекватно и устойчиво определение, но ето един условно сполучлив опит от страна на Emergence and 
Design Group: 

Самопораждането е научен подход, с помощта на който естествените системи могат да бъдат 
изследвани и обяснени в съвременен контекст. Самопораждането осигурява модели и процеси с цел създаване на 
изкуствени системи, които са проектирани, за да генерират форми, сложно поведение и може би дори 
интелект. 

Повсеместното осиновяване на понятието от дизайнери, архитекти и артисти наистина прави значението много 
по-общо и го тласка в посоката на генеративните форми с параметрични изходни данни или в общия случай дори на 
случайно подбрани такива с цел достигане на радикален, но единствено визуален резултат. Дефиницията, която 
предлага науката, е видимо по-консервативна и по-конкретизирана и се припокрива до известна степен с онова, 
което най-често употребяваме като тълкувание за система: самопораждането се характеризира със свойства на 
система, които не могат да бъдат изведени от нейните съставни части – нещо повече от сбора на своите части. Или, 
с други думи, възникване на качествено нови свойства, породени от някакъв вид условно асемблиране. 
Постановката е идентична с тази на блобовете, ако асемблирането е асемблиране на влияния. Многообразието от 
дефиниции отговаря в своята цялост много добре на всичко, с което се занимава подходът на генеративната 
архитектура. Важно е обаче да се утвърди ясно разграничение между теоретичното понятие и това, което реално 
бихме могли да ползваме, тъй като често генеративният растеж под формата на чист математически фрактал, да 
речем, е базиран на повторения, безкраен е в едно безкрайно теоретично пространство и на практика не решава 
новите проблеми под формата на нови влияния в средата – а именно това са свойствата, с които генеративните 
теории – в техния смисъл на еволюционни, биха могли да участват в сферата на архитектурата. Къде на практика 
като проявление имаме възможността да открием въпросното разграничение? Добро начало за това е анализът на 
друго понятие, с което се злоупотребява – итерация. Поради характера на чуждица на думата, най-логично е да 
проверим значението й в двуезичен речник, тъй като самата тя липсва в тълковния. По-голямата част от 
разговорните речници връщат единствено значението на многократно повторение и точно оттук идва повсеместното 
неразбирателство: итерацията на практика представлява качествено повторение с приет множествен принцип. 
Следствието от итеративните непрекъснати серии, както ги нарича Лин, отнесено към повторителните серии като 
техен антипод, е такова, че разликата между всеки два обекта в резултатната редица е критична и индивидуална по 
отношение на повторението. Ако разликата е продукт на три или повече променливи, и ако тези три или повече 
променливи не са свързани една с друга, то тогава възникващата промяна между всяка итерация ще бъде 
нелинейна в контекста на нейната структура, и следователно ще бъде изключително трудно да бъде предвидена 
като проява с абсолютна точност. Това означава, че всяка стъпка от низа е зависима от точните характеристики на 
всяка една от три или повече променливи – така бъдещата позиция на резултатната итеративна серия не може да 
бъде изчислена и определена извън самата серия. В нарастващата повторителна серия разликите, които 
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съпровождат всяко повторение, са линейни и съкратими – така целият безкраен низ от възможни бъдещи 
повторения може да бъде изчислен предварително с просто математическо уравнение. При итеративния случай 
такива точни дефиниции са невъзможни в началото, тъй като началото не е произход, а единствено отправна точка. 
За възможните бъдещи резултати в полето на итерациите трябва да се мисли като за възможно продължение, а не 
като за капсулирана безкрайност. Това именно са основните точки на различие между линейните и нелинейни 
повторения-итерации, които често биват ползвани неправилно като взаимнозаменяеми понятия. Различието и 
повтарянето в техния непрекъснат нелинеен контекст утвърждават мисленето със средствата на 
продължителността, а не с тези на точките от пространството – което твърдение, няма как да не забележим, 
изгражда своеобразен мост и към флуидната архитектура и зависимостта й по отношение на времето като фактор 
на продължението. 

Итеративното мислене, с което се характеризира адаптивността на голяма част от живата природа, отваря 
твърде интересната тема за неочакваното. Ако наистина резултатите на нелинейните повторения са непредвидими 
в широки граници на своята прецизност, това означава, че те биха могли да служат като модели на архитектурното 
творчество единствено в интерпретативен и иновативен негов стадий, но употребата им е немислима в смисъла на 
натрупване при имитативния стадий. Нека отново включим в разговора Маклуън с втория му медиен закон, който 
според бързия поток на прииждаща информация определя промяната на хода на времето като усещане и така кара 
обществото да реминисцира към познати артефакти, даващи му спокойствие под формата на усещане за сигурност 
– като въпросните артефакти претендират, че го определят или по-скоро че вече са определили обществото. Ако 
описаната постановка наистина работи, а тя е доказала това през годините на бурно развитие на масмедиите, как 
тогава да очакваме нуждата от памет под формата на поне частично познати неща, върху които да стъпим, да 
позволи интеграцията на нещо толкова непознато като непредвидимостта на организмите, когато се касае за тяхното 
изначално свойство на акомодация. Изглежда, че обществото, въпреки своите години на стремглаво иновативно 
развитие от миналия век, не е готово за преминаване на изцяло нов стадий, макар условно да го иска. Ако приемем, 
че демокрацията не работи като форма на управление, съдейки по нейните резултати, но знаейки, че човечеството 
не е измислило нищо по-добро от нея в този контекст на организация, как очакваме то, човечеството, да предложи 
нова парадигма, ако мисли единствено в старата си отработена и утвърдена демократична среда на мислене. 
Общественото положение неминуемо се отразява на архитектурата, тъй като тя по дефиниция емулира живота, 
включително на групово обществено ниво. Тази проблематика на аналога беше проследима и при флуидната 
архитектура, както е забележима тук, но за съжаление към настоящия момент се прокрадва и в степените на 
интерактивност, за които ще стане въпрос по-нататък в настоящия труд. Човечеството би следвало да приеме 
възможността, според която включеното у него ирационално въображение е продукт от по-висока степен на 
рационалното му начало – като сънищата, които са базирани на видени вече картини в общия случай. Ако това е 
така, то ние автоматично поставяме на пиедестала собствен тотем, зависещ и производен от и на самите нас, което, 
както стана ясно при случая с машината, по подразбиране ни ограничава и стеснява възможностите ни за развитие 
до необозримо определени от нас граници. Именно спонтанността на неочакваното, изненадата от 
приспособимостта и дори вълшебството на неясно култивираната форма като най-ниско визуално ниво и 
проявление биха могли да поставят генеративната архитектура, самопораждането и възникването в ролята на 
освобождаващи от бремето на нашето картинно въображение. Но нека отсега да направим уговорката, че бремето 
на нашето въображение е единствено визуално, а не смислено – тоест, че креативността не е предмет на 
оспорване, и че генеративността сама по себе си не е форма на творчество, а единствено нова среда за мислене и в 
частност среда за експериментиране. 

 
4.2. Характеристики 
4.2.1. Проектиране на сградни принципи вместо на сгради 
Независимо дали работят на итеративен или на линеен принцип по отношение на повторенията, програмните 

дигитални средства на генеративната архитектура могат да бъдат ползвани дуалистично: като инструментариум, 
произвеждащ директен образ (картинно), и като набор за продукция на принципи, обуславящи структура (смислово). 
Очевидно първият случай е много по-достъпен във всяко отношение – включително на етап изначално осмисляне на 
постановката. Дори най-опростената генеративна или параметрична ситуация, описана като алгоритъм в 
компютърното пространство, може да доведе до неочаквани резултати на ниво вещественост и конфигурация. Това 
обаче не прави въпросните морфологични резултати архитектурни, тъй като тяхната цел е единствено визуална, без 
те да притежават смислово обезпечение. Резултатите на практика не въплъщават в себе си послание, а единствено 
показват формалистични възможности като определен тип техника на генериране. Поради тази причина достъпът до 
подобен „език“ е изключително широк – погледнато дори двустранно. Тоест, той лесно може да бъде написан, така 
да се каже, като код, ако очакванията към него са едва на ниво визия. От друга страна възможността за постигане на 
шок чрез неевклидови образувания, които са непознати като морфология, се експлоатира до краен предел към 
днешна дата най-вече от промишления дизайн, който в общия случай търси ускорена като подготовка анаболно-
стероидна сензация, а не смисъл. Въпреки тази повърхностна необходимост с неприлаган образен резултат, 
окачествяването на продукцията на този тип дизайн остава подвластно на естетически категории, с които 
генеративният подход не работи по подразбиране като произход, подобни категории са чужди и неудобни за него. 
Определянето и оприличаването на параметрично производни форми до познати такива свидетелства единствено 
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за споменатата необходимост от известна предходна стъпка при въвеждането в действие на неприемани досега 
субстанции. Проблемът с високата степен на употреба на този изначален визуално резултатен етап, изказан тук като 
първи, е в това, че той е широко медийно отразяван и на практика общата критика към него автоматично се 
апликира и върху втория описан метод, спрямо който генеративната архитектура не се употребява за целите на 
прякото формотворчество. Ларс Хеселгрен от PLP Architecture дава ясно и достъпно обяснение за генеративната 
архитектура по отношение на понятието за структура: тя няма за цел да проектира сградата – тя цели да проектира 
принципа, който изгражда сграда. И тъй като в днешно време архитектурата все още страда от своята статичност, 
завършеност и неподвластност по отношение на обозрими влияния, разгънати във времето и пространството, тя не 
е в състояние да инициира сграда, която да се намира в перманентно състояние на незавършеност като реализация 
– и в този смисъл да бъде безкрайна, означаващо отворена към последващо развитие. Това обаче не пречи 
сградата да притежава характерните за растеж и развитие свойства, които да направят обитаването и реализацията 
й обвързани с промяна, каквато всъщност е необходима като понятие на обществото с оглед на изгубената пряка 
несемиотична форма на комуникация между хора и хора, хора и среда, и среда и среда. Може би точно тази част от 
размислите е мястото, в което да припомним, че досега архитектурното творчество винаги е разчитало и на 
природните феномени като едно или друго проявление, но някои от породените от този тип колаборация примери са 
били имитативни като течения, а други успешно са успявали да анализират и прилагат аналитичните резултатни 
принципи в практиката. Именно такава е борбата за генеративната архитектура през последните две десетилетия. 
Дори от височината на иновативната си практика през годините и от позицията на уважителния престол, на който се 
намираше, Фрай Ото забелязваше повсеместната ситуация, при която генеративните процеси все още се използват 
в по-голяма степен на употреба за целите на възстановяването на природни феномени, а не за целите на техния 
анализ и включването им като приложения под формата на отделни технологически системи за реализация. 
Опростеният пример за спиралата, към който ще се обръщаме отново в по-нататъшните размисли от настоящия 
текст, но за целите на различни тези, е описан в изключително интересната книжка Pamphlet Architecture 27: Tooling8 
от авторите Бенджамин Аранда и Крис Лаш: хората са забелязали повсеместната нейна употреба в природата, 
разновидностите й, приложенията й, красотата и описателността й; още повече, те са я изследвали и описвали, 
теоретизирали и канонизирали, но наборът от всичко това не означава, че въпросните възвишени качества би 
следвало да бъдат експлоатирани единствено във формалния си придобит вид. В редица от случаите вътрешната 
безкрайност, насочена в посока към центъра й, би могла да служи много по-красноречиво като метафора, отколкото 
като формален израз. Тя би могла да описва цели градове – какъвто е случаят с конкурсното участие на тандема за 
знак на Лас Вегас, или изобщо, да предоставя още по-общо ниво, да дава ясна нагледна представа за човешкото 
съществуване през настоящия и миналия век, когато всички ние работим за достигането на идеална пазарна цел за 
постоянен растеж, която на практика в пълнотата си е непостижима, имагинерна и т.н., но ние „знаем“, че тя лежи 
някъде там – в геометричния център на хипотетичната хипнотична спирала. 

Обяснението към проблематиката на сградните принципи всъщност може да бъде описано много опростено, но 
едновременно с това достатъчно съществено от примера, посочен в послеслова Седем към Tooling, даден от 
Санфорд Куинтър: хората имат нужда от строителни кранове не само за да изграждат сгради, но и за да имат 
възможността да строят по-големи строителни кранове, без помощта на които появата на още по-големи и 
изискващи сгради би била невъзможна. Описаната ситуация е наистина значима, тъй като се фокусира върху 
употреба на определен апарат извън границите на познатото му действие. По подобен начин човечеството е 
организирало познанието за числата, например, които в основата си са просто абстракция – без да имат пряк аналог 
в полето на природата. Музиката в западния свят, която сама по себе си е абстракция с явна, но емоционална 
първостепенна компонента, често се описва с апарат, произлизащ от математическия, въпреки че емоцията не е 
склонна към числено описание. Всичко тези постановки в същността си показват, че ние за пореден път – в частност 
в сферата на генеративността, отнесена към архитектурата, би следвало да повярваме в неща, които практически не 
осезаваме с изследваните от нас наши сетива, за да достигнем още по-значими висини на развитието – висини, с 
апарат за чието виртуално самопредставяне не разполагаме. Липсата на този апарат е съществена единствено ако 
я считаме за такава, но ако по подразбиране приемем апарата за даденост, ако успеем да се самозаблудим в това, 
то ние автоматично ще изнесем мисловните си ограничения на друго, по-позволяващо ниво. 

 
4.2.2. Дефиниране на правила и процеси 
Ако разтеглим дължината на нуклеиновата киселина ДНК, ще си дадем сметка, че дори само в едно-единствено 

човешко тяло тя възлиза на около 16 до 32 милиарда километра. В развитието си човечеството не е достигнало до 
начин, който да съхранява информация по-компактно. Ако например за сравнение трябва да опишем само 
кръвоносната ни система в CAD файл с точни позиции и други геометрични характеристики по отношение на 
тримерна пространствена координатна система, дължината на кода от файла ще бъде от порядъка на трилион 
километра. Тази аналогия ни дава ясна представа за това как природата складира (и компресира) информация на 
ниво принципи, а не на ниво описания. Тоест, тя възприема принципа на компресията на векторната графика, но с 
включени много по-ефективни и сложни алгоритми. Същността на генеративната архитектура се свежда от една 
гледна точка до аналогично дефиниране на правила и процеси – на практика зад всяка резултатна форма стои 
процес, основан върху набор от правила и принципи, които в общия случай са от друга по-висока, още невидима 
степен. В художествените културни проявления на обществото могат да бъдат намерени редица примери, 
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обясняващи тази връзка, и редица примери, обсъждащи прочита единствено на веществеността и конфигурацията, 
но пренебрегващи отнесеността към дълбините на структурата2. Може би първият сред хората, притежаващ 
потенциала да отчете активните генетични процеси във формата, е Гьоте. Описаните от него урформи не са 
единствено протоформи в качеството им на примитиви, за каквито често биват считани – те представляват 
основополагащи програми, които типовете форми обменят един с друг, и които определят както визуални прилики 
между типовете, така и техните неприводими и несъкратими разлики. Погледнато по този начин, урформата не 
съществува в материалния свят като форма, а по-скоро като абстракция за света, като математика в добавения 
смисъл на математиката, отчетен и описан по-горе. В качеството си на некохерентен за своето време Гьоте остава 
неразбран в контекста на това свое схващане до началото на 20 век, когато математиците поставят основите на 
Общата системна теория, лансираща в частност идеята за алгоритъм и като последствие от нея понятието за 
протокомпютър – машина на Тюринг. Определението за въпросната машина е от основополагащо значение не само 
за развитието на компютрите – нещо повече, то е определящо по отношение на понятието за алгоритъм, което от 
своя страна е изначално за генеративността и параметризирането – не единствено в сферата на архитектурата и 
дизайна. Преди обаче да се спрем на въпросната машина нека за целите на настоящия труд въведем еднозначно 
понятието за алгоритъм спрямо неговото значение, подадено от българския тълковен речник: 

алгоритъм м. Система от последователно изпълнявани по определени правила операции, която води до 
решаване на определена поставена задача. [от соб.] 

Машината на Тюрин е предложена през 1936 г. от Алън Тюринг, към онзи момент тя представлява абстрактно 
хипотетично устройство за доказване на основни резултати в компютърните науки в областите на математическата 
логика, изчислимостта и сложността на алгоритмите. Машината би могла да се дефинира чрез съвкупността от 
съставните й елементи: 

 памет – лента с клетки, във всяка от които е записан знак от най-често двоична азбука, състояща се от 
празен и пълен символ, съответно 0 и 1; лентата е активна по отношение на промяната на символите, а 
освен това може да бъде удължавана, което я прави безкрайна; 

 глава – мобилна част от машината, която във всеки етап от изчислението чете – или променя в края на 
правилото, конкретен символ от конкретна клетка въз основа на въведено по-късно избрано и изпълнено 
правило; във всеки етап от изчислението главата се движи линейно по продължението на лентата, но 
същевременно тя има възможността да се движи и напречно (наляво или надясно относно оста на лентата) 
според изпълнението на правилото; 

 програма – конкретен краен списък с инструкции; всяка инструкция е поредица от указания какво да се 
направи, ако главата е прочела съответния знак от азбуката; всяко указание съдържа информация какъв 
символ да се запише обратно върху лентата, коя инструкция ще се изпълнява на следващата стъпка и 
накъде (наляво или надясно) да се премести главата в движението си по лентата; 

 брояч – съдържа номера на активната в момента инструкция; една от инструкциите се приема за начална, 
тоест изчислението започва със зареждането на нейния номер в брояча; зададена е и крайна инструкция, 
при достигането на чиито номер изчислението спира. 

Тук няма да се спираме на процеса на работа на машината – разчитайки единствено на описание на изброените 
части по горе, които до голяма степен вербално илюстрират как процедира тя. Това, което можем да кажем без да 
изпадаме в излишно дълбок анализ към тема, строго принадлеждаща към компютърните науки, е, че машината 
изпълнява действия на базата на въведени променливи под формата на език, правила и изходни данни. През 30-те 
години на миналия век са предложени множество определения за понятието на тези действия – алгоритъм, но е 
доказано, че всички те са еквивалентни, което значи, че класа задачи, решим с машината на Тюринг, съвпада с 
класа задачи, решими от всяка друга разумна схема за правене на изчисления. Тази еквивалентност, приемана като 
естествен закон за всички възможни схеми за изчисляване, се нарича тезис на Чърч по името на американският 
логик Алонсо Чърч, който пръв я забелязва. Именно заради нея понятието за алгоритъм приема следния образ: 

Алгоритъм е всяко правило за изчисляване, което може да бъде представено чрез конкретна машина на 
Тюринг. 

Едва през последните 25 години архитектурата интердисциплинарно, но все още плахо опитва да се позовава 
на огромните резултатни възможности на алгоритъма. Важно е да отбележим обаче, че алгоритъмът се управлява 
от правила, а правилата не са числа. Правилото представлява натиск, който винаги е ограничен фрактално от 
натиска на друго правило. Правилата не дават формален резултат, но ограниченията, които правилата си налагат 
едно на друго, успешно произвеждат форми. Принципът се открива в повечето природни образувания и колкото и да 
изглежда невъзможен за систематизиране по отношение на своите проявления, архитектите Аранда и Лаш 
предлагат интересен и достъпен модел на класификация на тези проявления. В предговора към Tooling8 те 
разглеждат примера със снежинката и правилото на шестицата, което властва при него на различни нива, но в 
крайна сметка с производни финални резултати, които абсолютно винаги са формално различни – не съществуват 
две еднакви снежинки. Появата на архитектурата като продукт е разглеждана и описвана от тях не в контекста й на 
генеративна такава – те търсят тази изначална  част от процеса, предхождаща проектирането – такова, каквото го 
разбираме; те се съсредоточават върху частта, занимаваща се единствено с алгоритмите, без към нея все още да 
са наложени ограниченията от вещество, организация и материал. Основополагащият и първичен термин на 
инструментализиране, явяващ се и заглавие на книгата им (на английски tooling), на практика засяга главно това 
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какви правила съществуват в рамките на хипотетичното предматериално състояние, влияещи му по неговия път към 
материализиране. Седем на брой са техниките на настоящото инструментализиране/обработване, до които можем 
да го привеждаме: формиране на спирала, пакетиране, тъкане, преливане (или сливане), пропукване, формиране на 
ято, модулно облицоване. 

 Спиралата – образуване на форма като никоя друга подобна, тъй като рядко се наблюдава като геометрия 
и много по-често единствено като енергия. В общия случай разбираме за спиралата единствено като 
формация, описана от повлияни от нея елементи. Нито една от множеството типове спирали, известни на 
човека, не може да бъде открита никъде в природата като естествена материална крива и следователно 
ние не знаем коя е свойствената за въпросната крива материя, тъй като подобно предпочитание в 
изначалния смисъл на спиралата като организация не би могло да съществува. Нематериалността на 
спиралата не може да не ни тласне към засегнатите в увода на настоящия текст прийоми на пазарната 
икономика на западния свят – трудно е да не забележим сходството между хедонистичния стремеж  у 
хората, стимулиран на емоционално ниво, но с вектор на стимулацията, идващ отвън, и неговия финансов 
израз за постоянен растеж на макро и микро ниво от една страна, и недостижимия вътрешен център на 
спиралната крива. Авторите на книгите, често илюстриращи чрез снимки етапи от развитието на 
архитектурата в образа на спирални формални проявления от минали стилове и течения, едва ли си дават 
сметка, че архитектурата сама по себе си представлява спирала, тъй като в общия случай тя търси 
непосилен идеален връх, който не е предназначен за нея, предвид това, че тя не се влияе от времето като 
моментен фактор. Хипнотичното у спиралата по силата на нововъведения смисъл на понятието за 
инструментализиране се материализира като фиксация към оптимален инертен модел, който обаче трябва 
да се проявява в реална среда с реални полета и влияния. 

 Пакетиране – постига високи степени на устойчивост чрез сближаване на своите компоненти. Формирането 
на елементи в пакет е мощен способ на пространствена организация, който – за разлика от спиралния, не 
разчита на външна божествена енергия, а на извеждане на местоположението на всеки единичен модул в 
общия състав на системата по отношение неговите съседи, при което бива следван даден набор от 
правила: елементите да не са твърде близко един до друг, да не се припокриват геометрически и т.н. 
Пакетирането включва характерна форма на търпимост във вид на възможност за пространствена 
реорганизация на населяващите пространството модули, характерен за източните общества: появата на 
нов елемент в системата я реорганизира в общия случай, като съществуват и случаи на толерантност към 
общото, при които се наблюдава промяна у новодошлия член на групата. От архитектурна гледна точка на 
самопораждане и самоорганизация за нас е интересен именно първият случай, който по пътя към 
съответната материализация поставя въпроса за формата на изначалните членове. Теорията на 
минималните повърхнини, онагледена строително-емпирично най-вече от Фрай Ото, намира място и тук, на 
множествено ниво, където под формата на сфери максималните обеми на всеки член са заключени в 
минимална като площ ограждаща повърхнина. Тази минимална възможност за материални гранични 
взаимоотношения между членовете практически елиминира възможността за тангенциални сили на триене 
между обвивките им и така прави елементите склонни към реорганизираща пространствена демокрация. 
Какво се случва обаче, когато пространствените степени на устойчивост започнат да отстъпват място като 
ценност на рехавостта на пакета? Принципът на пакетирането на практика поставя въпроса за оптимизация 
на сечението между устойчивост и пропускливост – нещо повече, той оставя възможност за различна 
плътност на пакета по отношение на формата му, отчитайки наличието на външни полета на влияния, като 
ги регистрира чрез градиент на сгъстяване сред съставните си елементи. 

 

 
Вляво: атмосферен циклон; вдясно: пяна с балончета 
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 Тъкане – постига устойчивост чрез комбиниране на две относително слаби системи под формата на 
двойствено реципрочен мотив-модел. Продуктът на тъкането е синтез между две различни системи – често 
ортогонални като ориентация, които се самозаключват с цел добавяне на характеристика на самоносене 
към тяхното новообразувано цяло. Нито едната от съставящите системи не може да произведе устойчивост 
сама по себе си и в този смисъл тя не се намира в позицията на самодостатъчна. Както стана ясно според 
примера на плетената кошница, ползван за илюстриране по-рано в настоящия труд на определен тип 
непрекъснатост и еластичност, възлите в подобна структура могат да бъдат единствено визуално 
артикулационни, но в резултатни от плетене възли, ако приемем плетенето за вид тъкане, формите 
отдават възловата си непрекъснатост, за да получат устойчивост под формата на реален и често пъти 
относително сложен възел. Тази постановка води неизменно до интересния факт, че съществуват плетки – 
най-често линейни, а не равнинни, които са много по-трудни за разплитане, отколкото за оплитане. Друга 
интересна характеристика се крие в това, че често плетките са носител не само на процедурни техники, но 
и култура – без това да изключва двете множества. Също като пакетирането, продуктът на плетенето и 
тъкането оставя възможност за промяна в плътността – често свързана със загуба на определени типове 
устойчивост, но благоприятстваща допускането на други такива. На микрониво тази промяна се изразява в 
преместване от понятието за възел към понятието за бримка, което въплъщава качествено нови свойства 
на изплетения резултат. Тъй като тъкането е процес на организация в условията на пораждащи се 
поколения, всеки следващ ред от възли зависи пряко от предходния. Това означава, че той включва 
правила на растеж и развитие, което от своя страна – поради относително опростената си постановка, 
може да бъде описано като бинарен процес със следната двоична азбука: отгоре-отдолу, основа-вътък, 
единица-нула. Така описан, процесът е удобен за симулиране в условията на компютърните клетъчни 
автомати. 

 

 
Плетка на кошница 
 

 Преливане – представлява фундаментална за компромиса техника – без да включва негативната 
конотация на понятието. Преливането в същността си е градиент, плавна промяна от едно състояние в 
друго, като често въпросните състояния са парадоксални и изключващи се проявления на едно и също 
понятие. На практика преливането е зависимост, показваща, че между всеки две крайни състояния 
съществува набор от безброй усреднени подсъстояния, които осъществяват гладката и неусетна връзка 
между първоначалните такива. По отношение на генериране на преливане, то често разчита на процес на 
интерполиране. Преливането може лесно да бъда открито в градиентните характеристики на изброените 
вече принципи на обработване тъкане и пакетиране, където плътността е възможна като променлива 
величина като следствие в изменението на правилата. Преливането въплъщава парадокса не само на 
крайните си състояния, но и противоречие по отношение на раздробяване. Преходът често е считан за 
деструктивен акт, тъй като той артикулира изначалните състояния с цел да разбере техните свойства в по-
ниска степен на мащаба – с цел изследване с помощта на декомпозиция. Като резултат от преливането 
обаче получаваме качествено нови характеристики, които освен всичко са и развиващи се, което 
неоспоримо определя преливането като креативно действие. Пряко осъществяване на преливането идва 
да бъде сливането в смисловия контекст на камуфлаж, който е често срещано проявление в природната 
среда. 
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Преливане между двоица изображения 
 

 Пропукване – следва принципа на себеподобието, но в същото време запазва усещането за цялост. Чрез 
отмяна на първичната форма рекурсивно, напукването генерира аналогична на себе си геометрия с 
различно мащабно проявление. Делтата на реката, например, притежава различни като големина 
триъгълници – парчета суша, които се пропукват в хода на единен повтарящ се процес на речна ерозия. 
Резултатните моделни мотиви, наблюдаващи се при изсъхване кал или съсъхване на боя, са идентични 
като форма на рекурсия, проявена в най-малко два различни мащаба. Всеки отделен алгоритъм на 
напукване работи като разделя изначалния модел на брой части, определен от главната променлива, 
присъстваща в правилото. При всяка стъпка на пропукването формата изниква отново и отново в 
получаване на аналогични форми на себеподобие. Осъществява се връщане към произхода в рамките на 
всяка новополучена пукнатина: подразделянето изразява нещо ново и уникално по отношение на 
изначалното цялостно състояние. Характерната рекурсия представлява начин да се определи нещо чрез 
обръщане към самото себе си. Казано с други думи, в резултатните все по-малки парчета можем да 
открием черти, характерни за цялостния етап, но невидими за него или осезаеми само за артикулирания 
резултат. Интересен пример на подобно фрактално развитие представлява и широко експлоатирания 
растеж на дървовидната структура, където обаче пукнатината е негативна по отношение на 
веществеността, тоест пукнатината е изразена в материал. Интересно е да се отбележи, че всяка 
следваща „пукнатина“ там се явява допълнение към предходната, а не нейно равномерно раздвояване, 
което от своя страна реферира към непрекъснатостта на тъканата мрежа на елементите на кошницата и 
„протичащите“, а не сплетени възли. 

 Ято – намира ред посредством мярката за безпорядък или ентропията. Не съществува по-красноречив 
модел от този на ятото с цел илюстрация на това как сложността едва ли не буквално може да избухне от 
локани решения, породени от различни взаимодействия. Въпросният индивидуален елемент на практика 
може и да бъде задължително птица – принципите, формиращи ятото, важат за растения и животни в 
екосистеми, коли в натоварени градски магистрали или дори тълпи хора. Ако приемем града за 
динамичната среда, в която потоците на автомобилния трафик, на стоките и на множествата от хора могат 
да бъдат приложени към всяка урбанистична трансформация, то тогава ятото предоставя жив модел-
пример на сложна координация, описваща тези материални урбанистични промени. Рецептурно 
погледнато, всеки член на ятото спазва следните три йерархично подреди правила: да избягва да се 
скупчва със съседните членове като държи курс на запазване на минимална определена дистанция между 
него и съседните нему членове, както и да следи за такава дистанция между съседните членове и тези, 
летящи около тях; да се поддържа средната посока на летене на съседните членове; да бъде свързан с 
ятото с постоянна насоченост към геометричния усреднен център, определен от позициите на съседните 
членове. Правилата или аналогичните на тях принципи са неписани, но не само за птиците – най-близкият 
антропогенен модел на ятото се открива в автомобилното движение, когато не са налични ограничения от 
типа на разделителни линии за отделните ленти при широк еднопосочен път. Практически всеки нов член в 
подобна система изменя системата и разстоянията между членовете й, когато пространството е 
ограничено. Този резултат неизменно напомня за модела на пакетирането. Мост към други типове на 
обработване откриваме и в това, че ятата от птици, когато се готвят за дълго пътешествие, събирайки 
членовете си, често обикалят въздушното пространство под формата на спирални криви. Интересно е да 
се проследи и явлението на откъсване – в зависимост от позицията на члена в ятото той има траектория на 
летене много по-различна от тази на друг член, съставляващ обратния фланг на ятото, например. Така 
описаните траектории на движение са толкова различни, че в различни времеви моменти се пресичат. 
Аналогични парадоксални явления се наблюдават и на принципното ниво, където понякога заради 
траекториите на отделните пространствени сегменти от ятото, зададените правила се изключват взаимно. 
В такива случаи изпълнението на дадени правила зависи от тяхната приоритетна подредба. Първото 
правило за не твърде близък летеж, например, е с по-голяма тежест от третото за центъра, което често 
пъти дава резултат под формата на скъсване на тъканта на ятото или отделяне на някой от членовете от 
общата система за кратко. 
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Вляво: напукана изсушена почва; вдясно: формално образувание от птици 
 

 Модулно облицоване – сглобява тектоничен модулен модел. В общия случай въпросният модел на 
обработване работи в равнината, но системите, съставени от балончета или клетки показват, че 
потенциалът в тримерното пространство на принципа е значителен. За разлика от групирането в пакет, 
модулното облицоване е абсолютно плътно. Ако у него се появява градиент на плътност, то последният е 
продукт на последваща чужда за принципа намеса на изваждане на отделни членове или техни 
конгломерации. Най-ясната и широко разпространена принципна постановка на способа е тази, 
представена от Григорий Вороной и позната в най-опростения си вариант под името Диаграма на Вороной. 
Резултатът от нея е базиран на множество точки в планарното пространство, които в няколко стъпки 
формират различни модули в зависимост от пространствените си отношения: формират отсечки помежду 
си; въпросните отсечки се изразяват чрез своите симетрали; първичните отсечки отпадат; симетралите 
ограждат полигони тип „плочки“ – за модулно облицоване – около всяка точка. В общия случай диаграмата 
на Вороной не работи с еднакъв модул или дори с набор от ограничен брой такива членове – като пример 
за апериодично облицоване21. През втората половина на 20 век множество математици се занимават с 
въпросната материя за апериодичността, в резултат на което до 1977 г. вече разполагат с около 10 
работещи комплекта с обозрим краен брой модули – от 2 до 13. През 1988 г. Питър Шмид открива първия 
единичен тримерен апериодичен модул, който се основава върху ос, явяваща се едновременно и ос на 
ротация, и отсечка на преместване. Върху по-късния съставен K-модул на Лудвиг Данзер за конвексен 
протоелемент се основава примерът на Аранда и Лаш за скален блок и резултатна изкуствена пещера тип 
грото, съставена от едва 4 тримерни елемента, наречени съответно топки, гуми (за изтриване), запушалки 
и чудовища. 

 

 
Отляво надясно: четирите тримерни модула на Лудвиг Данзер; резултатен K-модул на Данзер с 11 382 тетраедъра; преобразуване на 
модулите от Бенджамин Аранда и Крис Лаш в набор от 3 066 точки; преобразуване на точките в броя „скални“ модули чрез употреба на 
тримерна диаграма на Вороной от страна на Бенджамин Аранда и Крис Лаш; четирите повтарящи се „скални“ модула 
 

В определени моменти седемте изброени инструментарни метода на обработка при етапа на проектиране в 
нематериалното пространство може би изглеждат слаби като класификация, но това е така единствено поради 
факта, че въпросните принципи притежават версатилността, породена от възможността им да си влияят, докато се 
комбинират по един или друг начин. Именно защото претендират да се занимават с принципи, лишени в първичния 
си вид от овеществяване, е изключително трудно да открием веществени материални примери, в които да не се 
засягат поне две от изброените седем идеални постановки на модулиране. Не е за подценяване факта, че всеки 
принцип е сведен до достъпна фаза, която изключително лесно би могла да се параметризира. Ниската степен за 
разбиране на ниския по мащаба си модул и на акомпаниращия го принцип способстват за лесно и обозримо 
изграждане на следващи по мащабите си параметрични системи, въплъщаващи интеракция на описаните начини на 
инструментализиране. 

 
4.2.3. Генериране на неочаквани морфологични резултати 
Колкото и смело, радикално и хуманно неприемливо да звучи, картинното ни въображение на практика се явява 

лимитиращ фактор, тъй като е производна на полето, в което реално съществуваме. Погледната от този ъгъл 
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границата между интерпретативното и иновативното в творчеството е поставена под дълбоко съмнение на визуално 
ниво, или в най-добрия случай е изместена в полза на интерпретативния подход. Истината е, че реалната граница 
трябва да бъде потърсена в смисъла. Смисълът на иновативността невинаги може да ни доведе до непознати 
формални явления, тъй като съзнанието ни в общия случай – поради социалния характер на своя произход, работи 
картинно – особено след неизбежната намеса по отношение на обществената среда от страна на електронните 
медии. Доказано е, че зрението у съвременния човек предоставя 90% от притока на логична информация, достигаща 
до него, и по тази причина атаката от всякакъв антропогенен характер към окото е най-категорично изразена 
количествено. Мисленето, например, се извършва в позната и комфортна лингвистична среда, която можем да 
приемем за среда със съответните за нея ограничения, които все пак толерират до значителна степен абстракцията. 
Но ако мисловната сфера е лимитираща, то какво остава за визуалната? Оказва се, че картинното мислене разчита 
на същата степен на комфорт, но познатите форми, с които работи визуалният речник, така да се каже, са осезаемо 
по-малобройни. Продуктът на иновацията във визуално отношение не би могъл да се появи под форма, различна от 
тази на смислов дериват. Принципът е илюстриран особено живо от документалния филм на Вернер Херцог Балада 
на малкия войник (1984), където констативно е разкрита материята за децата бойци в Никарагуа в началото на 80-те 
години на 20 век. В по-общ и недотам политически характер лентата представлява скъсването между изкуството и 
привичните за него категории и поглед към дълбочината на смисъла. 

Генеративните и параметрични апарати, ползвани в съвременното архитектурно творчество, биха могли да 
изиграя мост именно към такова прекъсване. Не бихме могли да желаем ново отговарящо на необходимостите на 
обществото състояние на архитектурата, което да сме способни да сглобим с досегашния си изразен език. Ако тази 
условна постановка работи като смислена по отношение на флуидната архитектура, то генеративната архитектура 
работи така много по-ярко на визуалното резултатно ниво. Връзката между двете вече беше спомената и 
илюстрирана с принципа, характерен с употребата на насочени отсечки за репрезентиране на силови влияния. Тези 
вектори са удобни за параметризиране след като веднъж вече са били въведени като фактори в определена среда. 
Тяхната сила и насоченост са обект на променливи, които лесно биха могли да бъдат променяни. Итеративният 
характер както на флуидите, така и на системите за строеж и развитие, прави всеки нов следващ момент и 
съответно всяко ново поколение до една съществена степен непредвидими като позиция и тенденция на поведение. 
Непознатото плаши, то е несигурно и неясно, но едновременно с това е и освобождаващо, премахвайки рамките на 
най-силното ни оръжие за иновативност в лицето на визуалното въображение, което в общия случай сериозно 
надценяваме. Ако проведем смислов мост на прилики, водещ към сферата на аналоговата фотография, ще 
разберем, че макар и средата в дигитализма да е значително филтрирана и опосредствана в контекста на чистата 
манипулацията, тя предоставя възможност за грешки подобни на тези, характерни за фотографията в лицето на 
хроматичните аберации при контурите, дисторзията на кадъра и винетирането при рамката. Ако само за момент 
отнемем от гърба на архитектурата тежкото бреме на фокусираното към нея очакване и допуснем проявата на 
грешки дори само в смисловата постановка на опитността, вероятно ще си дадем ясна сметка, че резултатите на 
генеративността в областта могат да бъдат разглеждани като несъответствия, които да отключват нови и 
неизползвани досега смислови възможности за предмета на архитектурното творчество, тъй като по дефиниция 
грешните опити оптимизират качествата на продукта, но могат да бъдат и революционни от гледна точна на 
непредизвикания си диаметрален мироглед. 

 
4.2.4. Значение на изходните съпътстващи данни 
Преподавателската практика в България по отношение на архитектурата в общия случай засяга значението на 

ситуационните дадености изключително едностранчиво. Масово учащите се говорят за вписване на техните обектив 
в прилежащата им среда с твърдата убеденост, че вписването е единственият начин за отношение към нея. 
Нагласата към работа с даденостите на микро мащаб е похвална, но ограниченото й проявление е слабо като 
подход. В стандартния случай за студентите подадената ситуация за проектиране на обществена сграда означава: 
посока на автомобилен подход, посока на пешеходен подход, географски посоки, ослънчаване и налични визуални 
оси. За голямо съжаление от инвестиционна гледна точка практикуващи архитекти често свеждат влиянията на 
средата до почти същия комплект от базови характеристики. За да не остане впечатление за недоразумение, нека 
направим уточнението, че настоящият текст няма за цел да компрометира изброените фактори, а единствено се 
стреми да увеличи техния състав по отношение на допълнителни групи от изходни данни на нива на локален и 
урбанистичен мащаб. Всъщност никой не търси комплекта на продължение по една неизменна условна причина: ако 
допълнителни влияния в средата все пак бъдат открити, как да ги използваме? Изброените по-горе фактори имат 
ясното си проявление върху крайния етап сграда. Те влияят пряко на избора на място за главен вход за публиката, 
за вход за администрация и обслужване, за обособяване на предвходни подготвителни и площадни пространства, за 
ориентация на дадени помещения към паркова среда или съобразяването им с географските посоки на света във 
връзка с комфорта и необходимия микроклимат в съответните помещения и т.н. Наистина, системата работи, но 
истински интересните резултати, основани върху извлечената форма, биха дошли от изначални данни за мястото, 
които не са видими с просто око, така да се каже. Интересен пример в това отношение, материализиращ връзката на 
архитектурата с едно от вечните й съпроводими я хобита в лицето на фотографията (нека включим и пояснението, 
че другото такова хоби е акварелното изобразително изкуство), представлява практиката в някои от френските 
архитектурни училища студентите да правят снимки на местата, на които ще проектират, с примитивната техника на 
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камера обскура или, с други думи, регистриране на светлината от мястото върху светлочувствителна материя, но не 
през обектив, а през миниатюрна дупка с диаметър между 0.10 mm и 0.50 mm29. Впоследствие студентите сами и 
ръчно проявяват и копират своите фотоси. На въпроса за обосновката към цялото упражнение те отговарят просто и 
ясно: подобен метод с ниски технически характеристики им позволява да видят или усетят характеристики от 
средата, които без този подход остават невидими. Влиянията, които регистрират са различни: уловен вятър заради 
сравнително удължените времена на експозиция, аугментирана насоченост на пространството заради силното 
винетиране в кадъра, особености на наличната светлина, видими единствено за негативната фотохартия, истински 
потоци от хора (а не просто заснети замръзнали фигури на хора по кадрите), възможни отново заради дългата 
експозиция и т.н. Връх в приноса на тази снимачна техника, известна още от времето на китайския древен философ 
Мо-Дзъ (5 век пр. Хр.), представлява метода на соларграфията, който се характеризира с много по-дълги времена на 
експозиция от порядъка на дни до месеци. Запечатването на изображения с такава продължителност неизменно 
подава идеята за течащото време в игралното поле на архитектурата27. Изходните данни, които би следвало да 
бъдат издирвани, събирани и систематизирани от архитектите по начина, по който това на свой ред правят 
разследващите журналисти в своята област на действие, са подвластни на хода на времето. Процесите, 
извършващи се дори преди нашата намеса на конкретната отредена площадка, се характеризират с периоди – те не 
биха могли да бъдат сегашни мигове и е напълно противопоказно за тезите, изложени в настоящия труд, процесите 
да бъдат разглеждани единствено като обстоятелствени пояснения за място или моментни влияния. 
 

 
Вляво: Висящият мост Клифтън в Бристол: 17 декември 2007 – 21 юни 2008, Джъстин Куинел, 2008; вдясно: Град на сенки, Тълпа 2, 1993, 
Алексей Титаренко 
 

Статичното, неподвластно и инертно възприето познание за архитектурата на практика забранява употребата 
на множествения фактор време под формата на изходни данни, характерни със своето трудно за систематизиране 
приложено действие. Изходни данни от именно такъв характер биха могли да доведат до извлечен резултат, който 
да извади архитектурата от пространствената й реалност и да я въведе съответно в пространствено-времевата 
такава. Изначалната информация, приемаща промяната, досега беше непосилна за въвличане в уравнението на 
проектирането, но след като вече е наличен технически апарат за нейното приобщаване, не става ясно защо тя 
продължава да не бъде взимана под внимание. Ходът на времето е средата, в която се осъществява развитието, а 
генеративните алгоритми имат за цел да използват именно него като основа на тяхната работа. Изобщо, изходните 
данни, имат нужда от по-значим обем на набавяне и от одухотворяване не само по отношение на времето и 
възникващата във връзка с него продължителност. С помощта на параметричните апарати изходните данни, които 
сами по себе си са просто физически характеристики, могат да бъдат изведени на друго, качествено различно 
виртуално ниво, където да получат своя радикален еквивалент. Нека за целите на тази постановка да припомним 
кадри от музикалната драма Танцьорка в мрака (2000) на Ларс вон Триер с участието на Бьорк, в които кадри 
непоносимостта на битието на главната героиня го превръща в действие на мюзикъл. Генеративната и 
параметрична архитектура предоставя именно такъв апарат за олицетворяване на обикновеността на изходните 
данни, което неизбежно изисква увеличаване на площта на кръга на тяхното издирване и подбор. Разглеждането на 
резултата от архитектурата като жив и подвластен на явленията в средата означава, че аналогично ние трябва да 
започнем да приемаме средата като жива и влияеща и в тази връзка да я възприемаме в много по-общ смисъл от 
познатия, който единствено виждаме с очите си. Тези темпорални съждения сами по себе си изменят значението на 
словосъчетанието „изходни данни“ като отнемат неговия смисъл на начален и ползван само в началото компонент и 
го превръщат реално в постоянно действащ такъв. В тази връзка вероятно изходните данни трябва да бъдат 
пояснявани и като действащи или съпътстващи, още феномни. По силата на това съждение е редно в настоящия 
контекст на размисли, но и в полза и на по-нататъшните анализи по отношение на растежа и развитието да въведем 
понятията за фенотип и генотип така, както те са обяснени в българския тълковен речник: 

генотип м. спец. Наследствена основа, съвкупност от гените на организма. Срв. ф е н о т и п. [от гр.] 
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фенотип м. Съвкупност от всички признаци и свойства на организма, формирали се в процеса на 
индивидуалното му развитие. Срв. г е н о т и п. 

За начало на тази подточка по-горе беше въведен учебен пример с уклон към пинхол фотографията. Нейният 
завършек ще бъде илюстриран с подобно красноречиво проявление на учебно ниво. Описаната постановка е 
резултат от проучване на реалното състояние на средата като част от работата по курсов проект в 4-ти курс или, 
казано накратко, макет на ситуацията. Удивителното по отношение на този макет е в това, че зелените му площи, 
например, се различават с тези, подадени от конкретната скица за работа, широчината на пътното платно варира 
плавно, но осезаемо – при положение че реално то е 20-метрова непроменлива ивица, отреденото петно за строеж е 
много по-малко от реалното на място, а обкръжаващите го съществуващи сгради са представени като много по-
големи. Търсенето на мащабно редуцирано съответствие се оказва излишно, тъй като въпросният макет показва 
единствено усещане за големините на изследваните дадености. 

 
4.2.5. Мултидисциплинарност 
Архитектурното творчество винаги е било интердисциоплинарно по своята природа, но едва в много редки 

случаи е възприемано като такова. Фигурата на главния майстор от древността е основополагаща като продуктът на 
материята, колкото и разностранен да бъде той, винаги е приписван с почести на архитекта. Неслучайно ние не 
може да дадем дори заявка за определение на архитектурата, тъй като тя е резултат и дериват, сглобка от различни 
припокриващи се полета. Архитектурата не е строителство, но често се отъждествява с неговата продукция, тъй като 
това, което се приема за неин жест, не е животът на сградата, а моментното й пускане в експлоатация. В редица 
случаи архитектурата е много повече философия, социология и психология, отколкото дори самовглъбено 
пространство. Това на практика означава, че главната фигурна на процеса й вече не е главна. Комплексните задачи, 
явяващи се предмет на материята, са достигнали такива нива на сложност, че за една единична професия е 
напълно невъзможно да обхване всички направления на тяхната цялост. Към момента все още бавно архитектите 
предават белезите на своето божествено потекло – отливът е стартиран, но той е изключително нежелан и 
емоционален. Главният майстор е заплашен от това да придобива административни функции на координиране, ако 
се откаже от предмета на своята дейност като носител на култура. Темата за посредничеството е удобен повод да 
се върнем няколко десетилетия назад, за да си припомним какво се случи с електронните медии, когато тяхната 
безгранична власт на филтриране започна да взима решения единствено на базата на инвестиционния интерес и 
техническия напредък. Липсата на медийна екология доведе до примери, в които събитията от една война, 
например, се отразяват от много по-голям брой журналисти, отколкото е броят на участниците в сраженията. 
Липсата на мащабен общочовешки „съвет за електронни медии“ се оказа пагубна за цели поколения. Пропуснатата 
подготовка от страна на инженери, математици, психолози, социолози, биолози, философи и др. към обществото не 
само спомогна за консуматорското налично състояние на последното, но и заклейми медията на телевизията – при 
положение, че тя, като всяка друга медия, има изначален хуманно-информационен позитивен характер. Нещо 
повече, прийомите на монополизация и последващо филтриране се повтарят в сферата на интернет, където, 
въпреки осъзнаването, липсва мултидисциплинарен подход по отношение на стратегиите за неговото развитие така, 
че той да бъде в услуга на човечеството, а не в услуга единствено на себе си. 

Ако се замислим, ще си дадем сметка, че проблемите на архитектурата от подобен версатилен характер са 
аналогични. Всъщност тези тънки моменти се разкриват най-ясно в областта на интерактивността, отнесена към 
пространството, но те водят началото си още от хронологически по-ранния етап на генеративния подход. Така 
например основополагащото по отношение на растеж и развитие програмно приложение Genr8 (името се произнася 
както се произнася английската дума generate), което ще бъде разгледано по-подробно в следващата точка на 
настоящия текст, е разработено от качествено разнороден екип, включващ архитекти, специалисти по изкуствен 
интелект и по симулиране на изкуствен живот, математици и генетици. Интересното явление, което се наблюдава 
обаче – при това най-вече в учебни заведения по архитектура с дигитален характер, е, че опитните резултати, 
постигнати в компютърното пространство, биват моделирани като реални осезаеми модели веднага след 
виртуалното им генериране. Това на практика идва да покаже, че архитектурата за наше щастие все още се „прави“. 
Софтуерът не е единствено имагинерно генеративен и параметричен – той включва в себе си ясна представа ако не 
за реализационните мащаби на целевия обект, то поне за мащабите на макетно-ориентираното изследване. 
Изконната задача на архитектите не е да проектират, а да симулират, която задача включва прототипиране на 
резултата. Именно тази част от сферата на нашето творчество тласка професията в общите води на 
мултидисциплинарността. Иновативните по отношение на визия, но все още интерпретативни като смисъл 
постановки са до такава степен многообхватни, че още в началния етап на моделиране и генериране на формата 
архитектът безвъзвратно е зависим от екип на конструктори, машинни инженери и оптимизатори, проектанти на 
операционни системи и други специалисти. Короната като символ на ултимативна креативна власт е предадена, но 
тя не се намира у някого другиго, тя просто е морално остаряла и ненужна. Поставя ли описаното състояние 
архитекта в позицията на изчезващ вид? Съвсем не – той притежава значима роля в цялостния процес, която роля 
не се свежда единствено до администриране. Последното убежище на архитекта е всъщност и най-важното изконно 
такова  – еднолично той вече създава единствено посланието, а не продукта. 

 
4.3. Цели 
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4.3.1. Инструментализиране на растежа и развитието 
Основополагаща за настоящата цел на разглежданите методи се явява разликата между генетични и 

генеративни изчисления, като в последните се включва възможността за еволюция на формата. Въпросната цел е 
онагледена чрез представяне на капацитета на софтуерен субпродукт, разработен от Мартин Хембърг в 
съавторство и надзор от водещи за изминалото десетилетие специалисти по изкуствен интелект в лицето на д-р 
Уна-Мей О’Райли и Питър Теста20. Споменатият вече Genr8 на практика е мощен инструмент за анализ на 
експерименти в морфогенетичен контекст, изследващ приложенията на теоретичната си постановка за целите на 
описаната по-горе дуалистична природна проблематика. Очевидно е, че всяка сложна естествена форма е продукт 
на своята еволюция, но като добавка живите форми растат, а растежът е комплициран процес, в който са вплетени 
приносът на генотипа с разнообразните приноси от средата и фенотипните обязаности. Генотипът включва 
конституционален установен закон за индивида, докато фенотипът е продукт на взаимодействията между генотипа и 
средата, която организмът обитава. Възникващите характеристики и капацитет на естествените форми са резултат 
от генеративни процеси, упражняващи влияние върху успешни версии на генома. Геномът е компактен набор от 
информация, трансформиращ се в биомаса от постоянно увеличаваща се степен на сложност по отношение на 
структурата си. Целта в същността си се свежда до триединство на следните насоки: да се инструментализират 
естествените процеси на еволюция и растеж; да се моделират основните характеристики на самопораждането и 
възникването; изброените две насоки да се комбинират в границите на изчислителното компютърно поле. 
Полученият инструментариум следва да бъде приложен под формата на техническо средство с генеративни 
принципи да действие, което да произвежда сложни и адаптивни архитектурни форми. Настоящата компютърна 
основа, с която разполагаме, отнесена към контекста на изчислителните процеси, свързани с генеративност и 
еволюция, притежава голям потенциал спрямо определената цел. В миналото еволюционните алгоритми бяха 
ползвани основно за оптимизиране, но към сегашния момент работят и за подобряване на свойствата, позволяващи 
адаптивност. Въпросните алгоритми правят възможни изпълнението на морфологични процеси и на процеси на 
адаптиогенеза – непрекъснато генериране на нови адаптивни подобрения и преработки в присъща новаторска среда 
с ограничения, които далеч надхвърлят границите на ръчните аналогови експерименти. Нещо повече, 
изчислителните еволюционни методи не само позволяват симулирането на различни сюжетни линии от развитието с 
помощта на автоматизирането и повтарянето – въпросните методи водят към нови форми на репрезентиране и 
описване на процеси в областта на инструментално управляваните еволюционни практики, които извличат структури 
на самопораждане. 

Следва да бъдат разгледани възможностите и лимитациите на изчислителните методи по отношение на 
развитието в сферата на архитектурното творчество – в контекста на установените оперативни рамки на 
организация и на приложение на съвременната напреднала компютърна система. През 2003 г. д-р О’Райли и Мартин 
Хембърг са част и по-конкретно ядрото на проучвателен екип на Масачузетския технологичен институт (MIT), най-
общо включващ в състава си набор от компютърни специалисти и архитекти. Групата изследва възможната 
потенциалната синергия между архитектурно творчество, изкуствен интелект, физика и инженерни науки. Продуктът 
на тази колаборация е разработка на прототипен формообразувателен софтуерен инструмент като част от 
съществуващ общ програмен пакет за компютърна анимация и CAD. Интегрирайки изчислителни методи за 
еволюционни и генеративни процеси, както и техники за физическо моделиране на средата, резултатният Genr8 
представлява първото по рода си проявление на подобен инструментариум за формотворчество. Приложението 
използва основана върху генериране на популации адаптивност, близка до известни еволюционни и генеративни 
алгоритми, които от своя страна са близки до понятието за растеж. За времето на своята поява Genr8 е уникална 
комбинация от способ за граматическо еволюиране – или алгоритъм за еволюционните изчисления, и обогатени 
тримерно L-системи – или генеративен алгоритъм. Софтуерът се появява като надстройка за Autodesk Maya, която 
до 2005 г. е разработвана от Alias Systems Corporation – днес част от групата на Autodesk. Програмен пакет-среда от 
такъв мащаб позволява на базирания върху преливаща се динамика на селектиране, вариране и наследяване Genr8 
симулирането на стохастични еволюиращи и основани върху характеристики на средата структури под формата на 
геометрични повърхнини. С цел да бъде осъзната генеративната сила на този изчислителен инструмент е важно да 
бъде разбрана теоретичната рамка на неговото изчислително обкръжение. Genr8 позволява проучване и развитие 
на повърхнини в пространство, притежаващо жизнени условия. Проучването е възможно чрез въвеждането на 
еволюционен модул, който произвежда популации от тримерни повърхнини в границите на множество поколения 
(еволюционен алгоритъм), докато развитието се управлява от алгоритъм, наподобяващ растеж (генеративен 
алгоритъм). Първоачалното състояние на всяка повърхнина е равностранен полигон. Впоследствие всяка 
повърхнина расте като все по-голяма и сложна, бидейки стъпково регулира и преработвана под формата на 
повторения от уникален набор от правила. Процесът на растеж е заимстван от системите на Линденмайер, срещани 
като L-системи, постигащи форма чрез използването на взаимодействието между следните два компонента: 
дефиницията – зародишът на формата и на пренаписващите се правила, които определят това как се променят 
елементите на формата; и графичен процес, който въз основа на повторението препревежда и реинтерпретира 
споменатите правила с оглед на моментната форма. 
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Специфичният модел на растеж, приложен в Genr8, е осигурен от HELMS система в качеството й на допълнен 
вариант на известните L-системи, които ще бъдат разгледани по-късно в настоящия текст. Докато HELMS позволява 
растежа на повърхнините в тримерното пространство, стандартният вариант на системите работи в равнината. 
Моделът също така включва по-сложни граматики наред със симулирана физическа среда. Може би най-важното 
следствие от това представлява фактът, спрямо който HELMS генерира повърхнини, които растат – включвайки 
всичко, вместо такива, които растат постепенно стъпаловидно – тъй като всички части на резултатната повърхнина 
се модифицират едновременно по време на цялостния процес. Повърхнината се конструира чрез насочен процес от 
дъното към върха, при който всички части реагират както на локални взаимни влияния, така и на влияния от средата. 
Последното ни връща под формата на аналогия в частта с математическата постановка към флуидната архитектура, 
където сплайн кривите от висока степен реагират на локални влияния глобално – с промяна по цялата своя 
дължина. Но да се върнем на генерираната повърхнина, която е репрезентирана графически като структура от 
върхове-точки, ръбове и региони – като изразни средства на програмния пакет Maya. В резултат на това, че всички 
ръбове могат да бъдат пренаписвани през целия процес на растеж, всички части на повърхнината се променят 
непрекъснато. Взаимодействията на локално и глобално ниво са сложни и следователно интерпретацията на 
модифицираните L-системи е комплицирана, така че последиците от растителния процес са напълно непредвидими 
морфологично, както и са с отворен край. По този начин фенотипният резултат се явява повлиян както от генотипни 
специфики, така и от условия на средата. При комбинацията от процес на растеж и генериране на форма е 
задължително системата да бъде разположена в истинска среда с живи влиятелни контекстуални фактори – в 
случая на Genr8 условният набор се състои от гравитация, граници, притеглящи и отблъскващи елементи, 
последните съответно наричани атрактъри и рипелъри от английските думи attractor  и repeller. Именно тази 
постановка на практика илюстрира значението на точката от настоящия труд 4.2.4. Значение на изходните 
съпътстващи данни, тъй като авторът може да зададе спецификации на средата, които да се окажат значим елемент 
с основно влияние върху процеса на растеж. 

Описаният надстроечен софтуер е изключително интересен от няколко коренно различни гледни точки. На 
първо място, той първи като хронология на разработките в областта успешно играе ролята на илюстриращ по 
отношение на комбинирани взаимновлияещи си процеси на растеж и развитие, при които правилата на всяка стъпка 
се пренаписват с оглед достигането на нови и нови състояния, възприемащи нови глобални фактори и локални 
интеракции. Пренаписаните правила обаче изменят цялата структура – включително и частите от нея, които вече са 
генерирани, което прави процесът невероятно сложен. От гледна точка на архитектурното творчество, разглеждано 
в контекста на темпоралното настояще на обществото, и появата му в зависима от времето – като променлива, 
среда, предложеният от Genr8 модел на действие е изключително силно мотивиран. На практика това, което той 
предоставя като резултат, не е просто математически фрактал от стерилната сфера на теорията, а фрактал, който 
се саморегулира и променя постоянно – един жив фрактал, доколкото жива остава средата, в която той се развива, а 
тя е неизменно такава. На второ място Genr8 притежава възможността за намеса от страна на употребяващия го 
оператор-ползвател-автор. Докато при традиционния подход към интерактивните еволюционни методи на 
изчисление операторът има възможност да променя стойността на приспособимостта, която величина най-общо 
може да се разглежда като измерител на броя на копията на гените на един индивид в следващото поколение, Genr8 
предлага вградена автоматизирана система за оценяване на приспособимостта. Това на свой ред отваря поле за 
изява на друго по-мощно средство, с което взаимодействието между архитекта и процеса на еволюция се изнася на 
по-различно ниво с обозримо по-консистентна свобода на общуване. Въпросното средство е функцията IRR (от 
английски думи interruption, intervention и function) за прекъсване, намеса и възобновяване. Тъй като процесът на 
растеж и еволюция е базиран на краен или безкраен брой итерационни повторения, той е ресурсоемък по 
отношение на правените изчисления и в никакъв случай не е мигновен. Възможността за прекъсване позволява 
процесът да бъде спрян по всяко време, което може да бъда разбирано като спиране на хода на времето. От 
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момента на спиране от общата постановка могат да бъдат отделени и експортирани резултатни индивиди или цели 
популации с цел избиране, сравняване, анализиране, наблюдаване. Нещо повече, IRR позволява намеса от 
глобален характер чрез промяна, добавяне или премахване на влияния, определени от средата, както и чрез 
промяна на всички параметри под формата на числени стойности-променливи, които са достъпни за промяна преди 
първоначалното стартиране на процеса. Описаната функционалност касае изменчиво променливите влияния на 
средата, които архитектът вече не е длъжен да възприема и симулира като моментни. Именно това, но на допотопно 
ниво, предлага и фотографията като метод на изследване с осезаемо удължени „отворени“ периоди на експониране. 
Последната част на IRR функцията позволява възобновяване на естествения бяг на времето от точката, в която е 
било спряно. 

Така приложението за Maya 3.0 от 2003 г. включва три ключови иновационни подхода към проблематиката: 
употреба на повърхнината както като геном (усложнена L-система HELMS), така и като фенотип (самата 
повърхнина); процедиране в рамките на еволюционните изчисления, където геномът се реинтерпретира постоянно и 
повторяемо с цел да формира повърхнина; възможността за прекъсване, промяна и вторично стартиране. По силата 
на това триединство програмният продукт притежава потенциала за използването на еволюционен изчислителен 
апарат в сферата на архитектурата, който апарат се позиционира отвъд опростеното разбиране за капсулирания 
компютърен процес на геометрично размножаване, който служи за добра отправна основа, но в общия случай си 
остава единствено теоретизиран математически фрактал. За разлика от последния, Genr8 и прилежащите за 
изчислителната му структура възможности, посочват интегриран процес на еволюираща адаптивност, непрекъсната 
оценка на индивиди и систематизиране на вид, като разпознаване и инструментализация на модели на изпълнение 
на сложни геометрически повърхнини. 

 
4.3.2. Контекстуализиране 
Разглежданото в тази подточка контекстуализиране бива представено като антитеза на идеализацията на 

архитектурата. Контекстът се явява форма на мултидисциплинарност по отношение не само на мястото, но и на 
времето. Приведеният по-горе пример за генеративното приложение на групата О’Райли, Теста и Хембърг 
представлява добра постановка за симулация на контекста по отношение на времепространството. При липса на 
определен брой или безброй итерации – явяваща се липса на време, разглежданият организъм не е в състояние да 
се развива и да расте, което на практика го отдалечава категорично от средата му, населявана от обитатели, 
въплъщаващи понятията за растеж и развитие. При липсата на жизнени фактори от средата, симулираният 
организъм не пренаписва своите правила и така взаимодейства със себе си единствено на локално ниво между 
собствените си повърхнинни индивиди, което някак напомня за симетрията като проявление на изчезнала 
информация и съответните мутациите при пръстите на ръцете, изследвани от Уилям Бейтсън. Контекстуализацията 
е главен модел на действие на обществото и като такъв той би следвало да бъде изключително важен за 
архитектурата – като главен емулатор на живота дори в статичния и все така масов по употребата си начин на 
разбиране за нея. Съвременните идеализирани образци на архитектурно творчество са рефлектори на обществото 
ни и в частност на неговия преобразен индивидуализъм. Протяжната единна свързаност на света, наблюдавана чрез 
техники на антимонтаж – в смисъла му на липса на срязване на лентата, в творчеството на режисьори като 
Александър Сокуров като преки наследници на Тарковски, идва да покаже, че продуктите на нашата антропогенна 
действителност се характеризират със средата, в която се намират. Тази среда неминуемо деидеализира всичко, 
съдържащо се в пределите й. Адаптивността в значението на думата на възможност за приспособяване на практика 
се явява контекстуален прочит на средата и възможност за регистриране на нейните условия с цел развитие от 
страна на обитателите. Господ е мъртъв, пише Ницше, а в контекста на идеализираното схващане за архитектурата 
можем да направим добавеният паралел за това, че всеки идеален модел е мъртъв, а стремежът към него в този му 
вид – обречен. Реалността предлага за отчитане богатството на средата, което само по себе си позволява вписване 
в набора от нейни особености не на визуален, а на смислов принцип, който не е толкова ясно определен и подлежи 
на авторски прочит. Това условно вписване работи за изграждането на тъканта, била тя в частност и градска тъкан, 
за непрекъснатостта на влиянията и взаимодействията, които са неизбежни. Като такива всеки опит за тяхното 
съзнателно или несъзнателно отричане се явява производен на изолирани резултати и самостоятелни играчи в една 
иначе отборна игра. 

Генеративните подходи в архитектурното творчество по дефиниция осигуряват описаната по-горе обвързаност. 
По подразбиране те са толерантни към подобни контекстуални влияния, като на практика ги търсят, тъй като без 
тяхното присъствие първите са загубени. Наистина, включената в настоящите системи възможност за адаптивност е 
все още такава, че единствено разглежда архитектурата като акт – макар и продължителен, на симулация, 
проектиране и сътворение, без да включва нейния живот. Но постановката на отчитане на действия от контекста и 
емулирането им като променливи в ходовата линия на времето е изключително удобна отправна точка за 
следващите етапи на развитие, където регистративните изменения вероятно ще се случват в реално време като 
бърза ответна реакция към пораждащите я условия. Пренаписването на кода в реално време така, както това се 
случва с правилата на генотипа в примера с Genr8, е добро пожелателно начало за включване на изкуствения 
интелект в областта на архитектурата. Погледнато в обратната посока на мислене – с изключено влиянието на 
архитектурата за момент, контекстът на средата – бил той и антропогенен, е изпълнен с толкова интересни 
елементи, за които ние в качеството си на прости туристи, ползватели и минувачи, дори не си даваме сметка. Това е 
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явен пример за несвързаност на нас, хората, с това, което наричаме среда на живота ни. Одухотворяването на тези 
интересни влияния, които оборотите на нашето съществуване не позволяват да възприемем, би ни дало 
възможността да ги отчитаме и отново да бъдем активно общителни със средата ни, за да сме в състояние да я 
ценим и пазим – макар и на не напълно осъзнато или на подсъзнателно ниво. 

 
4.3.3. Устойчивост под формата на постоянна възможност за промяна 
Пример за устойчива архитектура ли се явява утопичният проект на Рон Херън от Аркиграм за ходещ град 

(1964) при положение, че отразява тенденция към номадство на масите, свързано с откриването на природни 
ресурси в отделни географски райони, с необходимостта от съсредоточаване на работна сила от човешки мащаб в 
определени локации или пък асемблирането на отделни ходещи градове при нужда и тяхното разтрогване за 
следващи „разходки“? Устойчив ли е наистина въпросният град с главната си характеристика на това, че е мобилен? 
Понятието за устойчивост, което понастоящем широко се използва в областта на професионалното творчество, не е 
дотолкова критично изяснено, че да се употребява единствено в положителната светлина на прожекторите. 
Устойчивостта в общия смисъл запазва ценности от конкретен характер, най-често вероятно материални, но каква е 
ползата от запазването, ако всичко около тях е мобилно? Според тълковния речник на българския език, 
устойчивостта има следните значения, през по-съдържателно описано прилагателно име устойчив: 

устойчив прил. 1. Който здраво стои, не се клати, не пада; стабилен, солиден. Устойчива опора. Устойчиво 
положение. 2. Който не се поддава на влияние, не се променя; издръжлив, стабилен. Устойчив на студ. Устойчив 
характер. [рус.] 

Второто от изброените значение би могло да бъде отнесено към понятието за инертност, което на практика 
оставя поле за възникване на въпроса дали устойчивостта на архитектурата реферира към идеален и оптимизиран 
модел. Ако това е смисълът на устойчивостта, то понятието оставя съмнение относно своята условна адекватност в 
полето на разглеждания от настоящия труд смислов контекст. Погледнато под този ъгъл, постановката установява 
тънка червена линия между устойчивото и морално остарялото, което често апликираме, и то напълно заслужено, 
върху сглобяемото модулно жилищно строителство от времето на тоталитаризма в България. Изненадващо може 
би, но сглобяемите прийоми от този тип по един или друг начин са се доказали като устойчив модел на обитаване, 
колкото и да не ни допада този факт. Парадоксално архитектурата изпитва острата необходимост от модел с 
действие едновременно устойчиво както в технически, така и в морален аспект в периода на своето материално 
съществуване, което съществуване не следва да съкращаваме. Сама по себе си подобна нужда представлява 
противоречие, тъй като техниката остарява морално с изключително ускорени темпове в наши дни. Вероятно именно 
флуидните и генеративни процеси, привнесени в професионалното творчество, биха могли да послужат за 
удовлетворяването на упоменатите две самоизключващи се изисквания, тъй като сами по себе си те въплъщават 
парадокса на нова нестатична по своята природа архитектура, изказваща нестатично процедури – с перманентен 
характер на подчертано развитие. Радикално, но постоянното състояние на готовност за промяна, което можем 
смело да наречем адаптивност, на практика се явява вид устойчивост – всъщност единственият вид устойчивост с 
възможност да отговори на постоянно променящото се общество. Адекватността трудно би могла да стои в едно 
изречение с устойчивостта, ако приемем очевидните ускорени темпове на живот, в които се намираме – освен ако 
устойчивостта не се характеризира главно с вътрешна възможност за промяна във всеки настоящ и следващ 
момент. 
 

 
Модел на топче в състояние на устойчивост. Вляво: независима устойчивост; вдясно: очакваща устойчивост  

 
4.4. Технически средства 
Нека за кратко се върнем в контекста на електронния пример от настоящия труд, при който музикалният автор е 

достигнал такова ниво на комплексност, че съсредоточава у себе си уменията на изпълнител, композитор, режисьор, 
тонрежисьор, звуков инженер, търсач на семпли, и все по-често – тези на издател. За целта на наблягането 
целенасочено бяха пропуснати качествата на програмист и електротехник. През 90-те години на миналия век, когато 
в неформално интервю задават въпрос на Том Дженкинсън – известен и с артистичния си псевдоним Скуерпушър, 
за колосалния успех на неговите албуми, авторът обяснява интереса към себе си не само с афинитета му към 
класическата бас-китара, но и с твърдата убеденост, че познава като устройство някои определени аналогови 
модели синтезатори от продуктовата гама на Roland по-добре от техните създатели. На практика, когато Roland 
въвеждат в обръщение своя модел за синтезиране на бас-линии TB-303 през 1982 г., те дори не подозират, че 
машината, която пускат на пазара в помощ на композитори без възможност за работа с реални басисти, ще бъде 

58 
 



буквално разфасована от ъндърграунда на времето си, за да повсеместната си употреба днес – дори под формата 
на дигитален аналог. 
 

 
Вляво: Томас Дженкинсън, известен като Скуерпушър; вдясно: аналогов басов синтезатор Roland TB-303 Bass Line с вграден секвенсер, 
произвеждан в периода 1982 – 1984 
 

Твърде познат процес се наблюдава през последните години и в архитектурното творчество или – нека 
направим тази уговорка, в подготовката към него. Системите за компютърен дизайн, известни повече като CAD, 
извървяха необозримо дълъг път от началото на 80-те, когато започнаха да се появяват. И ако допреди десетина 
годни приложения като AutoCAD – въпреки наличието на програмния AutoLISP език в тях, все още успешно 
емулираха чертането на истинска чертожна маса, но в рамките на компютърния екран, то днес подобен подход към 
инвестиционното проектиране е немислим, а AutoCAD в чистия вид на старите си работни версии, се ползва 
единствено за буферните цели на различни системни изисквания като разширения на графични векторни формати 
като познатото DWG. Трудно е за вярване, но през последните 15 години компютърната мощ в общ мащаб нарасна 
дотолкова, че персоналните ни телефони – във вида им на смартфони, са по-силни като параметри от десктоп 
компютрите в края на 90-те, което позволява употребата на AutoCAD в телефонна среда, така да се каже, и то не 
само на хипотетично, а на съвсем реално обозримо ниво. Заместителите на електронната чертожна дъска са 
параметрично ориентираните приложения, с които строим тримерно сградите в емулирана виртуална среда. Тъй 
като са ориентирани към инвестиционното проектиране, което за момента се намира на относително безопасно 
разстояние от теоретичните постановки на блобитектурата и генеративната архитектура, BIM приложенията, 
основани на строително-информационно моделиране, за целите на настоящия труд ще бъдат единствено споменати 
с цел на пълнота. Не е редно обаче участието на продукти от този характер, сред които най-изявените AutoCAD 
Architecture, Autodesk Revit, Allplan Architecture и Graphisoft ArchiCAD, да бъде пренебрегвано, тъй като техният 
обектно ориентиран подход е напълно параметризиран. Това в частност означава симулация на конвенционални 
сгради с много по-голяма степен на свобода, при която промяната на отделни параметри под формата на числени 
променливи е в състояние да доведе до глобални промени не само на предметно-локално, но и на общо цялостно за 
проекта ниво – при това в реално време. Един от големите страхове на съвременните философи и хуманисти е, че 
интернет променя начина, по който мислим. На микро ниво можем да кажем същото и за употребата на BIM 
софтуер. Неговата сложност е оправдана от гледна точка на изучаване на пълните му възможности едва тогава, 
когато започнем да разполагаме с цялостно параметризиран процес на строително-архитектурно проектиране, 
включващ останалите специалисти, взимащи участие в пълното като организация функциониране на една 
завършена сграда. Комплицираността на приложенията е от такава величина, че цялостната функционалност на 
продуктите не е лесно достъпна, което ограничава автора до употреба единствено на средствата във виртуалната 
среда, с които е напълно запознат. Тази лимитация от своя страна се прехвърля пряко върху продукта на 
архитектурното творчество, което на практика обрисува една слаба и незавидна постановка. 

Програмните пакети за анимация обаче, които рядко имат пряко вградено отношение към инвестиционното 
проектиране, позволяват описването в своята среда на всяка статична форма, която обремененото въображение би 
могло да породи у човека. Въпросните пакети всъщност са част от процеса на архитектурното творчество от 
наистина дълъг период, но едва условно – единствено в качеството им на визуализиращи, тъй като те разполагат с 
изключително мощни подсистеми за физически адекватно или интерполирано математически изчислително 
симулиране на явления като падане, пречупване, отражение на светлина и техните производни, отнесени към 
емулирани материално-геометрични системи. Най-благодатната им характеристика по отношение на генеративната 
архитектура и архитектурата на флуидите, се съдържа в това, че те притежават и добавена функционалност за 
алгоритмизиране под формата на скриптиране. Продукти като Autodesk Maya и Autodesk 3ds Max съдържат в себе си 
отворени и донякъде достъпни възможности за програмиране в условията на техни собствени вътрешни езици за 
тази цел. Дори само тези възможности правят приложенията удобни за генеративната архитектура, тъй като те 
разчитат на компютърен код така, както природата разчита на своите генетични кодове за растеж, развитие и 
адаптивност. Така например, разгледаният по-горе надстроечен модул Genr8 е създаден в контекстуалната 
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смислова среда на Maya. Софтуерът за целите на анимацията се ползва за пръв път като топографски по 
отношение на сили и градиентни полета на влияние във времето от постановките на Лин, но това, което той не 
употребява практически е изразяването на кривите на движение чрез компютърните сплайн криви от висока степен 
на сложност, описани в предходна част на настоящия труд – а само техните по-сложни тримерни дериватни 
проявления. В същността си това са и описаните криви, уловени като фотографии от Етиен-Жул Мари чрез 
множествена експозиция с относително дълги времена на снимане. Това са непрекъснатите криви на движение, по 
които аниматорите придвижват конкретни характерни точки от телата на анимираните обекти – точно както в случая 
с коня и апликираните върху негови конкретни интересни точки отражателни дискове. 

За съжаление програмните скриптови езици в средите на Autodesk Maya и Autodesk 3ds Max изискват от автора 
да бъде поне донякъде запознат с основите на скриптирането, което в общия случай прави от последния хибридно 
обединение между архитект и програмист. Това колаборативно съчетание се среща все по-често у младите 
архитекти – явлението от своя страна представлява едно от свидетелствата за неизбежното възникване на 
съвременна интердисциплинарност и неминуемо реферира поне на това свое ниво към музикалния пример с човека-
оркестър от началото на настоящата подточка. Въпреки описаната тенденция, програмирането не се удава на всеки 
автор и именно в този момент на помощ на генеративната архитектура идва понятието за програмен визуален език. 
Реалните среди на тези езици са всъщност развити в общия пакетен контекст на програми за тримерно моделиране, 
които са по-скоро с CAD насоченост, отколкото с такава към анимиране. Примерът, разглеждан тук, е за Rhinoceros 
3D като по-добре познат продукт за NURBS моделиране за България, но със същия успех би могъл да бъде 
разглеждан и не по-малко мощния софтуер на Bentley, наречен MicroStation. Rhinoceros 3D разполага с ефикасната 
скриптова среда RhinoScript, която за съжаление изисква средни до високи познания по програмиране. Нейният 
визуален програмен еквивалент датира от 2007 г. под широко разпространеното име Grasshopper, представляващ 
графичен алгоритмичен редактор с много висока степен на интеграция във виртуалната среда на своя продукт-
майка и неговите прилежащи инструменти за моделиране. Най-общо описано, практическият принцип на действие 
на визуалното надстроечно приложение се характеризира с въвеждането на управляеми посредством параметри 
модули, прикачени към конкретни геометрични обекти. Впоследствие тези модули, условно наричани „батерии“, 
разполагащи с входни и изходни активни клапи – съответно за въвеждане на параметри и за произвеждане на 
резултати от тях, биха могли да се свързват със себеподобни такива, които от своя страна също управляват 
различни геометрични членове в тримерното пространство на продукта-майка Rhinoceros 3D. Така описаната 
постановка предлага идентична функционалност на така нашумялата в края на 90-те години идея за отворен код на 
ниво програмиране на операционни системи, лансирана изначално от Линус Турвалдс, която обаче в настоящия 
случай за целите на архитектурното творчество и дизайна е пространствено-алгоритмично ориентирана. 
Разглежданият Grasshopper дава възможност на програмно необразования автор графично да изгражда код, с който 
не само да параметризира характеристики в проектната си постановка – които по-късно да променя лесно и удобно в 
реално време, но също така позволява на архитекта да симулира различни процеси на развитие – по-сложните от 
тях дори с начални стадии на емулиран изкуствен живот като при случая с Genr8, които процеси той, архитектът, 
еднолично да конструира. Нещо повече, средата на Grasshopper е напълно толерантна към изобретяване и 
внедряване на подсреди от следващ ред, където параметричната функционалност е запазена, но е вече строго 
насочена към определена проблематика. Блестящ пример за такъв модел в модела е българската безплатна 
надстройка за Grasshopper, наречена RABBIT – разработена като специализирано субприложение, използващо 
набор от биологични процеси като основа на инструмент за формообразуване и морфологичен анализ. Автори на 
разработката в лицето на арх. Кирил Мандов и арх. Грета Мандова са групата Морфокод, която към днешна дата 
заслужено взима активно участие в мероприятия към обучителни модули – работилници и лекции за дигитална 
архитектура както в световни университети, така и у нас. 

 
4.5. Класификация 
4.5.1. Клетъчни автомати 
Клетъчните автомати (от английското cellular automata или просто CA) са известни в компютърните науки от 50-

те години на 20 век – в частност в изчислителната теория или още рекурсивна теория, в математическата и 
философска логика. Те са и един от основните принципи на действие по отношение на генеративната архитектура. 
Теоретично погледнато, те са апарат за симулиране на изкуствен живот, който апарат разглежда живота на една 
клетка в следните условия: 

 пространство-среда, явяващо се модел на света – двумерна решетка, състояща се от полета, които 
клетката обитава; 

 време t със свой ход под формата на дискретни степенни стъпки (t = 1, 2, 3,…);  
 област на клетката или брой N на полетата от мрежата около клетката, които пряко влияят на състоянията 

на клетката във връзка със следващото й състояние по отношение на времето; 
 състояния на клетката, които са краен брой S и описват степен на детайлност във всеки етап от живота й – 

в общия случай състоянията са едва две S = 2: жива (черна) или мъртва (бяла) клетка; 
 правила на живота – набор от правила, при които всяка клетка за всяка стъпка от времето t изчислява 

своето ново състояние по състоянието на съседите й в мрежата; правилата определят точно кое от S-
възможните състояния ще бъде резултат от всяка от S^N конфигурации за областта N, или имаме S^(S^N) 
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на брой възможни правила. За двумерна област по Мур, където областта на клетката е N = 9, възможните 
правила са 2^(2^9), равняващо се на 2^512, което като резултат е 13 407 броя възможни правила. 

Най-широко разпространената разновидност на клетъчни автомати е Играта на Живота, създадена от 
британския математик Джон Хортън Конуей през 1970 г., който е и съавтор на апериодичния K-модул за тримерното 
пространство, разгледан по-рано тук. Пространството на развитие отново е планарно, клетките отново са с две 
състояния на живот и смърт, но правилата са специфични: всяка жива клетка с по-малко от две живи съседни клетки 
умира от самота; всяка жива клетка с повече от три живи съседни клетки умира от пренаселеност; всяка жива клетка 
с две или три живи съседни клетки остава жива и в следващата стъпка; всяка мъртва клетка с точно три живи 
съседни клетки се превръща в жива клетка. Тези правила могат да търпят множество модификации по отношение на 
„съседските“ стойности, определящи състоянието на дадена клетка. Началното състояние на полето се разглежда 
като своеобразен посев, като в него вече присъстват определен брой живи клетки в дефинирана към момента на 
старта конфигурация. На всяка стъпка от хода на времето, наричана като резултатно състояние поколение или 
генерация, правилата на системата се прилагат едновременно към всяка една клетка в полето и по този начин 
новите проявявани или изчезвания (съответно зараждания или умирания) на клетките се случват едновременно. 
Интересното е, че всяко ново поколение, характерно за всяка стъпка, е функция, зависеща единствено от 
състоянието на системата в предходната генерация. Така у новото поколение не е наличен елемент на случайност. 
В този смисъл играта не е игра в класическия смисъл на думата, тъй като в нея не присъстват играчи, което значи, 
че развоят й се определя единствено от нейното начално състояние – без да е необходима или да се използва 
външна намеса – в частност от страна на човек. Взаимодействието на човека с играта се изчерпва със задаването 
на началните позиции на живи клетки в пространството решетка, с наблюдението на развитието на генерациите и с 
евентуалното й прекъсване след определен брой повторителни стъпки във времето. Играта на Живота е пример за 
налични характеристики на самопораждане и самоорганизация. С това как сложни структури се генерират от 
прилагането на прости правила тя представлява интерес за физици, биолози, икономисти, математици, философи, а 
от последните десетина години и за архитекти, тъй като разглежданият примерен случай е двумерен за целите на 
принципното пояснение, но негова тримерна постановка е напълно възможна за конструиране под формата на 
алгоритъм, както доказва групата Морфокод – при това с по-висока степен на състоянията, които биха могли да 
придобият не просто цветово проявление на живот, смърт, радост или тъга, но и чисто морфологичен израз. 
 

 
Работен екран от симулатор на клетъчни автомати 
 

Видно е обаче, че в представения опростен и изначален вид Играта на Живота е примитивна по отношение на 
регистрацията на влияния от средата в дискретните стъпки от хода на времето. В този ред на мисли тя би могла да 
бъде повлиявана от сили в средата единствено под формата на заложени като изходни данни позиции на активни 
клетки. Тоест, тя не включва възможността за развитие по отношение на промяна на изходни данни с напредване на 
времето. Сумилационни скриптови среди като визуалната такава, предложена от Grasshopper е в състояние да 
предостави възможност за отчитане и на тази характеристика на средата, което значи, че функционалността на 
емулативната структура би могла да се доближи до тази, обвързана с пренаписващи се правила на еволюция и 
растеж, предложена от Genr8, но на ниво на потребителско непрофесионално програмиране – без участието на 
специалисти в компютърните науки от класата на д-р Уна Мей О’Райли и Питър Теста от MIT, например. Така наглед 
чисто теоретичната постановка на клетъчните автомати, която е изчислима сравнително лесно заради 

61 
 



прекъснатостта на въведеното си понятие за време, както и заради повторяемостта на генерациите си, която не 
включва итеративност по смисъл на итеративността, описан по-горе, притежава потенциала да се превърне в 
удобен апарат за целите на генеративната и параметрична архитектура към настоящия момент. 

 
4.5.2. Системи на Линденмайер 
Системите на Линденмайер, по-популярни като L-системи, представляват другата широко използвана основа за 

формообразуване в сферата на генеративната архитектура наред с клетъчните автомати. Въпреки че са успешни 
математически симулации, L-системите – по отношение на своя произход, са дело на унгарския теоретичен биолог и 
ботаник Аристид Линденмайер от 1968 г. По съществото си въпросните системи са паралелни пренаписващи се 
системи, най-често ползвани за моделиране на процесите на растеж у растенията, но също така удачни за 
принципно моделиране на множество други организми. L-системите могат да се използват и за генериране на 
самоподобни фрактали като системни итерируеми функции, L-системите са начин за съхранение на данните за 
фракталите, който използва минимално количество оперативна памет и позволява да се създават прости алгоритми 
за генериране на фрактали. Съставът на една L-системата до голяма степен я определя и обяснява еднозначно: 

 азбука V – комплект от символи, имащи възможността да образуват низове, като символите съдържат 
елементи-променливи и константи; 

 набор от продукционни правила P – правилата имат вида на дефиниращи уравнения, но със стрелка 
вместо със знак за равенство; правилата определят начина, по който променливите на изначалните 
символи от азбуката, видни в лявата страна на правилото-уравнение, могат да бъдат заменяни с 
комбинации от константи и други променливи, видни в дясната страна на правилото-уравнение; по този 
начин всяко правило се състои от два низа: ляв – на предшественик, и десен – на приемник; 

 първоначален аксиоматичен низ ω от азбуката V, с който започва растежът – началната форма-основа, 
която ще се използва в процеса на създаване на фрактала; 

 механизъм за превръщане на получените низове в геометрични структури. 
Правилата на граматиката на L-системата се прилагат итеративно, започвайки от началното състояние ω. 

Всички налични правила се прилагат едновременно при всяка стъпка на итерацията и именно това е разликата 
между L-системата и формалния език, генериран от формална граматика – ако продукционните правила от 
комплекта P се прилагат само по едно на итерационна стъпка, такъв процес би генерирал просто език, а не L-
система. Това означава, че L-системите са подсистеми на езиците. Една L-система се приема за независима от 
контекста си, ако всяко продукционно правило се отнася единствено до отделен неин символ – без да се отнася до 
неговите съседи. В обратния случай L-системата е позната като контекстуално-зависима. Употребата на L-системи 
за генериране на двумерни графики налага символите в модела да се отнасят до конкретни графични елементи. 
Пример за такава връзка и превръщащ механизъм на базово ниво, необходимо за онагледяване, се явява 
безплатното приложение FractInt. L-системите в основен вид са най-лесни за обяснение чрез базовите им примери в 
планарното пространство: 

 пример 1: водорасли – оригинален модел на Линденмайер със следните елементи: 
o променливи: A B 
o константи: няма 
o начално състояние: A 
o правила: (A → AB), (B → A) 
o продукция в 4 итеративни стъпки: 

n = 0: A 
n = 1: AB 
n = 2: ABA 
n = 3: ABAAB 
n = 4: ABAABABA 

 пример 2: триъгълник на Сиерпински – със следните елементи на система на Линденмайер: 
o променливи: A B 
o константи: + – 
o начално състояние: A 
o правила: (A → B–A–B), (B → A+B+A) 
o ъгъл на завъртане: 60° 
o пояснения и значения: А и B означават „чертай напред“; плюсът означава завърти наляво на 

съответния ъгъл; минусът означава завърти надясно на съответния ъгъл; ъгълът сменя знака си 
при всяка стъпка и така основата на триъгълната форма е винаги долу; 

 пример 3: драконова крива – със следните елементи на система на Линденмайер: 
o променливи: X Y 
o константи: F + – 
o начално състояние: FX 
o правила: (X → X+YF), (Y → FX-Y) 
o ъгъл на завъртане: 90° 
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o пояснения и значения: F означава „чертай напред“; минусът означава завърти наляво на 
съответния ъгъл; плюсът означава завърти надясно на съответния ъгъл; 

 

 
Вляво: драконова крива на 10-та итеративна стъпка; вдясно: триъгълник на Сиерпински съответно на 2-ра, 4-та, 6-та и 8-ма итеративни 
стъпки 
 

Сами по себе системите на Линденмайер са опростени модели въвеждане на фрактални структури в 
компютърна среда. На практика те са самодостатъчни и единственият им принос като такива е съсредоточен в 
понятието на самовъзникване. Разбира се, наборът от продукционни правила е неограничен – особено що се касае 
до тримерното пространство, което означава най-малкото генериране на неочакван морфологичен резултат. Тази 
постановка обаче не е достатъчна за целите на генеративността. Тук е моментът да припомним примерът за растеж 
и развитие на надстроечния модул Genr8, който изразява растежа си също посредством L-система, но от по-висок 
клас, наречена HEMLS – Hemberg Extended L-System, която е графически интерпретирана в тримерното 
пространство, но не само като геометрия, а и като геометрия, влияеща се от гравитация, граници и елементи на 
привличане. Тук е мястото и да припомним, че подобна система вече не играе единствената роля на прост растеж 
на фрактал, но и че фракталът се явява важна основа, върху която се апликират последващо еволюционни 
алгоритми с възможността за редефиниране при всяка итеративна стъпка не просто на геометрията, а на 
редефиниране на правилата, които я формират – въз основа както на достигнати или подминати влияния в средата, 
така и на локални взаимодействия между членовете на отделните поколения. Важно е да се отбележи, че без 
наличието на чистите теоретически идеални математически фрактали, подобна основа за еволюционен растеж с 
прекодиране е немислима – поради липсата на генеративен носител като L-системата. Примерът на Genr8 е 
първият, който показва такава симбиоза, но визуалните програмни езици за скриптиране в модули към цялостни 
CAD среди биха могли да предложат тази функционалност на генетична еволюция по време на израстване, но само 
при условие, че тя е смислено търсена, а не е единствено продукт на чудноват код. В този смисъл заслугата на д-р 
О’Райли и Теста е от огромно значение, тъй като те първи показват пътя, по който училищата по архитектура с 
магистърски програми по дигитална архитектура вървят и в настоящия момент. 

 
4.6. Предимства 
4.6.1. Множественост на опитните постановки 
Параметриризрането на практика предоставя възможността за промяна в полето на изходните данни от 

конструираната виртуална постановка, което, въпреки евентуалната налична сложност на системата, връща 
информация под формата на формален резултат в реално време. Изказано с други думи, конструирането не на 
обектния резултат, а на определящите го принципи, ни позволява промяна на начално зародишно контекстуално-
смислово ниво. Въпросните принципи в общия случай са обособени в система, която обаче не е капсулирана и 
затворена за достъп от автора – което иначе обикновено се случва като черта на процеса на растеж – и това в 
същността си означава, че се позволява промяна дори само на части или подчасти от принципи. Така се създават 
условия за ясна класификация и схема на систематизация на приложените влияния от изходни данни – тяхното 
осъзнаване и последващо разбиране като последици на подразделително ниво като резултатна форма. Процесът 
води до ясна артикулация на страните от определящия контекст. Нека опитаме да обясним параметризацията по 
обратния път – в случай, че не е налична като характеристика на конструирането. При такова положение всъщност 
изпадаме в описателната дискретна прекъсната форма на растерна графика, където за всеки пиксел е записана 
информация за неговите свойства като цвят и местоположение в ортогонална координатна система. Ако 
определящите изходни части се изменят, цялата подобна описателна картина би следвало да започне да се 
генерира от самото свое начало, което в най-добрия случай би отнело значителен ресурс поне като време. Именно 
подобна времеемка постановка на неналично параметризиране е отчасти отговорна за особената очаквателна роля 
на архитектурата като идеален и оптимален модел на еманация за обитаване. Липсата на параметричност всъщност 
лишава дигиталното архитектурно творчество от възможността да прави погрешни като резултат опити, които, както 
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знаем, са много по-значими от успешните, тъй като дават ясна представа за „грешката“ и необходима основа за 
самоанализ. Идеалността на дигитализацията е заключена в изолиран недостъпен процес, при който в съзнанието 
на автора се ражда готов модел, а компютърната система е просто средство за изобразяването и детайлизирането 
му. Параметризирането – макар да е в дигитална среда – на практика позволява мислене за модела не като за 
идеален, а като за опитен. Манипулацията с него отново е възможна – като с работен макет; той отново може да 
въплъщава и опити, завършващи с провал, но като симулация с много по-висока обращаемост и честота. 
Практически това позволява качествено нова степен на множественост на опитните постановки, осигуряваща 
несравнимо богатство на набора на изследванията. 

Параметризирането не е прийом единствено на генеративната архитектура, както и не се ползва само в 
областта на строително-информационните модели към програмни продукти с ясна насоченост към инвестиционната 
страна на професията. Способи на параметризиране се откриват дори на много ниско входно ниво на програмите за 
тримерно моделиране като CAD системи и такива за анимация – които често се припокриват като едновременна 
употреба. Приложените върху един геометричен обект, намиращ се във виртуалната среда на компютърното 
пространство, модификатори, например, имат своята хронология на апликиране, но тя не се отнася към 
променливия им характер като към замонолитени и недостъпни с оглед на това, че са приложени по-рано. В общия 
случай модификаторите – независимо от реда на своето въвеждане – работят абстрахирани един от друг като 
действие, което позволява на автора да променя параметрите им поотделно – с възможността за условно 
изключение, според което действията биха могли да бъдат свързани с обща промяна, ако такава функционалност е 
необходима. 

 
4.6.2. Отчитане на условия от средата 
Неоспорима истина е, че всяка нова технология, която се появява, се отразява пряко върху областта на 

човешкото творчество – включително и върху архитектурното. Появата на машината е вероятно най-красноречивият 
пример за това съответствие, но и компютърът не може да остане безучастен като основен фактор днес. За 
негативните аспекти, съпътстващи подобен род употреба, ще стане въпрос малко по-късно в текста, но нека сега 
обърнем внимание на неизменната постановка – все още на позитивно ниво, според която нашите инструменти 
оформят не само нас самите, но и подхода ни към определената проблематика. Инструментариумът всъщност 
полага нов набор от ограничения, с които да се съобразяваме, но тези ограничения биха могли и да увеличават 
региона на действие от наша страна, а не задължително да го редуцират. Това, което на практика се опитват да 
изкажат въпросните размисли, е, че параметризираният подход ни позволява да емулираме влиянията на по-широк 
набор от изходни данни или условия от средата, което от своя страна толерира и стимулира търсенето на такъв 
набор от автора. По-рано в текста вече стана дума за това как конвенционалното проектиране в търсенето си на 
идеални модели пренебрегва влияния, които смята за несъществени не защото те са наистина несъществени, а 
защото ги счита за такива по силата на това, че не е състояние да ги симулира и използва. На практика нито едно 
влияние не може да бъде определено като маловажно, докато не бъде изпробвана неговата сила в съответната 
конструирана схема. В този ред на мисли е удачна акумулацията на информация от средата при проектните 
практики не само на учебно, но и на професионално ниво. Последното идва да бъде израз на схващането, според 
което в процеса на търсенето не сме наясно какво точно издирваме, но ще разберем кое е то сред всичко намерено 
едва тогава, когато го имплементираме в опитната постановка на конкретния случай. Това, разбира се, поставя 
особена светлина над постановката, но и отнема от моментната отговорност, тегнеща върху архитектурните 
резултати. Идеалността на парадигмата бива подложена на съмнение, което обаче се явява креативен фактор с 
оглед на контекстуализирането. 
 

4.7. Недостатъци 
4.7.1. Разлика между процес и проект 
Всичко, за което става дума дотук в частта от настоящия текст, касаеща генеративната и параметрична 

архитектура, имаше за цел безпристрастно да констатира нейното явление посредством техническите й изразни 
средства, нейните принципи, въпросите, които толерира и т.н. Липсващият елемент обаче е този на аналогия между 
свръхупотребата на описаните дигитални способи за проектиране и консумацията на продукта на електронните 
медии от появата на масовата телевизация до днес, към който пример многократно се връщаме в качеството му на 
извървян път с висока степен на собствен метаболизъм. Телевизията в качеството си на електронна медия, е 
хуманитарно средство с изначална цел да предава информация на елементите на обществото. Появата й обаче не е 
съпроводена от съответната инструкция за употреба, което само по себе си прераства в злоупотреба на 
потребителско ниво. Липсата на медийна екология оставя в ръцете на инвестиционния и техническия интерес 
огромна власт, в чиито контекст те се опияняват – за сметка на цели зомбирани поколения от хора. Реална 
възможност за историческо повторение на пагубната ситуация съществува от потребителска гледна точка в 
областта на интерактивността – в частност в полето на интерактивната архитектура. На тази вероятност ще обърнем 
внимание малко по-късно в настоящия труд, но към момента и в контекста на генеративността, трябва да й обърнем 
внимание по отношение на нейните автори. Архитектите в общия случай не разполагат с моралното упътване, 
имащо за цел да им покаже къде точно преминава границата между архитектурно творчество и формотворчество от 
генеративно-параметричен характер. Истината е, че ако досега архитектурата е била разглеждана обектно като жест 
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и проява в единичен момент на строителство и проектиране, ние се стремим към нейното процесуално възприемане 
– дори след като бъде реализирана като строеж, по време на живота на този строеж (да си припомним случая с 
колективното жилищно обитаване на комплекса Пруит-Айго), а евентуално и след смъртта му (да си припомним 
храма-гробница на къщата на Жан-Пиер Райно). 

Както обаче често се случва с допълнително стимулираните механизми и процедури, подкрепената тенденция 
набира инерция и под нейното остатъчно влияние тя не е в състояние да спре там, където трябва да спре, а 
продължава да действа в зададената посока. Този процес на израждане е особено добре илюстриран в културно-
социален исторически план с постановките, при които дългосрочно репресираните части от социума получават 
необходимата им еманципация, но ентусиазмът от нея продължава да работи емоционално и така ги изкачва на 
ниво, в което те самите започват да се проявяват като репресиращи – скрити зад понятието за освобождаване. 
Аналогична и напълно логична е инверсията, заради която генеративните прийоми съсредоточават толкова голяма 
степен на критичност и скептицизъм върху себе си. Разбирането единствено на този процес на израждане и 
омаловажаването на всички позитивни значения от страна на професионалното архитектурно общество води 
автоматично до регресивни практики, в които технологията бива отричана на общо ниво с обратен уклон към 
оневиняващата повсеместна употреба на естествени материали. 

Опростено казано, покрай сухото започва да гори и мокрото. Колкото и успокоително и може би оправдателно 
да звучи това, ние трябва да си дадем ясна представа за процеса като проблем на генеративността. Не бива да 
забравяме, че адаптивността е единствено част – макар и важна част, от същността на нещата – нейна функция, 
която осигурява устойчивост в нови и непознати условни среди. В моментно отношение основната цел на 
организмите, чиито процеси на растеж и развитие биват инструментализирани чрез различен набор от отворен за 
създаване и ползване софтуер, не е да се адаптират, а да действат – адаптивността е приоритет на дългосрочното. 
Нека припомним, че освен макро-идеята за осъществяването на значима форма на общуване между архитектурна 
среда и обитатели, единичният по своя характер продукт на архитектурата има за цел да бъде носител и на 
културно послание – в качеството му на изкуство. Важно е да се отбележи, че общата идейна среда на 
генеративното, която условно можем да наречем „процес“ и механизмът за пренос на конкретен изказ – нека условно 
го въведем като „проект“, не се самоизключват. Причудливите образци на дигитализма не бива да бъдат отхвърляни 
на всички нива само заради непознатия образ, който предлагат, тъй като неговите модели хвърлят светлина върху 
ясни проблеми, които няма да отшумят докато просто се залъгваме, че такива не съществуват. Процесната 
постановка е изключително удобна, но тя не отхвърля проектаната – по смисъла на въведените условно по-горе 
понятия. Бидейки визуална обаче и работеща основно на нива на веществеността и конфигурацията – що се касае 
до настоящия момент от развитието на архитектурното творчество, процесната постановка е по-очароващата, което 
винаги е било проблем на архитектурата в контекста на това, че обществото я възприема като най-вече като видима 
форма, а не като смисъл зад видимата форма – което му позволява да я определя и по несъответстващ начин. 

 
4.7.2. Техническа атрактивност 
В свой забавен текст проф. Крис Уайз от департамента по инженерен дизайн към Имперския колеж в Лондон 

дава отговор на въпроса кое е общото между технологията и бирата: несъмнено това е опиянението20. Не можем да 
не се съгласим на общо основание с подобно твърдение, когато то е поставено в контекста на потребление. 
Първичният ефект от освобождаването, базирано върху компютърния свят на генерирането на форма, не след 
дълго се превръща в скучен, предвидим до голяма степен и тягостен процес. Тясната връзка с програмирането и 
употребата на идеални неконтекстуални модели на растеж често водят до повторяемост на фракталните резултати, 
които набързо изпаряват еуфорията от победата над картинното въображение. Разкриването на магията, 
характерно за архитектите в опита им да обяснят и интерпретират света, ги лишава от възможността за консумация 
на въпросната магия – те се превръщат в главни сценични работници, които дори не са режисьори. Тънкият момент 
на гранично състояние е съсредоточен в онази невидима точка, в която по-скоро преминаваме в състояние на 
заинтересованост към самата математика, отколкото към отговорите, които нейният апарат е в състояние да ни 
предостави. Въпреки непосилната сложност на изчислителните задачи в геометрически аспект, основани върху 
различни алгоритми, компютърната мощ си остава единствено и само средство, макар и вече то да не е характерно 
с изобразителна, а по-скоро с трансформираща интерпретативна сила. Вездесъщите сентенции „зная, за да мога“ и 
„зная, за да зная“, които съпътстват архитектурата откакто тя изобщо съществува, тегнат като вербално проклятие и 
тук, в лоното на параметричния подход към нея. Наличната степен на богатство и версатилност е толкова висока, че 
докато се лута в безбройните компютърно построени постановки и техните генерирани разклонения, авторът би 
могъл да изгуби изначалния смисъл на това, което го е водило, и така да се превърне в жертва на описания 
еманципиращ процес, но не като маса, а под формата на индивид. В такава ситуация неминуемо възниква въпросът 
за това кой кого управлява. Поражда се възможност за повторение, отнесено отново към медийната среда от 
средата на 20 век: ако медията сама по себе си е трансформирана в своя израз съобщението, изграждайки се по 
този начин като самодостатъчна, възможно ли е генеративната архитектура да страда от аналогичен процес на 
израждане, при който системите са много по-сложни от начина, по който се използват? Вероятно на този етап 
човечеството е все още морално неподготвено за употреба на пълния им потенциал, но това е тема, касаеща в 
частност и изкуствения интелект, която ще разгледаме в следващата главна точка от настоящия текст. 
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Със силата идва и отговорността – въпреки че дори днешните електронно-изчислителни машини са 
недостатъчни като включени свойства за изучването на това, което наистина желаем да изучаваме. Компютърните 
процеси емулират Чарлз Дарвин с ясното осланяне на тезата за естествения подбор, гласяща, че оцелява най-
приспособимият, но компютрите не са в състояние да разбират дефиницията за най-приспособимия член на 
поколението, която до някаква степен е условна. По този начин инструментариумът ограничава собствените си 
възможности за креативност. Досега дейците на генеративната архитектура – в качеството си и на програмисти, 
успяват да доведат резултата от процеса до обект, вместо до проект. Както пише проф. Уайз, проектът за разлика от 
обекта се характеризира с определена цел, с място, на което се появява. Проектът взаимодейства с хората, с 
климата и с времето. Сравнен с компютърен генеративен процес, той е изграден от реални и съответно 
несъвършени материали и елементи, които се променят под влиянието на горните взаимодействия. Накратко, 
проектът живее – при това изключително многостранно, докато алгоритъмът и машината за восъчно моделиране, 
ползвана доскоро единствено от бижутерите, не успяват да пресъздадат цялото многообразие на съществуването. 
Интересен пример в това отношение отпреди десетина години се явява тогавашното състояние на наклонената кула 
в Пиза, чиито геометрично и материално адекватен модел е конструиран компютърно от инженерни специалисти с 
цел да бъдат спрени темповете на нейното накланяне. При включване на всички данни в модела, които 
специалистите успяват да натрупат като следствие от изследването на реалната кула, се оказва, че тя е наклонена 
на 4.5° спрямо вертикалата, а съгласно компютърната емулация би следвало структурата да рухне още при наклон 
от 4.4°. Колкото и да е напреднала степента на обсег на компютърната симулация, тя все още не е така комплексно 
проектирана, че да бъде всеобхватна като в условията на реалното съществуване. 

 
4.7.3. Мислене със средствата на кода, а не с тези на пространството 
Когато Маклуън е писал медийните си закони, едва ли си е давал сметка, че те ще бъдат обяснителни на 

толкова много нива и ще са отчасти активни и действащи толкова години след създаването им. Общият му труд 
може и да е остарял в някои от своите направления, макар и ревизиран с помощта на сина му в началото на 80-те 
години на 20 век, но първите две части от него в лицето на подобрение и „удължение“ на сетивата ни – с включена 
високата цена на тяхното закърняване – се наблюдават като странични ефекти при въвеждане на новости дори и 
днес. Инструментите, които използваме, ни оформят и ние относително рядко съзнаваме този процес на 
трансформация у нас. Активно четящият човек, например, разглежда света като описан от правила, сходни на 
граматическите. Множеството информация, която достига до него чрез четене, не просто преминава през него, той 
подсъзнателно се стреми да я помни, а за да се случи това, той има нужда от принципи като тези, ползвани от 
природата, за да запише информацията за многообразието на живота в рамките му – нека припомни примера с 
разгънатата ДНК и нейната резултатна дължина. По аналогичен начин четящият човек не просто систематизира, 
класифицира и анализира информацията до него, но започва да гледа така и на обкръжението си, което неминуемо 
също разполага с огромния потенциал за принос на данни. Употребата на параметричен софтуер в обучителните 
курсове, когато учащите се не са все още до голяма степен запознати с пълните му възможности, ограничава 
тяхното пространствено мислене, свързвайки и свеждайки всеки елемент на пространството до познат еквивалент 
във виртуалната среда на съответното приложение за строително-информационно моделиране. Абсолютно същата 
постановка се наблюдава и при алгоритмизиране, симулиране и параметризиране на процеси. Тяхното представяне 
под формата на код понякога е невъзможно – понякога скриптовите езици, били те и визуални като този на 
Grasshopper, са недостатъчни за изразяване на по-нехарактерни действия. От друга страна възможността за опис за 
целите на симулацията е винаги субективна и зависи от възможностите и опита на автора. 

Интересно е сравнението, което би могло да бъде направено в строителния бранш и по-конкретно в областта на 
статическото моделиране на структури като конструиране за целите на строителното инженерство. Специалистите 
конструктори са добре запознати с факта, че могат да се позовават върху богатството от конвенционални 
постановки, осигуряващи устойчивост срещу земетресения, например – освен че са изследвани, тези постановки са 
също така еднозначно доказани във времето, тъй като те датират под формата на реализации от десетилетия – що 
се касае до съвременната архитектура. На база опита на тези изградени и функциониращи обекти могат да бъдат 
осъзнати съответните разлики между реалното поведение на модела и това на неговия експлоатационен живот. 
Интересната част идва, когато за симулиране се подават качествено нови модели без прецеденти в практиката, по 
които да се съди за бъдещото държание. Както самият Фрай Ото няколкократно в своята практика е заявявал по 
отношение на обекта на интерес от негова страна – минималните повърхнини, за една голяма част от тяхната 
топологична типология няма изведени и разработени математически модели, които да ги обясняват не само в 
контекста им на строителни конструкции, но дори и само като теоретични постановки. Описването на адекватни 
параметрични и генератични аналози в програмната среда води до теоретизация на материята, тъй като 
възможностите на инструментализирането са далече от всеобхватни. За нас е по-важно да ги приемем като стъпка 
от развитието, която ще се яви основа за по-нататъшно развитие, а не като краен етап, в който да стоварваме 
цялата си критичност. Съответно авторите на системите, сочени да произвеждат генеративна архитектура, би 
следвало да си дадат сметка за тази условност на материята и също да не я отстояват като готова, крайна и 
абсолютна, тъй като обективно погледнато тя се намира едва в ранен стадий на своето развитие. Разгледан сам за 
себе си, този етап е недоразвит, страдащ от множество проблеми на израстването, включително и от лимитациите 
на сегашната компютърна техника, но ако на него се гледа не като на отрязък, а контекстуално и хронологически 
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снизходително, ще си дадем сметка, че позитивното отношение към него би следвало да се толерира, тъй като то е 
предпоставка за развитие. 

 
4.8. Проектиране 
Архитектурното проектиране никога не е страдало от общ рецептурен подход, ако изключим въвежданите 

правила от някои по-радикални течения или в частност от техните крайни проявления. Изобщо, правилата в общия 
случай са разбирани и репликирани като визуални без оглед на техните смислови двигатели. Така при подобно 
разнообразие от неевклидови форми, които в контекста на генеративността се проявяват по-скоро на или в 
необозрим структурен мащаб или, обратното – в подчертано търсена форма на опаковъчна вещественост – във 
вида на модели-мотиви, още десени, невъоръженото око не може да си представи, че зад резултатите е налична 
последователност на проектиране. Въпреки това обаче утвърдена последователност съществува и тя не е новост по 
отношение на контекстуалното проектиране, за което дигитализмът не се явява нещо ново и задължително, но 
ускорява неговите процеси. По думите на Заха Хадид, всичко започва с наблюдение. Доскорошният пиедестал на 
архитектурата и неговите налични останки все още ни предоставят възможността да наблюдаваме необременено и 
отвисоко, дистанцирайки се от обектна на наблюдаване. Очевидно този начален похват е основен за областта на 
фотографията, но нека не забравяме, че последната неслучайно се явява едно от големи архитектурни хобита на 
миналия и поминалия век. Разграниченото съзерцание е основна концептуална форма и в творчеството на редица 
класически кинорежисьори, които го употребяват като качествена постановка на воайорство, отнесена към зрителя. 
Именно такъв на пръв поглед диференциращ похват на практика кани гледащия във филма, с което киноизкуството 
печели място на топла медия според размишленията на основаната медийна теория. Продължителното наблюдение 
е изключително важен прийом за архитектурното творчество дори извън сферата на параметричното, а изобщо и по 
принцип, тъй като се явява антитеза на мимолетното, разчитащо на мигновено възникване на чувство. Архитектите 
са отказали възможността за консумация от този тип с хуманната цел да произвеждат схемата за тази консумация. 
Така продължителността на наблюдаването подава адекватна основа за следващ етап на анализ. Анализът, 
комбиниран с дълготрайността, позволява извеждането на устойчиви принципи – правила с определена цикличност 
на проявленията си. Анализът е основа за симулация на намерени правила или на части от тях – във формат на 
алгоритми. Симулацията в този подтекст от своя страна води до геометричен резултат, който пък се явява основа за 
сградно моделиране по отношение на формата. Преди обаче да говорим за форма на сграда симулираният 
геометричен резултат – рядко единствен като поява – се материализира във вида на макет-модел обикновено 
посредством технически средства, които нямат необходимост от специален превод, а с възможност за директно 
четене от утвърдени и широко използвани геометрични файлови формати. Това е интересен момент за 
илюстриране на мултидисциплинарност не единствено по отношение на разликите в професионалните 
характеристики на специалистите, взимащи дейно участие в горните процеси, но и по отношение на ползваните 
програмни приложения. Централизираното съзнание на конвенционалния архитект счита, че е редно цялостния 
работен цикъл да бъде затворен циклично в рамките на един-единствен програмен продукт, което, нека се съгласим, 
звучи повече от амбициозно, но по подразбиране би било винаги ограничаващо. В това се състои практически и 
пазарната стратегия на модулите за строително-информационно моделиране, целящи монополизация на проектно 
ниво върху масовия инвестиционен архитектурен продукт. В качеството си на обектно ориентирани параметрични 
системи тяхното влияние и употреба не се изключват, но те не са в състояние да заместят средствата за 
наблюдение, анализ и симулиране на средата и нейните контекстуални влияния. Диаграмите, които понякога 
големите архитектурни бюра по подразбиране притежаващи уклон към експериментиране и иновативност (нека 
напомним познатата и утвърдена симбиоза между OMA и AMO) пускат в интернет пространството с цел 
онагледяване на софтуерния работен процес, включват десетки имена на продукти, някои от които напълно 
апокрифни и на пръв поглед неизползваеми за процес, касаещ пространството под каквато и да е негова форма. 
Основна характерна черта на цялостния процес на проектиране е задължителното множествено прототипиране на 
опитните постановки в различни етапи от тяхното развитие, за което вече стана дума. То обаче придобива особено 
колосални размери на значимост в следващия раздел на дисертационния труд, съсредоточен върху интерактивната 
архитектура. 
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Отгоре и по средата: Barotic Interiors II– учебен проект в Университета по приложни изкуства във Виена, макет, Кристоф Херман, 
Александър Караиванов, Даниел Рейст 2011; отдолу: учебен проект по морфологично програмиране (Python) на тъкани (тримерно 
принтиране) по програмата EMTECH към Архитектурната асоциация в Лондон, Денис Гоф, 2012 
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No human contact, 
But if you interact 

Your life is on contract 
 
 
 

 5. ИНТЕРАКТИВНА И РЕАКТИВНА АРХИТЕКТУРА 
 

5.1. Теоретична постановка – семиозис и рефлекия, въображението между опита и очакването 
В част от своите многобройни видеоинтервюта – не без помощта на есенцията на киноизкуството и конкретното 

схващане за нея, изразено посредством отделни примери от кинопроизведения – Славой Жижек описва две 
интересни алтернативни и напълно противоположни състояния на взаимоотношенията баща–син през призмата на 
господстващата фигура на бащата. Първата постановка е тази на модерния баща, където той заповядва на сина си: 
днес е събота, почивният ти ден, и макар че нямаш никакво желание да отидем да видим баба ти, ще го направим. 
Заповедта не подлежи на коментар и поставя фигурата на бащата в светлината на символ на властта, срещу която 
се генерира и акумулира омраза и, евентуално, бунт. Второто състояние е далеч по-интересно от гледна точка на 
интерактивността: отново е събота, но постмодерният баща казва много по-меко на сина си: днес е събота, 
единственият ти ден за почивка, и ти желаеш да отидем да видим баба ти. Много преди интерактивността да се 
появи като понятие за сграда или дори само като сградна система, какъвто е впрочем общият случай на настоящите 
достигнати от нея нива, трябва да създадем за себе си ясна – доколкото ясна е възможна опция – представа за това 
какво представлява интерактивността. Погледната през принципа на постмодерния баща, тя се самопоражда, когато 
са създадени условията за нея – манипулативно дълбоко вклинена като във филма Генезис от 2010 г. или пък не – 
тя е приобщена по дефиниция. По съществото си тя представлява въвличащ процес, базиран не само на външни 
характеристики, но и на вътрешна постановка-подготовка. Всяка форма на общуване се гради върху своя конкретна 
система от знаци, които дори на пръв поглед да са изключително опростени и практически необременено 
непосредствени, не могат да бъдат пренебрегвани в качеството си на цялостен апарат. Въпросната система не е 
готова и крайна, тя е последица от процес на натрупване, свързан с живота на участниците в интерактивността, 
който към момента на разглеждане не е приключил – както е показано в гръцкия игрален филм Кучешки зъб (2009). 
Именно този процес на означаване, който стои зад нашата възможност да използваме знаци, се нарича семиозис и 
представлява централно понятие за семиотичната теория. Семиозисът е функция на времето и в качеството си на 
такава би могъл да бъде припознат и като форма на адаптивност. Ако все пак на хипотетично ниво успеем да 
изключим темпоралния фактор, така важният процес на означаване се превръща в рефлексия. Благодарение на 
семиозиса човек регистрира знаково структурния натрупан опит и по този начин винаги носи в съзнанието си своя 
лична картина на света22. Тази картина го прави способен вместо просто да реагира рефлексно на влиянията от 
средата, да може да ги осмисли и, осланяйки се на натрупания си опит, да моделира смислово различни варианти 
на поведение, след което да действа въз основа на придобитата възможност за свободен избор. Рефлексията в тази 
връзка не дава възможност за такъв избор. Тя се отнася към семиозиса така, както простите прекъснати честотни 
повторения се отнасят към нелинейните и непредвидими итерации. Разбира се, съществуват невероятно добре 
дресирани животни, които са в състояние да извършват учудващо сложни поредици от действия, но дори в тези 
случаи поредиците са с краен брой елементи и именно това не ни позволява да смятаме, че нещо подобно на 
човешкия семиозис се случва в съзнанието на тези животни. 

Обширното поле между семиозис и рефлексия обаче оставя място и за неразгадани постановки. Условната 
материя, която се генерира в отрязъка между опита – като крайна към момента на разглеждане система на 
означения, и очакването – като свободен избор, също основан върху семиозиса и върху наличността на момента, 
можем да определим като динамично въображение – наблюдава се особено добре в реален разтеглен модел при 
аналоговата фотография, където между момента на снимане и проявяване – тоест виждане на резултата, 
съществува осезаема дупка във времето. Ако изключим влиянието на езотерични обяснения за индигови и 
кристални деца като съществени и правдоподобни, не може да не си зададем въпроса защо днес основните ни 
устройства за отдалечена комуникация, наречени смартфони, се предлагат на потребителския пазар без приложена 
листовка под формата на упътване за употреба и свързано ли е това с въображението? Още по-интересно е как 
децата ни днес също нямат нуждата от тази инструкция и въпреки липсата на цялостен означаващ апарат като 
социална и културна инсталация и съответната за нея картина за света у тях, спомената по-горе, децата някак 
вътрешно знаят как да държат въпросното устройство, как да боравят с него, как постоянно да откриват нови за себе 
си негови функционалности и т.н. Възможно ли е тогава семиозисът да е и генотипен, а не единствено фенотипен 
представител, или има нещо друго, което е по-генерално от него – като например въвличането чрез реално 
действие? 

Описаният принципен случай със своите въпроси не може да не ни накара да се замислим за това дали 
означеният свят в същността си е на практика светът, който бива означаван. Дали между нашата картина-представа 
за света и света няма огромна разлика, която всъщност да ни пречи да общуваме с него пълноценно. Дали тази 
представа е наша, доколко е наша и възможно ли е да я припознаваме като наша, ако не е? Изложената теза 
относно виртуалността се явява основен проблем за общуването, тъй като филтрираното опосредствано общуване 
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създава условия за самоосъзнаване от страна на медиума-носител на опосредстваността. Пример за това се явяват 
не само негативните практики на масмедиите отпреди 50-60 години и след това, но и реалното посегателство върху 
свободно възникналата среда за споделяне интернет, която до голяма степен е монополизирана не само от 
алгоритмите в нея, търсещи и предлагащи информация, известни като търсачки, но и от широко използваните 
социални мрежи, които под оневиняващия общ контекст за свободна комуникация между хората, на практика 
притежават еднолично средата, в чиито граници тази комуникация се осъществява. 

Въпросът за преднамереното филтриране е изключително деликатен, пряко касае интерактивността в 
качеството и на форма на общуване, както и архитектурата под формата на среда-медиум, и няма единен 
удовлетворяващ спасителен отговор. Дори ако не говорим за качествена промяна в самите взаимодействия от 
страна на филтриращата среда, а обрисуваме постановката единствено като такава, която филтрира количествата 
на въпросните взаимодействия като увеличава или редуцира съдържащата се в тях информация, ние не можем да 
дадем еднозначен отговор на въпроса необходима ли е такава количествена промяна. Топлата медия на книгата, 
например, притежава изключително висока степен на въвличане, макар че съкращава информацията, която подава, 
като достъпна само за едно-единствено сетиво. Разбира се, тук може да се спори, тъй като някои книги от 
библиографска гледна точка дават усещане за себе си дори само като предмет, който държим и помирисваме, но 
този довод е по-скоро несъществен, тъй като дори във варианта си на Гутенбергова книга книгата не обсебва всички 
наши сетива. Човешкият семиозис от своя страна довършва всички сетивни и подсетивни нива на възприемането 
като допълва подадената информация – сама по себе си оскъдна, отнесена към количеството информация от 
реалността – до цялостна картина за алтернативен свят. Така картинното ни съзнание буквално образно рисува 
героите, за които четем, но с подчертано ментално активно участие от наша страна, което на практика означава, че 
ние се явяваме техни виртуални съавтори. Героите, ползвани за примера, са предмет и на нашето въображение, 
което само по себе си значи, че между нас и тях е вече обособена много силна връзка – жива връзка между нас и 
информацията, която ни се предоставя и която съживяваме. Нашият принос към условния живот на информацията 
се явява форма на собственост върху възможна паралелност, което, погледнато така, обяснява защо книгата е 
толкова въвличаща и топла – по класификацията на Маклуън за топли и студени медии. Не е ли това удобен случай 
да си припомним микропрактиките на Кери Смит и да се замислим за притежателната връзка в юридически план 
между хора и среда, която има нужда да бъде симулирана поради невъзможността й, що се касае до обществени 
пространства? От друга страна една телевизионна реклама, например, разполага с много по-значителен набор от 
арсенал, атакуващ сетивата: тя притежава зрението, с което сме свикнали да получаваме 90% от информацията от 
заобикалящия ни свят. Така рекламният блок от няколко минути дава възможност за конкретен картинен образ на 
свят, в изграждането на който ние нямаме дори виртуално участие. По тази причина рекламите нямат възможността 
да ни въвлекат и остават обект на една студена медия, която във всеки момент сме в състояние да изключим, което 
и правим в общия случай. В уводната част на настоящия текст вече стана дума за разликата между количественото 
информационно бомбардиране като пропаганда и префиненото емоционално такова, изградило формата на 
консуматорско общество, което социално обитаваме и днес. Този пример ясно чертае рамка на възможности за 
реални морални проблеми, ако допуснем архитектурата да живее в темпоралния реален променлив свят, където и е 
мястото. В качеството си на хуманисти, архитектите не би следвало да забравят философските възможни 
последици, до които въвеждането на интерактивността в полето на архитектурното творчество би могло да доведе. 
С други думи, пътят е начертан и той неминуемо ще бъде следван поради развитието на света, но нека сега го 
следваме на база опита, натрупан от хронологическото развитие на идентични среди. 

 
5.2. Определение. Какво прави тази сграда? вместо Как изглежда тази сграда? 
Настоящото състояние на интерактивните пространства е изградено върху симбиозата между включена 

изчислителна техника, референтна към интелигентност, и нефиксирано физическо съответствие, референтно към 
кинетика. Колаборацията е адаптирана в рамките на полето на взаимодействия между хората и средата, която те 
обитават. Вместо да обясняваме защо интерактивните системи са необходими, значими и полезни, можем да 
наблегнем на мотивацията, по чиито смисъл въпросните системи правят възможно наличието на пространства и 
обекти със следното основно свойство: те са способни да посрещат специфични нужди с отношение към постоянно 
развиващите се изисквания на индивиди, групи и среда. Макар че все още не сме в позицията на такъв етап, 
истинският напредък ще бъде постигнат, когато интерактивните архитектурни прийоми започнат да се употребяват 
не поединично, а като интегриран цялостно постоянно развиващ се компонент в по-всеобхватния мащаб на общото 
поле на технологията. Описаната форма на адаптация е неизбежна; въпросът към нея не е дали, а кога подобна 
повсеместност ще се случи. Бъдещето на архитектурата ще утилизира уникални и напълно неизследвани методи и 
приложения с приоритет към динамичните, флексибилни и постоянно развиващи се дейности. Именно затова за 
дейците на интерактивното е изключително важно те отсега да си дадат сметка за основите на материята – за да 
посрещнат с необходимата морална готовност прииждащите технологични процеси. 

Колкото и да е обща по своя характер, архитектурата като резултатна дисциплина разчита изцяло на 
характеристиките на пространството, които могат да бъдат консумирани с основните ни пет сетива. В тази връзка 
настоящият труд не пренебрегва достиженията на интерактивността в дигиталната сфера, но не намира за 
необходимо да се съсредоточава върху тях с изключение на случаите, в които дигитални проявления имат пряка 
връзка с архитектурни мащаби, за които служат като предшестващи постановки. В тази връзка често срещаните 
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словосъчетания тук ще са умна архитектура, интелигентни и отзивчиви среди, меки пространства. Друго определящо 
свойство, което да очертае кръга на влиянието на архитектурата, е самото прието определение за интерактивността 
за целите на настоящия контекст – интерактивността е двупосочна: както се изразява за нея Усман Хаак9, тя е 
взаимодействие с подаващ характер и може би с начална, но със сигурност без крайна постановка. В обратния 
случай говорим за просто за реакции, а не за интеракция17. Истински интерактивната система е като разговор с 
голяма степен на многократност на своите цикли – задаването на въпроси и подаването на отговори е качествено 
интересен процес, който не се изчерпва след първия си кръг. Информационните набори, които се разменят в този 
условен разговор, са важни както за хората, така и за развиващата се среда. Това означава, че хората вече няма да 
са ползватели на средата, а че ще я изграждат по еволюционен начин. Ако точно сега се върнем на предходната 
подточка, лесно ще направим аналогия със случая с книгата и нейното „дорисуване“ като човешки продукт с 
подчертан елемент на съавторство и съпритежание – основни елементи за поддържане и въвличане на интерес. 

Отзивчивите пространства – по дефиниция пространствата, взаимодействащи с хората, които ги ползват, 
минават през тях или покрай тях, за относително кратък период се превърнаха в повсеместни. Широката степен на 
употреба на персонална дигитална технология също допринася за този процес. По данни за 2012 г. на Internet World 
Stats 34.3% от населението на света ползва интернет, като този процент е с растеж от 566.4% само за последните 13 
години. Гледащите дигитална телевизия във Великобритания за 2006 г. са 67% от населението на кралството. 
Електронните билбордове, които са познати на света от десетилетия, днес се явяват само основа за идеята за 
рекламна свързаност, пропита по обвивките на сградите. Хора на изкуството от всякакъв характер отговарят на 
общия електро-физичен поток с широко осланяне на отзивчиви динамични медийни системи, безжична 
чувствителност, преносима компютърна техника и дори проявления от областта на топологични медии. Сравнена с 
90-те години, например, тенденцията е по-скоро позитивна, тъй като днес интересът към цялата тази технология не 
е обусловен от самата нея, а от необходимостта за създаване на нови среди, които да действат като посреднически 
елементи-устройства за изказването на нови социални послания. Достиженията на интелигентната потребителска 
електроника достигат и до архитектурата, макар и по-бавно заради наследения й характер и основно под формата 
на пространствени инсталации, но така или иначе основите на процеса са вече положени. Ако архитектурата със 
същия непроменлив темп продължи да отговаря на технологичните иновации, които са неизбежни като поява в 
живота на обществото, съвсем скоро вече няма да питаме каква е тази или онази сграда и как е направена, а ще 
задаваме въпроса Какво прави тази или онази сграда? 

 
5.3. Цели 
5.3.1. Парадоксално възраждане на непосредствено аналогово общуване с цифрови средства 
Твърде често интерактивността се употребява медийно в много по-широк аспект, отколкото обслужва. Някак 

модерно е в момента всичко около нас да бъде интерактивно, думата е на гребена на вълната и съответно е 
неправомерно експлоатирана за нуждите на почти всички електронни области. В тази връзка около понятието се 
създава напълно погрешното впечатление, че то е свързано с дигитализъм от друг мащаб. Наблягането върху този 
компонент, който в общия практически случай остава скрит зад кинетична структура, лепи заблуждаващ дигитален 
етикет върху всичко, което оттук нататък дръзне да се нарече интерактивно. Разбира се, както ще видим по-късно в 
настоящия труд, резултатите на интерактивната и реактивна архитектура разчитат до много голяма степен на 
дигитални системи, но продуктният им облик е строго аналогов. Чистата дигитализация през последните години е 
изгубила до голяма степен позициите си с изключение на комуникативните проявления като интернет като цяло и 
мобилните комуникации, които към днешна дата също се възползват от глобалната мрежа с голяма сила. За разлика 
от тях интерактивността си дава ясна сметка за филтрираното общуване между хора и среда, и между хора и хора, 
при което досегът е прекалено символен в смисъла на многократно филтриран. Противно на това, интерактивната 
архитектура търси стимулиране и толериране на зрението като първостепенно, но без да забравя останалите 
сетива, които често са напълно игнорирани в общия случай на комуникация. Неизменна истина е, че сетивата ни са 
връзката ни със света – те работят като добиват данни артикулирано, след което тези данни се отвеждат сигнално 
до съзнанията ни, където се асемблират отново, за да ни предоставят пълна картина – доколкото това е възможно. 
Интерактивната архитектура цели постигането на качествено нова връзка със статичната среда – връзка, за която не 
е задължително да включва всички сетива така, както се стреми да прави телевизията. Примерът на книгата е по-
скоро онзи, въплъщават концепцията за интеракция – с елемент на съпритежание и грижа към продукта на човека от 
нова непозната степен на изкуствен интелект. Отговорността в настоящия контекст на този тип архитектура се 
състои в това, че човек започва да си дава сметка, че не се намира еднолично в центъра на света, и че са налични 
структури – извън понятието за другостта на хората, чието развитие зависи от индивидуалното. Така обрисуваният 
процес има за глобална цел да генерира колективно самосъзнание и грижа за средата в консуматорска обстановка 
на изкривено възприемане на идентичността, тъй като в малко по-различна ситуация средата – това сме самите ние. 

Значението на употребата на дигиталните средства е голямо, но не първостепенно, както тиражира 
общоприетото схващане. Зад това съждение стоят редица примери, разчитащи на нискотехнологични (low-tech) 
елементи с различно приложение, извадени от собствените си области на действие, за да послужат на практики, при 
които на тялото се дава възможност за натрупване на по-пряк опит със средата по много директен и личен начин. 
Архитектите, увлечени в такъв тип проблематика, могат да бъдат наречени хуманитарни технолози, тъй като се 
стремят да направят технологиите не просто по-удобни аз ползване, а да ги свържат по-съдържателно към нашите 
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тела и сетива. В следваща част от настоящия текст чрез характерен експеримент ще бъде описана тоталната 
необходимост от прототипиране на опитните постановки, но още преди това е от изключителна важност да се 
спомене, че така, както моделирането се овеществява като важна част от генеративната архитектура, така то е 
абсолютно задължително при изследване на нови модели за интеракция. Не бива да се забравя, че ако 
архитектурата притежава огромен доказуем опит в статичния свят, в областта на пространството и в това на 
породените от тези две множества зони на възприятие, днес тя е изправена пред качествено ново за нея 
предизвикателство – това да разбира от психология не само на визуално и обемно-пространствено ниво, но и на 
ниво действие. Конструирането на реално действащи модели за опити и последващ анализ се осъществява като 
процедура на стъпване върху добре познати некапсулирани субмодели. Високата степен на общуване, подарена от 
клетъчния телефон, му отрежда специално и еднолично първо място за повсеместна употреба, върху което по-късно 
стъпват персоналните преносими компютри. С други думи, последните придобиха функционалността на клетъчните 
телефони много по-късно от обратния процес, в който смартфоните придобиха компютърна функционалност. По 
аналогичен начин дейците на интерактивната архитектура често стъпват върху доказани субмодели от крайно 
различни среди. Те работят като главни проектанти на операционни системи с разликата, че не ползват парчета код 
под формата на принципи от различни програмни езици, а парчета от играчки, камери, фотоапарати, телефони, 
задвижващи устройства, сред които електромоторчетата на стъклата на автомобилите са особено предпочитани. 
Описаната чрез своите изделия ниска степен на технологичност на практика им позволява да работят на ниво 
прототип без да са зависими от допълнителен интерес. Както е известно, важни са принципите – ако принципите се 
окажат изключителни по един или друг начин, тяхното допълнително развитие с високотехнологични средства 
неминуемо ще бъде изпълнено. Архитектурата се прави, а архитектите още веднъж са в позицията на изобретатели, 
което ще проличи и в точката, описваща мултидисциплинарността по отношение на интерактивността. 

 
5.3.2. Устойчивост под формата на друг тип свързаност в триединството обитатели-материя-среда 
Според редица теоретици на интерактивността физическата материя е онази неподвластна опосредствена 

среда, която е в състояние отново да ни накара да се почувстваме свързани с постоянно променящите ни се 
„адреси“. Както ще разберем по-късно, връзката е необходима и със самите нас. За носители на връзката досега 
бяха набеждавани роботите, които в множеството си прояви в контекста на художествена фикция са хуманоидни. 
Това вероятно е свързано с тяхното припознаване и приемане, но е производно на понятието за машината, което 
ограничава възможностите им по силата на тезата, спрямо която постижението не може да служи като идеал. 
Истината е, че днес роботите и техните компютърни мозъци са скрити. В единия възможен за това случай те просто 
имат технологичен вид без претенции за символика от какъвто и да е характер – тогава те са скрити като 
управляващи материя, до която всъщност можем да се докоснем. В другия случай те самите са материята без 
търсят съответния популизъм от това за себе си. Ерата на приличните на хора роботи е в миналото, днес материята 
и технологията се стремят към единно цялостно проявление. Удачен пример за последното е наличието на сензорни 
екрани, утвърдени в обширен клас потребителска електроника като четци, смартфони, монитори и таблети. Към 
момента дигиталността неуморно търси ясно определени осезаеми превъплъщения. Не можем да не се съгласим, 
че ги намира с голяма степен на успеваемост: телефоните ни, които вече са способни да извършват огромни 
множества виртуални операции на свързаност и не само, са устроени така, че сякаш вече буквално бъркаме в тях, 
отварящи безкрайна, но съвсем реална дупка като тази от Жълтата подводница (1968). Сякаш всичко това не е 
достатъчно – телефоните ни дори вибрират при допир, за да бъдат напълно реактивни и регистративни – сигурни, че 
ние сме напълно наясно с това. Изключително интересен е именно този феномен: на окупиране на всички възможни 
наши валенции без ограничения само с тяхната виртуалност. Подобна постановка ни кара еднозначно да се 
замислим няма ли да бъде пагубно за този вид технологии да стъпят в коловозите, проправени от телевизията? 
Отговорът е недвусмислено не, тъй като тук от значение е пряката свързаност: ако телевизията е там и не се 
променя от нашите желания и присъствие, то други технологии с подобна степен на количествена и качествена 
заетост на сетивата ни печелят от това, че ние самите желаем връзка с тях под формата на интерактивност. 
Разликата между модерния и постмодерния баща очевидно важи като принцип и тук. Ако материята по своето 
същество е нежива в общия случай и оттам отегчаващо позната и скучна за нас, то днес тя е съживена за ново, 
качествено различно съществуване, при което ще ни бъде наистина трудно да се откъснем от заниманията си с нея. 
Материята се явява невиждан досега тип медия – досега неподатлива за съдържателна комуникация поради своята 
прекалена преходност или пък прекалена непреходност. Материята вече е снабдена с интелект, също като нас, и 
това гарантира, че ще намерим общ език с нея. Тя ще е непреходна, когато ни е интересно да е такава, и обратното. 

Материята очевидно е ключ в триединството между нея, обитателите и средата. Средата е така всеобхватна и 
необозрима като мащабни проявления, че в отделни класове случаи е податлива единствено на едностранна 
комуникация под формата на наблюдение, например. Медиатор между хора и среда е задължителен и материята се 
явява именно такъв агент, провокиращ конкретно по своята характеристика на споделимост различен клас 
поведение на реална, а не привнесена идентичност. Материята в контекста на настоящия текст е онова интересно и 
пълно с изненади междинно пространство, в което законите на нито едно от граничните му множества не важат в 
абсолютната си степен – като тя, материята, се проявява с подобна мостова неопределеност и между дигиталното и 
физическото. Дигитализацията повече не е стерилна по начина, по който я познавахме, по начина, по който тя се 
роди за обществото и по начина, по който я ползвахме досега. Материализацията като продължение на 

72 
 



дигитализацията винаги е била цел на компютърните специалисти, ориентирали работата си към ползвателите, но 
именно отношението към последните под формата на ползватели е довело до капсулата на компютъра. Но все пак, 
нека си припомним какво като процес разкрива в началните страници на хронологическата си книга Бил Могридж12 – 
създателят на материалната идея за лаптопа, относно направата на периферната мишка, явяваща се материално 
продължение на ръката в правоъгълното пространство на монитора, с пренесена там правоъгълна рамка на 
действие директно от нашето бюро. Като продължение на веществеността от този вид, какво да кажем за директната 
форма на осиновяване на същия този работен плот на бюрото, на кошчето под него и на папките върху него в 
мониторната рамка с идентични компоненти, наречена явно Desktop? Разликата между компютърния случай, макар 
той да е изключително основополагащ, и описаният принципен такъв в настоящия труд е в затвореността, в 
изолираността на прехода между плот и екран. Именно тази разлика на прекъснатост стои в основата за схващането 
на интелигентната материя – при нея нещата са по детски ясни, разбираеми, прозрачни и проследими: 
откровеността вероятно е най-силната карта на интерактивността или картата, от която имаме незабавна нужда на 
глобално обществено ниво. 

 
5.3.3. Себепознаване 
Проявленията на интерактивната архитектура са все още редки. Те са изместени не само от тенденции за 

екологичност, ефективност и устойчивост, но и от вътрешното схващане на обществото, насочено към самото него. 
Обществото отдавана е мобилно, но се страхува да го признае, тъй като това би довело до личната му несигурност 
и съответна неопределеност. Според Маклуън преди 150 години на никого не би хрумнало да инициира исторически 
възстановки от минали периоди на развитие, което на практика се случва масово с растящи темпове от 1950 г. 
насам. Ускореният ход на времето или, по-точно казано, представата ни за ускорен ход на времето, логично 
провокирана от увеличаването на обема поета информация за единица време, ни кара да търсим загубената 
темпорална сигурност в миналото ни. По силата на тази теза ние имаме притискащата необходимост от 
самоопределяне, което неизменно връща своите резултати под формата на несъответствие с настоящата ни 
природа. Ние на практика сме мобилни във всяко отношение на съществуването ни – можем да пътуваме с 
бързината на неудобството от часовата разлика, можем да бъдем намирани навсякъде и по всяко време, можем 
дори да живеем на различно място с осезаема честота на промяна на адреса, тъй като истински стойностните ни 
неща се намират на компютърни сървъри, достъпни от всички точки на нашето гастролиране. Ние сме мобилни, не 
можем да си позволим да го признаем, тъй като ако това стане, ще изпаднем в непростимо парадоксално състояние 
на духа. По тази причина, въпреки целия наличен позиционно освобождаващ ни арсенал, ние всячески се стремим 
да се утвърждаваме устойчиво на личностно ниво – всеки считащ себе си за значим член на обществото разполага с 
любими футболен отбор, марка автомобил, актьор, певец, цвят; на по-възвишено ниво – писател, предпочитан 
интериорен стил, моден дизайнер, режисьор. Съизмерваме се с всичко изброено и то ни предлага спокойствието, 
спрямо което ние самите представляваме тази съвкупност от предпочитания. Ние обаче не сме този тежък 
виртуален конгломерат от съопределящи ни интереси, ние дори сме много по-мобилни емоционално, отколкото 
физически. 

Интерактивната архитектура идва да бъде шансът за индикация на изложеното несъответствие. Тя се явява не 
само естествен по своята природа модулатор и демодулатор за връзка между нас и обитаваната от нас среда, тя е и 
наше огледало – с отражение на истинското ние, по силата на което днес сме едни, утре – други, но всеки ден 
неизменно оставащи адаптивни, взаимодействащи и регистриращи. И ако все още мислим, че познаваме себе си, 
какво остава за познаване на себеподобните ни? Обществената етикеция, която въвеждаме като предпазна мярка от 
гореописания вид на определеност, но на групово ниво, е особено добре илюстрирана чрез интериорното 
интерактивно пространство на Рафаел Лозано-Емер Subtitled Public, където на базата на въпросник, попълван от 
участниците, те населяват пространство, в което с помощта на сензорни и прожекторни устройства върху тях се 
апликира конкретна за тях дума, избрана въз основа на подаваните отговори от първоначалната анкета. Тънкият 
момент се състои в това, че търсената определеност вече е подчертана и ясно изразена, което само по себе си 
изважда въпроса на несъответствието между определеност и неопределеност на дневен ред, сред хора. 
Апликираното понятие може и да не е приятно или дори достатъчно точно подбрано от базата данни на анкетния 
компютър, така че участникът в пространството може да не се чувства комфортно с него. Начинът това да стане, е 
утопичен, както би го нарекъл Жижек в контекста на постановка, където състоянието е толкова непосилно за 
овладяване, че индивидът – извън представата за собствените си възможности – го овладява. Индивидът в случая 
на Subtitled Public трябва да докосне себеподобен участник, за да размени „субтитъра“ си с чуждия. Това от своя 
страна поражда условия за игра на гоненица с подчертана активност от страна на участниците. Повечето 
общоизвестниизвестни, документирани и амплифицирани с ясната цел за това проявления на подобни пространства 
– дело на Лозано-Емер, в които интеракцията е съсредоточена в полето между хората, в което поле те се явяват 
едновременно и среда, и обитатели – с необозримо слабо наличие на медиатор от скрит дигитален тип, ще бъдат 
разгледани в подточката 5.5.4. Инсталации за нови идентичностни проявления по-късно в настоящия текст. 
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Subtitled public, Рафаел Лозано-Емер, 2005 

 
5.3.4. Интуитивност 
Включването на архитектурни и изобщо на артистични прийоми за целите на възникването на отзивчиви 

пространства се проявява най-общо и като размиване на професионални граници. Това взаимопроникване 
позволява да се инициират постановки, изследващи въпросите на различни последици от нашето съвремие – като 
климатична хомогенност, улавяне и предаване на видеосигнал в реално време (CCTV) и цял нов набор от 
потенциални възможности за комуникация – чрез установяване и стимулиране на физически „телесни“ връзки между 
хората, проведени с помощта на технологични медиатори, без наличието на които въпросните връзки биха били 
немислими. Примерите от областта на интерактивността, включващи строго понятието за участие, представляват 
развиващо се и към този момент проучване към архитектурата на невизуалните пространства с афинитет към 
работата със звук, миризма, промени в електромагнитни полета, изменения на температурни условия и условия на 
влажност – с неясната по резултатността си цел да бъдат достигнати области на познание отвъд онова, което 
смятаме, че ние е вече известно. Интересното е, че по отношение на архитектурата теориите за подобни насоки се 
раждат в началото на 70-те години – в утробата на самия постмодернизъм се появяват еретични мисли по-скоро за 
съсредоточаване върху директно физическо възприятие, отколкото върху семиотиката на формата – като „инфо-еко“ 
концепции, едва веществено-примитивно засегнати и имитирани днес, 40 години по-късно. Но дори да окачествим 
тенденцията като строго разчитаща на невербално общуване чрез докосване – условно казано, нейната реална 
генерална роля е тази на част от по-общ и актуален процес на изместване на вниманието от дизайн на 
индустриализацията към дизайн на опита и преживяването – идеен подход, целящ да създаде връзка от подчертано 
емоционален тип с индивидите на ниво на директни възприятия с включена стойност от личен характер. Така 
ударението се премества от самата машина към степента й на интелект и разпространението на това нейно 
качество в среда на повсеместна интелигентна атмосфера, базирана върху отчитане и разбиране на човешкия 
нравствен образ, поведение и контекст. В най-удачните примери чрез директна връзка с човека отличителната черта 
на продукта позволява възприемането му по феноменологично задоволителен начин. Този принцип въплъщава 
процеса на проникване в истинския свят на човешкото телесно преживяване. Така погледнато емоционалният 
дизайн представлява средство за разграничаване на дизайна от самия него в ситуацията на глобализиран свят, 
белязан от претрупване на марки продукти, отричащи културните разлики. 

Ако апликираме съжденията от горните редове към дуалистичната природа на нашето съзнание, където 
различните полукълба на мозъка отговарят за схващането ни за света като рационално и ирационално множество, 
то наличието на повсеместното въвеждане на интерактивността в архитектурата, макар и артикулирано – на нивото 
на достъпния човешки мащаб, е алтернативна проява на досега господстващата постановка на единствено 
семиотично знаково общуване. Емоционалният дизайн има за цел да открие връзка от не дотам известен и 
изследван характер, при която за основа се ползва не толкова логиката, колкото интуитивността. Следва значението 
на последната според тълковния речник: 

интуиция ж. 1. Метод на познание, който се състои в непосредствено и внезапно вникване в истината, в 
същността на дадено явление без помощта на логическото мислене. 2. Прозрение, усет, предчувствие, догадка. 
[лат.] 

Постмодернизмът в архитектурата също се опитваше да бъде антитеза на идеалността, отнесена към 
Модернизма и средствата на символния му език, но успя единствено да се добере до индекса като знак. Така той 
единствено омекоти господстващия абсолютизъм на кутията, но без да се отказва от същинския принцип на 
възприятие и от понятието за медиаторен език – негласно запазвайки широка основа, върху която да стъпи. В 
настоящия контекст целта е коренно различна – тя търси изконни генотипни човешки характеристики, за да върне 
положението, което не е точно ново по своята същност, но днес се изразява по нов начин, дигитално – на ниво 
скрито действие. Естествено, ако този модел бъде въведен в областта на архитектурата без тя да бъде адаптирана 
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като мислене спрямо неговите нужди и цели, ще бъдем свидетели на разрушително несъответствие, тъй като 
принципната задача на архитектурата досега се изразяваше в това да намира обяснение за света, което да поднася 
в удобен за консумиране вид – независимо от степента на неговото обществено разбиране. Както вече беше 
споменато за целите на генеративно-архитектурната част от настоящия текст, архитектите отдават личния си апарат 
за консумация, превръщайки се в съпричастни към феноменологията на магията от страната на кулисите, с 
едничката хуманна цел да бъдат преводни „магове“ от нов тип с ясна представа за алгоритъма, спрямо който да 
интерпретират явленията на регистрация, възникване и самоорганизация. В този контекст интерактивната 
архитектура изнася обследването на магията на съвсем друго ниво, където условните компютърно-условни 
постановки от типа „ако да, то следва“ и „ако не, то следва“ не са само две, а са всъщност непредвидимо повече. На 
практика архитектите вече не са единствено опериращи с пространство, а допълнително и с действия, и това до 
голяма степен съотнася професионалната им определеност до тази на главните проектанти на компютърни 
операционни системи – също наричащи себе си архитекти и, при това, напълно заслужено в този ред намисли. Ако 
архитектите обаче си дадат ясна сметка за ситуацията и позволят на себе си включването в набора на аналитичните 
им апарати на подобни интуитивни като описание прийоми – по отношение на допускане на действия от страна на 
хората към материята на пространството, с която архитектите неизменно и по подразбиране са вече запознати, то 
архитектите на мултидисциплинарно ниво ще бъдат в състояние да инициират на общ мащаб онова, което Apple Inc. 
прави по отношение на набора от свои продукти: всеки предметен дериват на компанията дори от класа на най-
дребната потребителска електроника е цялостен по отношение на връзка между софтуер и хардуер, което се 
осъществява успешно с направа и на двете системи или пък само на една нова, единна такава? Това позволява на 
всички i-обекти в нашето ежедневие завидно да водят успешна пазарна политика и по-конкретно борба за 
консолидация както с вездесъщия гигант Microsoft Corporation, така и с персоналния компютър като общо понятие – в 
лицето на всички технологични марки, които го произвеждат дори и неасемблирано, на части. Пред архитектите към 
настоящия момент се открива именно аналогичната възможност да работят в интердисциплинарни екипи със сложна 
йерархия без „главен майстор“ както на ниво действие, взаимодействие и участие (условно софтуер), така и на ниво 
пространство (условно хардуер), но това изисква от тях съответната подготовка: преди всичко осъзнаване на тази 
единна възможност, вникване в предпоставките, довели до нея, както и разбиране на отговорността, която тя носи 
на обществено ниво. 

 
5.4. Принципни технически средства 
5.4.1. Сензори 
Наборът от вложена изчислителна техника служи като основа за появата на конкретни средства за модериране 

и контролиране на информацията в интерактивните приложения9. Формата на връзката между участници и 
програмируем вложен интелект еднозначно определя степента на интензивност на динамичния диалог между телата 
в пространството и самото пространство, населявано от тях. Въпросните средства биха могли да бъдат описани като 
управляем източник на задействане и възбуждане с възприемане на вложената компютърна система като контролен 
механизъм с цел адаптивна функция за приспособяване и отговаряне на променливи изисквания. Вложената 
система е налична, за да интерпретира изменящите се обстоятелства и да направлява резултатна физическата 
промяна, превръщайки я в по-удобен като степен на адаптивност набор от променливи изисквания. Идеята за 
условно управлявана физическа промяна се явява основополагаща за проектирането на интерактивни постановки, 
за тяхното конструиране, за техните кинетични особености, за поддръжката им, както и за присъщите методи на 
събиране на информация от средата и от нейните обитатели. 

Когато понастоящем мислим за компютри и тяхната пряка употреба, обикновено си представяме система от код 
под формата на изображения и текстове, които имаме възможността да манипулираме посредством набор от входни 
периферни устройства като мишка и клавиатура. Ако обаче изчислителната система е включена в материала, 
изграждащ пространството, условният ползвател ще има възможността да избира типа информация, която да бъде 
получавана от пространството по силата на изцяло различни методи от тези, предлагани от конвенционалния 
интерфейс. Така описаната постановка позволява употребата на нетрадиционни способи на общуване, които стават 
все по-аналогични на онези, с които се характеризира общуването между самите хора. Тъй като записаният в 
компютъра код е проектиран така, че да реагира на различни видове информационна обмяна, възможността за 
провеждане на интерактивен диалог между обитатели и среда е напълно осъществима. 

За да бъде едно устройство в състояние да отговори на някаква промяна в дадена сграда, например, 
устройството първо трябва да забележи тази промяна. Сензорът е подустройство с такава функционалност – той 
събира информация от реалния физически свят във вид на светлина, движение, температура и др. Развитието на 
сензорите започва с най-опростените сред тях като инфрачервения, при който прекъсването на лъча светлина 
разкрива движение или присъствие. Но видът и действието на сензорите постоянно се усложняват: днешните 
сензори могат да различават цветове, насоченост на движене, гласови данни, лицеви особености, походка и т.н., 
служещи за основа за разпознаване на характеристики на конкретен индивид. Така напредъкът на сензорите 
позволява персонализиран подход под формата на реакция с допълнителната си възможност не само да долови 
къде точно се намира въпросният човек и какво прави там, но също така да разпознае кой е този конкретен човек, за 
да е в състояние да му отговаря на база неговата индивидуалност. Голяма част от сензорите се развиват по такъв 
начин, че когато комбинират действията си с тези на съответния софтуер, да осигуряват изключително детайлна 
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информация за индивида, когото разпознават. Наличието на подобна функционалност ще е от огромно значение в 
близко бъдеще, когато интерактивните сгради пряко ще акумулират информация за различните типове поведения и 
настроения на своите обитатели. Също така днес виждаме широката употреба на уебкамери и други оптични 
устройства от групата на входната периферия като усъвършенстване на основното целево улавяне на звук и текст – 
като допълнително вече установено средство за събиране на информация. Към настоящия момент способността за 
„усещане“ от подобен тип може би изглежда немислима, скъпа и трудна за повсеместно осъществяване, но ако си 
припомним как интернет едва допреди 15 години беше ограничена среда единствено за условни специалисти, едно 
близко сензорно бъдеще няма да ни се вижда толкова невероятно – още повече, че дори днес оборудване от типа 
на камери и сензори с микроконтролери, радиочестотни и инфрачервени системи за пренос на данни, е напълно 
достъпно. 

Сам по себе си сензорът е устройство, което събира информация от околния за него свят. Последните му 
проявления на пазара включват постоянно редуциране на физическия му размер, осезаемо поевтиняване и по-
висока функционалност на регистриране, характерно и с по-висока степен на прецизност. Принципите на сензорно 
действие постоянно се усложняват – започнали с прости примери на долавяне на движение и достигащи днес до 
разпознаване на модели с мотиви и шарки. Разбира се, съществуват множество видове сензори, но определени по 
своя признак на улавяне на влияния, сензорите биват контактно ориентирани и неконтактно ориентирани. Първите 
разчитат на директен прием на информация, което включва: човешко докосване, присъствие на влага, налягане, 
вятър и други характеристики от средата. Вторият род сензори са косвените, разчитащи на инфрачервено 
присъствие или отсъствие, на сонарно (от английското sonar – акроним за SO-und N-avigation A-nd R-anging), 
жироскопично или акселерометрично действие, на наклон, на светлина като цяло (като камери), на микрофони и др. 
Интересна характерна черта на сензорите – независимо от кой от двата изброени типа са, е фактът, че предават 
информацията, която получават във вид, който е удобен за последващата й употреба. Данните обикновено се 
транслират до микроконтролери, като за тях ще стане въпрос в следващата подточка на настоящия текст. В 
зависимост от степента на променливост на приеманата и предаваната от постановката информация, сензорите 
биват линейни и нелинейни. При първия тип, разгледан по този признак, чувствителността се определя като 
отношение на количеството предавана информация към количеството приемана такава. Ако сензорът не е идеален, 
тоест ако не е линеен, то законът, свързващ двата вида информация, също не е линеен, което означава, че 
възможността за допускане на отклонения нараства. Отклоненията биха могли да бъдат свързани с 
несъответстващи граници между регистрация и предаване, с необходимост от нулева калибрация, с динамични 
моментни грешки на рязка промяна в предаваните данни, с т.нар. дрифт описан като забавена реакция на разлика в 
предаването, нехарактерна за темпа на улавянето, с дигитализационна грешка, идваща от съответния метод на 
осредняване и т.н. Важна характеристика на сензора е и неговата резолюция, която съответства на класа най-малки 
промени, които той е в състояние да регистрира. 
 

 
Безжичен инфрачервен сензор за движение към игрова конзола Nintedno Wii 

 
5.4.2. Микроконтролери 
Микроконтролерът (MCU) в същността си е друга дума за компютър, тъй като по същество той се определя от 

аналогично принципно съдържание, включващо: процесор, памет, тактов генератор и входно-изходни функции. 
Микроконтролерите са подобни на персоналните компютри с техните микропроцесори (CPU), с които сме добре 
запознати, с едно изключение – персоналните компютри имат възможността за множествена функционалност, те са 
в състояние да работят по хиляди процеси едновременно, докато микроконтролерите са проектирани да стартират и 
съответно изпълняват една-единствена програма. Разлика, естествено, се открива очевидно в много по-сложната 
организация на микропроцесора, в неговата натовареност, необходимост от охлаждане, себестойност и цена, но 
целият набор от негови предимства не може да измести употребата на микроконтролери по принцип, тъй като 
последните са много по-опростени, неангажиращи, лесни за поддръжка и много добре справящи се с единствената 
задача, която им е поставена. Шанс за грешка при изпълнение на последната практически не съществува, което не 
можем да твърдим със такава сигурност при мултитаскинг компютрите, с които понастоящем работим. Друга 
съществена разлика между двете постановки на сложност се забелязва и в минималната употреба на памет, 
необходима на микроконтролера. Въпреки че включва функционалност не само на изначален запис на програма в 
заводски условия (firmware), да речем, но и такава за записване и презаписване, микроконтролерът ползва 
енергийно независима минимална ROM (от английското словосъчетание read-only memory) памет, която не се явява 
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външна за контролера част, а изначален негов компонент по подразбиране. Връзките на контролера са проектирани 
със своите контактни пинове така, че да са в състояние да осигуряват свързаност на контролера изходно с няколко 
устройства или набор от мрежово свързани такива. В този ред на мисли микроконтролерът е особено важен за 
връзка с истински компютри – той се явява посредник между физическия и дигиталния свят. 

Поради минималната си памет и ниската работна честото на процесора си, микроконтролерът е енергийно 
автономен, тъй като необходимата му електрическа енергия със съответна консумация, възлизаща едва на 50 mWh, 
би могла да се обезпечи дори от батерия, което в общия случай прави устройството независимо по отношение на 
местоположение и наличие на електрическа мрежа. Микроконтролерът към момента е като сензорът: минимален по 
размерите си, евтин и приложим в по-сурови външни условия. На практика е незаменим при следните три свои 
дейности: при получаване на информация от сензори, при контролиране или подаване на преобразувана от 
сензорите информация към базови задвижващи механизми или други кинетични части, както и при изпращане на 
информация към други компютри. Микроконтролерите в многобройния аспект на своята употреба са особено 
полезни при налична необходимост от устройство, изпълняващо голям брой функции или сравнително сложни 
функции – като например комуникация с други устройства, управление на цифрови и графични дисплеи, измерване 
на различни величини и др. По тази причина тяхното присъствие се открива лесно в множество проявления на 
битова техника за дома – в почти всеки домакински електроуред и особено в тези с диодно осветление. Широко 
застъпена стана и употребата на въпросните свързващи елементи от 90-те години насам, когато в леките 
автомобили започнаха масово да се внедряват бордови компютри от все по-висок клас, до чиито елементи на 
входна периферия трябва да достига информация от двигателя, спирачната система, системата за задаване на 
постоянна скорост и т.н., чрез сензори и посредством микроконтролери. 
 

 
Платка за микроконтролер Arduino Esplora 
 

Микроконтролерите се явяват реалните интерпретатори на влияния в реално време. Освен това, че са връзка 
между аналоговото и цифровото, към момента на досегашното човешко развитие те не разполагат със заместващ ги 
компонент в смислов аспект. Интерактивната архитектура разчита до голяма степен на тях и на множествата, в които 
могат да бъдат асемблирани, за да превежда влияния като действия – независимо от мащаба на първите или 
последните. Това от своя страна не отрича въпроса за качеството на интерпретирането на една материя в друга, но 
отваря поле за вторичната тема за мащаба, която в основния си смисъл на размерност е основен похват при 
боравенето с пространствата или, както стана ясно по-рано, с хардуера на архитекта. Мащабът на резултатно 
действие е изразът на проявление, свързан в общия случай с т.нар. задвижващи механизми, които оттук нататък ще 
наричаме за удобство и съответствие с чуждицата актуатори. 

 
5.4.3. Задвижващи системи – актуатори 
Ако при входният тракт на интерактивността в нейната максимално опростена опитна схема, описана тук с цел 

обяснение и онагледяване, стоят сензорите, а микроконтролерите са управляващите елементи на тази 
микросистема, то единствените видими проявления с някакъв обозрим резултат представляват двигателните 
системи, които често ще срещнем и като актуатори или носители на действието – от английската дума act. Те са 
средствата за проявление в средата и като такива заемат особено важно място в практическата постановка. 
Обхватът на действие от тяхна страна може да варира от много прост случай на директна манипулация до напълно 
адаптиращи се системни мрежи с възможност за учене и образоване от участниците, които вече не са ползватели на 
антропогенната среда. Разглежданите тук методи за управление на пространствата под формата на реална 
промяна-проява не винаги са взаимоизключващи се по своя характер – изброяването им единствено осигурява 
рамка за целите на архитектурата с цел разбиране на различните нива на сложност, включени в задачата за това как 
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архитектурната адаптивна реакция може да бъде проконтролирана в общия случай. Тъй като проблематиката, както 
вече беше споменато, засяга интерактивност, за каквато често взимат, приемат и предлагат реактивността, е важно 
да отбележим, че търсеното състояния на проектираната система трябва да се стреми да избягва несигурност, 
предизвикана от предвидимост. Казано с други думи, една строго реактивна базова система не е в състояние да 
въвлича когото и да било в процес на действие. Възможността за предсказване на действията у такава еднопосочна 
система е голяма, което прави взаимодействието с нея нежелано. Подобна система е единствено полезна в 
прототипно отношение, тъй като е способна да отбележи старт на процес на развитие. 
 

 
Пневматичен линеен актуатор 
 

В случаите на най-простите системи, единствено симулиращи интерактивност, движението се предизвиква 
директно от елемент на множество енергийни източници, включващи електромотори, човешка сила или 
биомеханична промяна – като размяна на информация между човек и компютър. По този начин се установява 
двустранна връзка между две отделни различни единици в реално време – между влияние и отговор, при който 
информацията е преведена като пряк резултат. Намесената обмяна на данни в най-опростената постановка е 
свързана с двойка състояния от включен и изключен тип, което съответно означава, че действие от страна на 
ползвателя ще произведе или няма да произведе резултат. Веднъж включено, устройството или трябва да 
„отговоря“ определен зададен предварително брой пъти преди да се изключи, или данните на входа от страна на 
ползвателя трябва да се изменят, за да предизвикат промяната на изключването. За описателен базов пример в 
това отношение би могла да послужи светлината от лампа, която се активира при регистрация на човешко движение 
от страна на съответния сензор. Лампата изгасва сама след определен период на светене след регистрацията. 
Основни системи от подобен характер могат да бъдат усложнени без да променят качествено своите принципи на 
действие и така чрез автоматизация да създадат илюзията за налична интелигентност. Автоматизирането на 
подобни системи е удачно, но само като постановка, в която се осъществява среща между желанията на 
ползвателите и антропогенната среда. В описания случай наблюдаваме просто изпълнение, което не води до 
интерес или развитие. За пример на следващото ниво на автоматизирана система, използвана по-долу като 
подсистема А, може да послужи следният случай, при който степента на въведени изходни данни от ползвателя 
расте – обитател на домакинство задава цифрово на терморегулатор своите температурни предпочитания. 
Термометрите в стаите на жилището служат като сензори – при постепенни температурни промени обемът на 
живака с съда на термометъра се разширява или свива респективно постепенно. С това свое действие той повлиява 
на прекъсвач, който от своя страна активира реле, което на свой ред съответно изключва или включва 
отоплителната система на дома. Така подадената система може постоянно да наблюдава средата и съгласно това 
да осигурява динамично средство на промяна по нискотехнологичен начин без употребата на изчисления на 
компютър – бил той и микроконтролер. 

Следващият пример включва възможност за избор на тип отговор от страна на устройството към ползвателя. В 
устройството с вече включена минимална степен на интелигентност са заложени две взаимно свързани 
информационни затворени вериги, които се срещат една с друга там, където контактуват с ползвателя. Едната 
верига се характеризира с това, че предоставя обратна връзка от определен вътрешен за нея вид, а втората – от 
друг, външен за нея вид. Заложеният микроконтролер в общата система, наричана по-долу подсистема Б, притежава 
по дефиниция възможността за вземане на решение кога и от коя система да предаде информация-отговор до 
ползвателя. Постановката би могла да бъде онагледена от машина за миене на съдове в домашни условия, 
например. Тя подава визуални и звукови сигнали съгласно вътрешно действие – когато зададената й програма за 
миене е изпълнена, но е в състояние по своя лична преценка да подаде сигнал преди този за край в знак на повреда 
или необходимост от съответното внимание от страна на ползвателя – съгласно външно независещо от нея 
действие. 
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Излиза, че автоматизираният процес на термостата от по-горе е воден от машината, докато моделът на 
множествени обратни връзки разчита на намесата на ползвателя и така по своята същност той е воден от него. 
Важно е обаче да се отбележи, че в една или друга степен и двата принципа на подсистеми А и Б осигуряват 
динамична устойчивост. Според Тристан д‘Естри Стърк – преподавател и специалист по роботизирани архитектурни 
технологии към  Института по изкуствата в Чикаго, най-разумният подход в случая на интерактивните архитектурни 
приложения е хибридът между двата описани принципа – този на автоматизация и този на избор на обратни връзки9. 
Той описва схема с възможност за приемане на входящи данни от ползвателя (подсистема А), комбинирана със 
сграда, притежаваща капацитета да реагира на по-значими като обем външни промени в средата – с резултатен 
пространствен отговор, описващ ниво на адаптивност – точно както това се случва в полето на генеративната 
архитектура. С помощта на адаптивния контрол системите интегрират насърчителен или обучаващ потенциал в своя 
управляващ механизъм. Така системите се учат – чрез успешни адаптации на преживяване, да оптимизират дадена  
своя система в средата в отговор на някаква инициирана там външна промяна. Хибридизираният комбинативен 
модел отдавна е установен в областта на роботиката, но е полезен и за целите на интерактивната архитектура, тъй 
като описва принцип, спрямо който подсистемите могат да бъдат транслирани на следващо ниво, където 
автоматизираната подсистема А да бъде тази с обратни връзки Б, а приетата за подсистема Б с обратни връзки да 
се превърне в качествено нова подсистема В с възможност за по-високо ниво на интелигентни процеси, които да 
включват и потенциал за адаптиране. Примерната постановка включва единствено две системи на обяснително 
ниво, но у типичната цялостна усложнена система, взетите решения се основават върху входяща информация, 
приета от множество сензори, спрямо която се взима единно решение, подадено от контролера към енергийния 
източник на актуатора. Така описан, този метод на задвижване се нуждае от следващо ниво на интелигентност, тъй 
като изисква управляваща йерархична изчислителна система да интерпретира получената множествена 
информация и според нея да действа по своя преценка. Такава цялостна система е в състояние да включва 
множество независими двойки от типа сензор-актуатор, които да действат като единна мрежа. Контролът на такива 
системи може да бъде централизиран или децентрализиран, като тук е мястото да вметнем, че децентрализираната 
система притежава предимството, спрямо което при наличие на повреда спира да работи единствено засегнатата 
част, докато при повреда на централизираната система последната прекратява цялостно работата си. От особена 
важност е да се отбележи, че включената възможност на ROM паметта за презаписване у тези системи позволява 
самостоятелно препрограмиране на изначалния изпълним алгоритъм въз основа на собствен придобит опит – по 
този начин на практика се осъществява пренаписване на метода за взимане на решения. Пример за това се явява 
готовата за монтаж върху фасадни повърхности динамична система Flare, която действа като жива кожа, 
позволявайки на сградата да изразява, да общува и да си взаимодейства със своята среда чрез наклоняеми 
метални полигони, допълнени от индивидуално контролирани пневматични цилиндри с цел иницииране на общи 
израни състояния на интеракция под формата на повърхнинни модели-мотиви и шарки. 

 
5.5. Класификация на отзивчиви пространства 
5.5.1. Интерактивни обвивки на сгради 
Примерите на интерактивна архитектура трудно могат да бъдат класифицирани по признаци, тъй като 

предлагат огромно многообразие, основано на тяхната „функционалност“. Подходът на систематизиране спрямо 
техни конкретни действия не е в състояние да бъде удачен, тъй като подобните действия към различните 
инсталации биха могли да се използват за крайно различни типове взаимодействия с участниците. По тази причина 
предложената класификация е направена в контекст на примери с оглед техния мащаб на обръщение към 
обществото6. Първата част разглежда хибридизация между пространствена структура, която наричахме условно и 
архитектурен хардуер, и софтуер, предоставящ физическа промяна и съответна интеракция на веществено ниво. 
Трудно е за вярване, но първият удачен пример за интеракция в смисъла й на връзка между обитатели и естествена 
среда е от 1967 г. Тогава за световното Експо в Монреал Фулър предлага на света не просто геодезически купол за 
павилион на САЩ, който сам по себе си се явява техническа архитектурна новост – Фулър предоставя първия 
работещ модел на програмируема повърхност, която в конкретния случай служи за засенчване. Актуаторите са 
триъгълни каширани с алуминиеви листове платна, съчетани в шестоъгълни групи, които се задвижват от 
електромотори, управлявани от компютърна програма с алгоритъм на перфокарти – усъвършенствана памет-лента 
от машина на Тюринг. Така описаната постановка, наречена от автора си екологична клапа, променя степента на 
ослънчаване в купола на всеки 20 min като следва пътя на слънцето по небосклона. За съжаление вследствие на 
пожар интелигентната система остава активна едва за няколко месеца, макар че куполът е спасен и действа и до 
днес – като природонаучен музей, известен под името Биосфера. 
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Детайли и общ изглед на Павилиона на САЩ за Световното изложение в Монреал Expo ’67, Ричард Бъкминстър Фулър, 1967 
 

Възраждането на загубената система е осъществено цели 20 години по-късно от Жан Нувел с аналогичен 
принцип на действие при фасадата на Музея на арабския свят, където за допускане на различно количество 
амбиентална светлина е използван метода на свиване от фотографската бленда, контролирано като отговор на 
степени на външната осветеност. Посочената двойка примери предоставя нагледен и ясен модел за свързаност на 
ограничена по мащаба си обществена група от различен тип с общи и базови, но все пак значими проявления на 
природната средата. По аналогичен начин действа и първата по-сериозна инсталация на Кристиан Мьолер от 1992 г. 
с името Кинетична светлинна скулптура, която е апликирана върху фасадата на мол с ясната цел да предава по 
визуален начин климатични влияния от средата след залеза на слънцето. За целта фасадната плоскост е покрита с 
листова стомана, чиято перфорация позволява да бъдат видени потоци и струпвания от синя и жълта светлина. 
Всеки от 120-те халогенни спота разполага с мобилен капак, който е компютърно управляван с цел да променя тона 
на излъчваната светлина. При външна температура от 0° C „стената“ е монохромно синя, но с покачването на 
градусите се формират жълти съцветия. Отделно от това посоката на вятъра, регистрирана от малка 
метеорологична станция на върха на сградата, предизвиква движение на цветовите изразители на температурата. 
 

 
Кинетична светлинна скулптура, Кристиян Мьолер, 1992 
 

Извън посочената функционалност на спотовете, в близост тяхната част от фасадата Мьолер монтира диоден 
екран с размери 3/12 m, на който показва графични интерпретации в реално време по формата на бяла начупена 
линия, породени от амбиентални звуци на прилежащата улица. Така авторът инициира първата интеркативна 
фасадна инсталация с подобна големина, която към 2006 г. действа като текстова лента с протичащи новини. 
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Вляво: носителят на Прицкер за 2013 г. Тойо Ито; вдясно: Кулата на ветровете, Токио, Тойо Ито, 1986 

 
Следващият пример от класа обвивки, илюстриран графично по-горе, е още по-ранен и отново работи отвън – 

навън, така да се каже, като избира да ползва архитектурната „хардуерна“ пространствена постановка за скелет за 
амплифициране на определени явения. За благодатна среда на такива последният носител на наградата Прицкер за 
2013 г. Тойо Ито избира града. Калейдоскопът от цветове и светлини на Кулата на ветровете (1986) в Йокохама е 
резултат от филтриране на въздуха, звуците и шумовете на Токио – своеобразна репрезентация на визуалната 
сложност на Токио като неспиращ вечно променящ се вятър. Надребненият мащаб на входящи данни от хора към 
хора може да бъде много красноречиво илюстриран с примера на dECOi, където нивото на въвличане на дигитални 
технологии за взаимодействие е качествено повишено. На базата на авторска колаборация със специалист по 
параметричен дизайн и експерти по роботика dECOi успяват да обърнат представата за архитектурното 
пространство като статично. Вместо да разчитат на светлина – както в горните пример, авторите този път буквално 
движат парче планарно пространство като резултатна форма от интеракция. Aegis Hypo-Surface (1998) е първата в 
света тримерна отговаряща на влияния повърхност – взаимодействаща в реално време динамична стена във 
вестибюла на театър в Бирмингам. Сама по себе си в състоянието си на покой стената представлява артикулирана 
матрично повърхност от правоъгълни триъгълници. В състояние на живот стената се дефинира като променлива – 
голям брой хидравлични бутала зад триъгълниците, управлявани от изходния тракт на сериозен по своята 
производителност процесор, генерират геометрични изменения в иначе равната стена, но под формата на плавни 
неевклидови повърхнини без разкъсвания в тяхната форма. Образуваната топология е следствие на електронно 
регистрирани гласове и движения на участващите хора, преобразуването е проявено в реално време. От 
документираните видеоматериали на стената е видно, че тя притежава много висока степен на въвличане на 
индивиди, които сами искат да взаимодействат с нея – основно условие за наличието на интерактивност. Системата 
е бърза, еволюираща и мащабна, което кара човек да се замисли дали по някакъв начин тя все пак не е жива, което 
на свой ред го кара веднага да пожелае да „играе“ с нея. По думите на автора й, тя ефективно материализира 
виртуалността на една нова медия, каквато в избрания от нас контекст може да бъде архитектурата. 
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Aegis Hypo-Surface, 1998, dECOi 

 
В областта на флуидната архитектура за основа на интерактивността освен интериорът – какъвто е случаят с 

описания по-рано в настоящия труд павилион на водата на NOX, може да послужи и екстериорът на формата. В 
общия случай музеят на изкуствата в Грац, известен повече като Kunsthaus Graz на Питър Кук от някогашната група 
Archigram и Колин Фурние от 2003 г., се разглежда обикновено като пример на дигиталната но статична архитектура 
– със своята форма, сблъсък на ниво исторически сграден контекст, строително-монтажни детайли и т.н. 
Интересната за нас характеристика на комплекса в случая идва от неговата „фасада“, наречена BIX Matrix17 (BIX от 
английските думи Big и pIXel), проектирана програмно от realities: united. Част от обвивката на музея с площ от 900 
m² има намерението да интегрира архитектура, технология и визуално послание. Как: като инструмент и платформа 
за презентации на различни артисти – отчасти прозрачна електронна мембрана, никога преди незаемала подобна 
форма. Под материалната синя полиакрилна „кожа“ от страната на сградата, контактна с река Мур, е разположена 
решетка и мембрана, върху която са монтирани общо 930 броя цилиндрични флуоресцентни лампи с пръстеновидна 
форма и мощност от 40 W. Постановката на BIX обаче в същността си не е високотехнологична – в изначалното 
проектно състояние тя играе ролята на допотопен телевизор. Архитектите от realities: united споделят, че ако бяха 
употребили голям екран с наличния им бюджет, активната повърхност е щяла да бъде с площ от едва 9 m² или на 
практика 100 пъти по-малка. 930-те налични към момента пиксела на матрицата представляват едва 0.3% от всички 
пиксели на конвенционален телевизор с ниска разделителна способност от 640/480 точки, които освен всичко не са 
единствено черни и бели – каквито са тези на BIX. Оказва се, че това е цената, платима за интеграция на технология 
и архитектура, тъй като последната работи с много по-големи мащаби. Предимствата на обвивката са следните: 
всеки светлинен тор се управлява индивидуално от компютър, като светлостта му не е стъпкова, а се дефинира като 
безкрайност на светлите състояния, димирано. Функционалността на системата предлага работна честота на 
излъчване от 20 кадъра в секунда, което предоставя възможност за показване на монохромни изображения, текст и 
анимации, което превръща „кожата“ на комплекса в своеобразен огромен компютърен дисплей, забележим от 
големи разстояния. 

 

 
Вляво: Kunsthaus Graz, Грац, Питър Кук и Колин Фурние, 2003; вдясно: BIX Matrix към Kunsthaus Graz, Грац, realities: united, 2003 

 
Предаването на готов образ не е новост, но когато сигналът се улавя и ретранслира RT със съответния 

стийминг, се създават предпоставки не само за ефектност, но и за реална интерактивност, както ще видим при 
аугментираните образи на Лозано-Емер по-късно. В този ред на мисли нискотехнологичната природа на екрана е не 
толкова важна като възможности, колкото като принципни възможности, тъй като подава начален пример, който 
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отваря врати за подобряващи го аналогии. Предимствата на подобен тип работа са лимитациите, даващи съответна 
идентичност на излъчваните „филми“ и липсата от необходимост за ъпгрейд – по причината, че нивото на 
резолюциите в дисплеите расте осезаемо с всяка година, което от своя страна пести средства на музея. 
Проникването на изпълнение като софтуер в хардуер като форма в случая дава огромно предимство на втория 
компонент нощем, когато заради формата си, сградата изчезва визуално и матрицата създава действие сякаш 
единствено чрез самата себе си. Аналогичен пример от 2004 г. представлява проектът на архитектите UN Studio за 
активна фасада на Galleria Hall West в Сеул. Фасадата тук разполага с по-значителен брой точки (4330) и 256 
изобразителни цвята. Нощем тя предава събрани през деня метеорологични данни по визуален начин с цялата си 
повърхност. 
 

 
Galleria Hall West, Сеул, UN Studio, 2004 

 
5.5.2. Отзивчиви произведения на изкуството 
С помощта на способността за проникване от страна на технологиите практически във всичко – от етикети на 

дрехи до седалки на тоалетни моноблокове, проекти от различни сфери на изкуството успяват с работата си да 
изследват субективното и лично пространство на съзнанието и тялото. В контекста на урбанизираната част от света 
присъствието на технологиите под формата на различни интерфейси предлага пространство-посредник за човека, 
което не е херметически затворено, фиксирано и семиотично, а по-скоро променливо и разказвателно, 
предоставящо на технологията възможност за почти човешко присъствие. Много от проектите на този клас 
предлагат социален коментар към случващи се събития и тенденции, добавяйки осезаем слой на средата, който е в 
състояние да чете случките в нея – понякога по категорично провокативен начин. Тъй като към момента формата, 
приета от социума, е предимно консуматорска, отзивчивите произведения на изкуството намират своето място в 
развити антропогенни обществени среди като молове и барове – какъвто е и случаят с Light Sounds (2005) на 
архитектурното бюро d-squared (d²) от Лондон. Разположена в тихата част на един от големите молове в северната 
част на града, инсталацията регистрира присъствието на минувачите, които от своя страна предизвикват активиране 
на светлинни и звукови поредици от сигнали – като зависимост от броя хора и тяхното поведение. Програмното ядро 
на системата обаче се пренаписва като генеративна структура така, че постоянно да се обновява. По този начин 
всеки път, когато сензорите засекат посетител, се инициира различна серия от цветове и светлини, както и различна 
плеяда от звуци, някои от които композирани, а други – записани в полеви условия в града. По думите на авторското 
студио, в участниците се създава синестетична дълбока връзка между действията им в реално време и техни 
отминали преживявани и спомени, които, така погледнато, пряко персонализират пространството. 

Също като кулата на Тойо Ито, следващият пример Litmus (2004) на Джейсън Брюж опитва да предоставя 
амбиентална антропогенна информация под формата на визуален превод, но този път върху несградни 
пространствени структури. С цел да бъде създадено влияние върху транспортната инфраструктура по отношение на 
участниците в нея, по продължението на път в Есекс авторът позиционира пет различни интерактивни инсталации 
под формата на кули, всяка от които с височина 12 m. Кулите са с метална носеща конструкция, апликирани групи от 
диодни източници на осветление и крайно покритие от акрилни панели. Така описаните артефакти действат като 
лакмус, улавяйки и отговаряйки на характеристики от непосредствената за тях среда чрез събиране на информация, 
която в реално време трансформират и предлагат на участниците в автомобилното движение. Всяка кула притежава 
собствен цвят на светене и по този начин претендира да действа като устройство за определен тип ориентиране. 
Жълтото е за промени в общата осветеност на средата, оранжевото – за нивото на прилива, кралско синьото – за 
количеството електроенергия, генерирано от близкостоящите ветрени турбини. Зелената и синята кула броят и 
показват количеството на пътна натовареност в района. Системата от инсталации може да бъде гледана не само от 
пътното платно, но и от специално създаден за целта микросайт. 
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Litmus, Рейнам Маршез, Есекс, Великобритания, Джейсън Брюж, 2004 
 

Отвличането на архитектурни изградени вече структури и ползването им за основа за произведения на даден 
тип изкуство се наблюдава и в следващия пример, който по-своята същност е не толкова абстрактен, а по-скоро 
осезаем и сенестетичен. Audio Grove (1997) е тръбна инсталация на споменатия вече автор Мьолер, която той 
разполага в сравнително голямо общо пространство към арт център в Токио. Постановката се състои от 64 на брой 
вертикални стоманени мачти – всяка с височина от около 6 m, свързани с чувствителни на допир електронни 
сензори. Когато човек ги докосне, тръбите непосредствено и в реално време инициират звук чрез скрита аудио 
система. Предпоставка за въвличане се явява фактът, спрямо който едноличното докосване на един стълб води до 
един звук, но когато човек пипне две мачти, цялостният аудио сигнал се повишава или намалява като височина с 
една октава. Постановката е допълнена от функционалност за активиране или деактивиране на светлинни 
източници – отново базирана на допира, които източници усилват усещането за взаимодействие с ефекта на 
придобита текстура на светлина и сянка, позната за нас повече като шарена сянка. Атмосферата на инсталацията 
коренно се променя нощем, когато делът на светлинното действие взима връх. Така мястото на Audio Grove се 
превръща в популярна точка за срещи в контекста на градската среда. 

Работата на Рафаел Лозано-Емер вече беше загатната по-рано в настоящия текст. Разглежданата тук творба 
Body Movies: Relational Architecture 6 от 2002 г. е темпорална, тя на практика е поредица от градски проявления под 
формата на увеличени като мащаб интервенции в публичните пространства. За целите на инсталацията се 
използват направени или пригодени специално за случая технологии, които да трансформират частично градската 
среда. Всеки от проектите на Лозано-Емер е разположен на границата между архитектура и визуални изкуства като 
това му позволява да изследва връзката между конкретната ситуация и публиката – трансформирана в група 
участващи, която връзка позволява да се създава набор от колективен социален опит на съпреживяване. Чрез 
работата си с фотографи, програмисти, архитекти, лингвисти, писатели, композитори, актьори и други специалисти, 
авторът различава две отделни форми на колективна интерактивност. Първата включва един или два активни 
сензора – докато определен брой хора взаимодейства с тях, останалите са само зрители. Във втората принципна 
постановка входящите данни от страна на участниците са изчислени като усреднени. Според Лозано-Емер тънкостта 
е в това и двата описани модела да бъдат избегнати като чиста употреба – в Body Movies: Relational Architecture 6, 
например, наблюдаваме прожектиране на сенки на минувачи – като тяхно уголемяване, които са уловени еднолично 
от камера. Но притежателите на въпросните сенки са наясно с това, че са регистрирани, което ги кара да се 
превърнат в своеобразни актьори в така установения театър на сенките. Постигнатата високата степен на въвличане 
се обуславя и от съответна анонимност, която силуетът осигурява. Така вместо да търси клиширани специални 
ефекти, инсталацията използва сенките, за да генерира отражения, основани върху идеята за въплъщение и 
обезплътяване в условията на големия мащаб. 
 

84 
 



 
Вляво: Audio Grove, Кристиян Мьолер, 1997; вдясно: Body Movies: Relational Architecture 6, Рафаел Лозано-Емер, 2002 
 

Според Лозано-Емер творбата му подава нова функционалност на сградите като опитва да добави човешка 
сюжетна линия към техните разказвателни способности и така да ги демонументализира до годни за употреба от 
човешкия мащаб, като междувременно засяга основни културно-социални въпроси по отношение на установените в 
западния свят константи, с които работи проксемиката. Негова друга интерактивна творба, която също разчита на 
взаимодействия между самите хора едва ли не непосредствено и без вменяване на архитектурата като медиум, се 
явява вече разгледаната етикетирана публика – също с невероятно силен ефект на въвличане, съдейки по 
откритите документиращи я видеоматериали. 
 

 
Павилионът Blur за Swiss Expo ’02, Diiller+Scofidio/EAR Studio, 2002 
 

Може би най-характерната за разглеждания клас проява на интерактивна архитектура, илюстрирана графично 
по-горе, е островът-павилион Blur от 2002 г. на бюрото Diller + Scofidio и на EAR Studio в качеството им на 
програмисти по интерактивната част. Тук отново се наблюдава пряко отношение на свързаност между 
пространството като хардуер на интелигентна операционна система. Най-общо казано, проектът има за цел да 
разшири комуникацията между хората отвъд конвенционалния език – чрез трансмисия на емоции, привличане или 
неудобни чувства. В тази връзка фокусът отново е съсредоточен върху отношенията хора – хора, което само по себе 
си е условен подслучай на отношенията хора – среда. Изходната постановка се състои от езеро в Швейцария, в 
близост до чиито бряг, но над водната повърхност се инициира асемблирането на изкуствен остров от сглобяем тип 
с метална конструкция, който на практика е базиран на решетъчна прътова конструкция. 31 000 миниатюрни дюзи 
вапоризират вода през специално създадена за целта мрежа така, че да образуват постоянно изменяща се мъгла 
над решетката на острова-павилион. Големината на последния, макар да е обвит в неизвестност, образно казано, 
позволява едновременна посещаемост от 400 души, които, за да стигнат до същинската част на острова, вървят по 
провлак с дължина от 120 m с цел от страна да последния да ги дезориентира и въведе в свят непривичен за 
семиотиката на вербалното общуване. Преди това обаче участниците биват подложени на набор от въпроси, с който 
те изразяват интересите, а оттам и същността си. Стремежът е очевиден: речевата им комуникация да бъде 
заменена от друга, по-непосредствена и пряка. След подадени отговори участниците получават програмирани 
дъждобрани с аналогичен външен вид. Когато обаче участниците се намират в гъстия облак от водни капчици на 
острова като представители на хаотично движение, лутайки се, те неминуемо започват да се натъкват един на друг. 
Програмираните им дъждобрани започват да излъчват светлина: зелена, ако интересите на носещите ги са сходни, 
и червен в случай, че по своите предпочитания участниците не биха си допаднали. Така в първия случай се имаме 
налична предпоставка за анонимна интимност, подобна на тази, над която се съсредоточава Бернардо Беролучи в 
Последно танго в Париж (1972). Ролята на архитектурната хардуерна постановка тук е огромна, но същевременно 
ненатрапчиво незабележима разтворена. Тя просто е там по начина, по който Земята е тук, но в качеството й на 
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гигантски компютър, който да подаде адекватния въпрос, предхождащ отговора 42 от фантастиката Пътеводител 
на галактическия стопаджия на Дъглас Адамс. 

Макар да е изключително опростена като постановка на изпълнение, за целите на настоящата класификация ще 
разгледаме и една интересна инсталация на Скот Снибъл – експериментален аниматор и филмов деец, от 1998 г., 
наречена от него Boundary Functions. Отново с уклон към проксемиката, творбата физически онагледява понятието 
за лично пространство в контекста на културни натрупвания както в западното общество, така и в далечния Изток – 
инсталацията е активна паралелно съответно във Волфсбург, Германия, така и в Сайгомакс, Виетнам. Освен че 
нашето лично пространство може да бъде видяно, постановката показва, че то е в състояние да бъде променяно 
неподвластно на нас самите или, казано в един по-общ контекст, че ние сме част от социум и не принадлежим 
единствено на себе си, макар да имаме своя личен полигон. Инсталацията разказва всичко това чрез квадратно 
поле, върху което на базата на позната ни вече основна диаграма на Вороной всеки участник е представен като 
точка, следена от съответния сензор. Симетралите на отсечките между отделните движещи се точки-индивиди се 
прожектират от тавана върху равнината на полето в активни и нестатични многоъгълници, които освен всичко 
въплъщават и функционалност на сливаща се адаптивност – когато два от индивидите се докоснат и останат 
докоснати, физически свързани. 
 

 
Boundary Functions, Скот Снибъл, 1998 

 
5.5.3. Атракциони 
Класификацията на ниво степен на човешки струпвания не може да не разгледа атракционите и присъщите за 

тях паркове, тъй като в световен мащаб те са изключително популярни като места за активен краткотраен отдих. 
Разглеждането им като целеви обекти от страна на интерактивната архитектура е изключително удачно, тъй като 
публиката на тези места е вече подбрана и определена. Така единственото нещо, което би следвало да се случи с 
нея в контекста на настоящия труд, е тя да промени разбирането и схващането за себе си от туристическо към 
изследователско – от такова на ползватели към такова на участници. Примерите тук ще бъдат разгледани вкупом: 
The Public (2005) с автори Alsop Architects, Meta.L.Hyttan (2002) от Тоби Шнайдлер и ADA: The intelligent Room (2002) 
от психолога Пол Вершур и съответния екип. В първия пример целта е да се създаде пространство за излагане на 
изкуство от независими творци или тип галерия, в която публиката да взаимодейства с експонатите, както и да прави 
свои такива – без дори да си дава ясна сметка за това. При входа в структурата всеки участник преминава през 
триминутна профилираща обработка, която има за цел да го опише, регистрира и въведе в базата данни на всяка 
една от трите компютърни системи, управляващи пространството на галерията. Профилите се генерират, за да 
могат отделните предпочитания към креативни процеси да бъдат известни с цел участниците да бъдат насочвани 
именно към техни проявления или участия в такива. Освен това, участниците оставят „мостри“ от себе си под 
формата на снимки, викове, говор, звуци, цвят, текстура, движение – които се явяват техни знаци за по-нататъшно 
маркиране на части от галерията. Преди да напуснат капсулата, в която инициират интерактивност, участниците 
имат възможността да създават нови продукти чрез съответния софтуер с осезаема периферия. 
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The Public, Alsop Architects, 2005 
 

 
Meta.L.Hyttan, Авеста, Швеция, 2002 
 

Тоби Шнайдлер от своя страна опитва да инжектира дигитална медия във физически пространства. За целите 
на своя проект – пример 2 от настоящия клас, той превръща неактивна фабрика за стомана в атракцион за 
интерактивни преживявания. В елементите на сградата той вгражда компютърни мрежи, работещи с данни от 
участниците, и по този начин цели да удължи пространството чрез строго персонализирано конкретно за всеки човек 
съдържание. На входа на фабриката посетителите получават изследователски инструмент – под формата на 
джобно фенерче, с което активизират и записват своята експедиция. Така те инициират действие от страна на 
скритите интерактивни системи – докато изследват пространството с насочена светлина, работеща като основно 
средство за посочване. Актуаторите на въпросните системи са индивидуално оборудвани със скрити на пръв поглед 
аудио и светлинни източници, визуални прожекции и базови задвижващи механизми. По този начин всяка област на 
интерес от страна на определения посетител въплъщава състоянието, в което би могла да бъде анимирана. Отново 
в зависимост от индивидуалността на участника и присъщите конкретно за него предпочитания отделните кътове от 
пространството на практика разказват различни истории. Третият пример ADA е един от многото на брой, опитващи 
се да създадат физическо пространство което живее с разпознаваеми модели на поведение, което общува и 
чувства. Стаята на общо външно социално ниво има за цел да провокира публични дискусии относно това морално 
ли е пространството да получи съзнание, ако изкуственият интелект е наистина възможен за имплементиране. 
Творбата е пример за мултимодално дигитално базирано интерактивно пространство, разработено от 25-членен 
екип, воден от психолог. Като отделен организъм, макар и изкуствен, стаята притежава способността да 
взаимодейства и комуникира с посетители. В контекста на увеличаващия се брой мултифункционални сгради с 
динамично моделируеми компоненти стаята се явява рядък сполучлив опит за създаване на жива архитектура с 
високото си ниво на поведенческа интеграция и адаптивна функционалност. Прототипната постановка на стаята 
работи над десет часа дневно с опитна цел за шест месеца, за да се разбере дали проектираната й функционалност 
за балансиране на гъстотата на хора в нея и техния поток, за идентифицирането, проследяването и направляването 
на специфични групи посетители и за игра с тях на практика работи. Стаята по своята геометрически неизменяема 
същност е осмоъгълен екструдиран полигон с площ на пода си от 175 m² и вертикални стени от огледални 
повърхности, позволяващи наблюдаване от други посетители отвън – към случващото се в стаята – от околовръстен 
за структурата коридор. За да работи, ADA има приложени към нея 30 броя компютри – специално проектирани за 
нея, 12 броя видео проектора, 360 броя подови сензорни плочки с възможност за излъчване на светлина, 
оборудвани с микроконтролери, като всичко това представлява едва част от мощния й технически арсенал за 
изпълняване на нейните четири основни функции на проследяване, идентифициране, групиране и играене с 
посетители. Интересното е, че въз основа на общуването й с публиката, стаята постепенно започва да се изразява 
по все по-отличителен, конкретен и сложен начин. 
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Интелигентната стая ADA, Цюрих, Швейцария, 2002 

 
5.5.4. Инсталации за нови идентичностни проявления 
Разглеждането на настоящия клас е от изключително значение, тъй като поставя нови граници, размествай 

старите, на това, което мислим, че знаем не само за света около нас, но и за самите нас. Както казва чешкия 
философ Вилем Флусер (1920–1991), ние възприемаме реалността единствено като миниатюрен детайл от 
заобикалящото ни поле от възможности, които нашата нервна система осъзнава посредством съответното за нея 
изчисление. Откриването на нови възможности и характеристики в пространството по тази логика може да стане с 
нов вид изчисления, присъщи за компютрите, например. Примерите, приведени тук, се занимават именно с тази 
материя на невидими свойства на пространството – били те и от културно-социален характер, а не само от 
физически. D-Tower (2004) на Ларс Спюебруук от NOX и Кю Ес Серафийн, намираща се в Дотинхем, Холандия, 
описва точно такъв подход на физико-виртуална комуникация. Сама по себе си структурата представлява 
зооморфична перманентна кула от полиуретан с възможност за пропускане на светлина. Пространствената 
постановка е свързана с виртуална такава в лицето на интернет сайт, пълен с въпроси, отговорите на които целят да 
изразят наситеност от чувства сред участниците в сайта. На практика това означава, че всяка вечер подбрана 
доброволно група от 50 обитатели на града попълва анкета, резултатът от която изразява следните техни 
категоризирани емоции: любов (червено), омраза (зелено), щастие (синьо), страх (жълто). Съответно всяка нощ 
кулата излъчва цвета на емоцията, която е спечелила мнозинство от гласове чрез въпросника от предходния ден. 
След първия месец на експеримента се оказва, че най-често кулата свети в червено и синьо, понякога в зелено, но 
никога в жълто. 
 

 
D-Tower, Дотинхем, Холандия, Ларс Спюебруук, NOX, 2004 
 

Докато тук пространството беше разгледано като меко единствено по отношение на топологията на кулата и 
нейната вещественост с променящи се характеристики на излъчване, в следващите два примера генерираните 
пространства са наистина меки. Като начало Sky Ear (2004) на Усман Хаак и Light Dome (2004) на Вериника Валк и 
Вини Маас от MVRDV ползват за среда въздушното пространство, но не за да изразят промени под формата на 
атмосферни влияния у него, а за да онагледят съществуваща „паралелна“ реалност, за която обитателите-
участници не си дават сметка. В първия пример Хаак провисва мрежа, на която освен балони с хелий, повдигащи 
мрежата нагоре, имаме закачени сензори за промени в непосредственото електромагнитно поле, свързани чрез 
микроконтролери към относително малки по размерите си диодни светлинни източници. Описаната постановка 
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работи нощем, за да покаже светлината в балоните, като регистрира интензивността на активност при употребата на 
мобилни устройства като клетъчни телефони от страна на участниците. Събралата се под „ухото“ тълпа разбира, че 
колективно може да влияе на формата и цветовете на своеобразния облак. Оказва се, че степенна на въвличане на 
инсталацията е много висока. Така чрез средствата на условната игра групата онагледява топологически 
повсеместната употреба на средства за безжична комуникация, с които на практика сме неразделни – без иначе да 
виждаме/усещаме нейни проявления. Светлинният купол, Light Dome, е реализиран в Талин, Естония, и е 
единственият илюстриран недигитален пример от настоящия труд, претендиращ да бъде интерактивен – тъй като 
онагледява модели на групово обитаване на площад под формата на меко развито в небето пространство с 
резултат подобен, но, разбира се с друг произход и смисъл, на този на Хаак от горния пример. „Куполът“ се състои 
от огромно като брой множество бели балони, пълни с хелий и осветявани автономно от земята, прикачени към 
торби, пълни със захар, които от своя страна са на терена на площада. Торбите играят ролята на своеобразни 
пуфове за сядане, но подреждането им в съответните конфигурации долу дава отражение в реално време горе като 
по този начин предлага нов прочит, отражение или производна на пространството, за който иначе не бихме могли да 
си дадем ясна представа. 

 

 
Sky Ear, Усман Хаак, 2004 
 

По-интересен пример за онагледяване на необозрими влияния се явява инсталацията Haunt на Хаак от 2005 г., 
където той работи над идеята за фантома като конструирано същество. Творбата представлява палатково 
пространство в частен дом, в който е поставен генератор на различни радиочестоти, излъчващ електромагнитни 
вълни, взети като регистрация от двойка къщи, сочени за обитавани от духове. Заедно с допълнителни модули за 
инфразвукова топография и мултиканална звукова система Хаак цели да създаде усещане за присъствие. Нивата на 
влажност и температура на въздуха също са прецизирани. Оказва се, че присъствието се емулира в съзнанието на 
базата не само на физичните пресъздадени явления, но и върху очакванията – като психологически фактор на 
индивида, с който той е по подразбиране зареден. Подобна постановка наблюдаваме в друга инсталация на Хаак, 
където той изследва феноменологичния потенциал на архитектурата като комбинация от твърди елементи на 
пространството (подове, стени, тавани) и меки такива (миризми, налягания, влажности, температури). В Scents of 
Space (2002) е артикулирано призматично пространство, за да се внесат у него именно такива разнородни влияния в 
отделните му кътове. Примерът се явява удачен с това, че предлага различни непосредствени медиатори при 
взаимодействията от интерактивен тип, а не само тези, които можем да определим като осезаеми в смисъла на 
възможни да бъдат докосвани. С тази инсталация на практика Хаак показва как възприятието ни за пространството и 
обектите в него е сложно свързано и с тези елементи, чието присъствие не осъзнаваме веднага – присъствие, което 
усещаме преди да разберем и узнаем за него като такова. 

 
Scents of Space, Усман Хаак, 2002  
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Върху връзката между електронни „меки“ медии и физическо пространство се съсредоточава и унгарският 
архитект Адам Сомлай-Фишер, който прегръща идеята за това, че реалността е съвкупност от изчисления на 
възможности. Така у него се разжда идеята да изследва как електронните медии сатурират нашата културна среда, 
но и й повлияват без да си даваме ясна сметка за това – нещо, за което в друг контекст говори Маклуън през 1964 г. 
Сомай-Фишер си задава въпроса каква нова архитектура би могла да произтече от това електронно влияние, на 
което е подложен културният ни и социален живот. В този ред на мисли тестовете му по отношение на 
пространството не артикулират последното ортогонално като при конвенционален проект – вместо това в Induction 
House – The Fishing Kit (2004) биват изграждани модели в реален мащаб, опитващи да размият границата между 
медии и физическо пространство. Изследвайки начини за третиране и съответно онагледяване на дигитална 
материя като реална физическа материя, авторът решава да разчлени двумерната проекция на прожектиране и да я 
размести в тримерното пространство така, че да получи прожекция върху тримерен физически модел като символ на 
реалността с трите й измерения. Интерактивната характеристика на постановката се състои в това, че дигиталната 
медия не е еднолична такава с неизвестен произход – чрез сензор за електромагнитни вълни и микроконтролер 
прожекторът проектира трансформирана, регистрирана и онагледена употреба на мобилни устройства в стаята на 
инсталацията в реално време. Основната промяна е в цветната температура на проекцията. 

 

 
Induction House – The Fishing Kit, Адам Сомлай-Фишер, 2004 

 
5.5.5. Умни жилищни пространства 
Заглавието на подточката вероятно заблуждава, тъй като тук няма да стане дума за пространства в битови 

условия, които регулират автоматично температурата така, както описахме това като принципна схема на 
автоматизация по-рано в настоящия текст – в подточката за задвижващите актуатори. Тук приложеният пример е 
само един, но той е изключителен по отношение на своето социално послание: номадството дори в свързаната си 
съвременна форма води след себе си и самота. Инсталацията Remotehome: Busy Bench and Lonely Lamp (2003), 
отново с автор Тоби Шнайдлер, изразява по различен от описаните начини усещане за присъствие. Идеята за дома 
като лично място е разрушена, той е виртуализиран – в конкретния случай като се разпростира между два града на 
разстояние 1000 km един от друг. Шнайдлер удължава границите на един апартамент от Лондон до Берлин и 
обратно, като създава реципрочно усещане за присъствие на обитателите на това двойствено жилище чрез реални 
кинетични промени, в които употребата на лампата или кушетката от едната географка точка дава резултат в реално 
време като регистрация – кинетична промяна, на същото изделие в другата географска позиция. Тоест сядайки на 
кушетката в Лондон, нейният аналог в Берлин придобива същата деформирана форма като на тази в Лондон. 
Потокът от физически изменения се трансформира в емоционален, като междувременно, без да си даваме сметка 
за това като участници, бива и дигитално преведен за целите на основния мост – интернет, като преминава и през 
ръцете на медиатор в лицето на основната емоционална система-шина. Инсталацията не би следвало да бъде 
разглеждана единствено в нейния негативен комплекс – тя репрезентира компенсирането на физическа връзка като 
нова неконвенционална форма на отдалечена комуникация – различна от видимо дигитално медиираната от 
компютри, интернет и клетъчни телефони. 
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Remotehome: Busy Bench and lonely Lamp, Тоби Шнайдлер, Лондон, Берлин, 2003 

 
5.6. Проектиране 
5.6.1. Програмиране 
Ако програмирането се явява съществена част от проектирането на генеративна и параметрична архитектура, 

то в областта на интерактивността то съсредоточава в себе си още по-голямо значение. Ако програмирането в 
първия случай е отнесено към алгоритми, отработващи влияния на средата в общия случай, то сега то отчита и 
преобразува в реално време и изменчиво влияния най-вече от участващите обитатели. Разбира се, скриптирането е 
относително сложно за хора, които изначално се занимават с условно чисти проблеми на пространството, но то е 
възможно под формата на употребата на по-базови и в частност остарели езици, чиято функционалност е вероятно 
занижена, но си остава удобна за описване на алгоритмите, необходими на характерното към настоящия момент 
ниво на интерактивна архитектура. Условието за опростеност идва от факта, че обектите на програмиране се 
свеждат до голяма степен до множеството на микроконтролери и някои класове мрежови устройства. 
Предпочитанието за въвеждане на някой от многото описани програмни среди-езици се базира върху изходната 
материя, която ще овеществява интеракцията – тъй като конкретният език цели да бъде мост между различни 
софтуерни и хардуерни връзки. Микроконтролерите обикновено са фабрично програмирани на езика от ниско ниво, 
познат в България още от 80-те години като Асемблер (assembly language), но това не пречи да се инициира 
позоваване и на съвременни среди за по-високо ниво на алгоритмизиране. Истина е, че специализираните езици се 
ползват там, където е необходима съответна за тях специфична нужда, докато езикът C, например, се употребява 
най-често за по-общи постановки на указване и контрол. Голяма част от микроконтролерите изначално са 
програмирани на различни вариации на BASIC (акроним от английското Beginner's All-purpose Symbolic Instruction 
Code), но към момента голяма част от производителите на контролери са развили свои собствени вариации, които 
влагат в ROM паметта им. Най-явен и вероятно най-широко употребяван от хобисти и дейци на интерактивността в 
това отношение се явява езикът Arduino, въведен в техническата сфера като такъв с отворен код. На практика той е 
толкова широко разпространен, тъй като е свързан с номенклатура от много голям брой съставящи елементи, които 
се предлагат пазарно на достъпни цени за целите на множество изкуства заедно с достъпна обяснителна 
литература към тях. Но да се върнем на многообразието от езици – те основно разчитат на автора да кодира поне 
базови алгоритми, изпълними от съответния контролер, с цел интерпретиране на входяща информация и 
иницииране на действия спрямо нея. Степента на сложност на отговора зависи от количеството подадена за 
усвояване информация, а така също и от спецификата на променливите, заложени в програмата-алгоритъм. Тук е 
мястото да бъде обърнато внимание на факта, че не всички нива, характеризиращи обмяната на информация между 
човек и изчислителна система, са удобни за всички нива на мащаб на тази обмяна. Така например, връзката и 
общият краен търсен резултат – като интеракция между жест с ръка и промяна в геометрията на повърхност на 
локано ниво, вероятно са различни от начина, спрямо който цяла пространствена система би се държала съгласно 
получаване на информация от множество участници с различни действия. Оказва се, че пространството и неговите 
обекти притежават възможността да отговарят и да бъдат адекватни и на по-специфични видове обмяна на 
информация в случаите, когато мащабът на действие се променя. В този ред на мисли е неизбежно да достигнем 
извода, спрямо който по-високите нива на търсен от автора отговор определят степента на сложност на 
изчислителната интелигентност, вложена в комбинацията от специфичен момент и специфично място в 
пространството. 

За съжаление голяма част от протоколите за пренос на информация са крайно различни, което не позволява 
свързването на редица мрежови устройства, ползващи едни принципи за трансфер, с други устройства, съдържащи 
различна в това отношение функционалност. В този ред намисли пред последните 10 години усилено се работи в 
посоката на стандартизация, при която обаче корпоративният характер под формата на произход по отношение на 
някои принципни постановки доминира. Отличен пример в това отношение е слаборазвитата употреба на 
операционни системи с отворен код – макар че преди няколко години бяха инициирани специализирани масирани 
кампании за въвеждането им за реална работа в структурите на различни учредения и институции с държавно и 
регионално управление. Понастоящем подобна унификация на принципните постановки за пренос на данни и 
степени на свързаност между различни устройства звучи примамливо, но не бива забравяме, че тя представлява и 
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своеобразна хипотетична опасност от трайно установяване на монополни отношения на контрол върху производство 
и данни. 

 
5.6.2. Мултидисциплинарност 
Този ключов момент беше въведен още в самото начало на труда, като се прояви с известна математическа, но 

затворена в капсулата на CAD контекста насока на разглеждане. Широката му употреба дойде със 
съсредоточаването върху генеративните процеси, където основата на принципите на параметризацията стъпва 
задължително върху набор от генетици, биолози и други подобни типове изследователи, но не и без наличието на 
програмисти, винаги способни да предоставят виртуалната среда за проследяване на различни процеси на 
еволюция и растеж. Днес, във времето на третия етап от хронологията на процеса за изграждане на консистентна 
връзка между обитатели и среда, архитектите се нуждаят от девиртуализация на пространството, но отново с цел 
онагледяване на конкретни видове процеси. Това, разбира се, в никакъв случай не означава, че сме в състояние да 
си позволим отказ от услугите на програмистите. Напротив, тяхната роля все повече се утвърждава, тъй като днес 
процесите, над които се трудят, започват да се проявяват като осезаеми не само по отношение на физически допир, 
но и на всякакъв друг тип физическа комуникация както между обитатели и обитатели, така и между обитатели и 
среда. Нека сега си припомни гореизложения пример на интелигентната стая ADA, в контекста на нейния създател, 
който не е нито архитект, нито биолог, нито компютърен специалист, а психолог. Работата е там, че дисциплините 
всъщност служат на човек, а днес те са много по-свързани, което на практика означава следното: да се обърнем към 
специалисти, чиято работа не започва и не свършва със себе си, а започва с нещо друго – тя започва с хората. 
Именно така можем да си обясним апелите на редица от големите архитекти на нашето време, чиито единствен 
съвет към младите студенти по архитектура е да изучават чиста хуманитарна дисциплина преди да се захванат с 
проектирането. Блестящ пример в това отношение са ранните занимания на Колхаас с журналистика както и случаят 
на Грег Лин и неговата магистърска степен по философия, получена преди навлизането му в специфични 
архитектурни интереси. Тъй като архитектурата до голяма степен прилича на кинорежисурата, можем да направим 
сравнение и с нея: по времето на тоталитаризма в България държавно обучение по режисура можеше да бъде 
инициирано единствено след придобита образователна степен в друга дисциплина, което въпреки идеологическия 
контекст на своето време не е постановка за цялостно пренебрегване. 

Търсената мултидисциплинарност представлява отклик в настоящето като пожелателна мярка срещу това, 
което се появи в света преди 60 години под формата на неконтролирани по хуманен начин стихийни медийни 
явления от общ характер. Днес ситуацията е идентична не само по отношение на социалните мрежи и интернет. Ако, 
разбира се, отчетем и многократно по-високите обороти на настоящото съществуване, ще си дадем ясна сметка за 
подобието, но този път във връзка с раждането на изкуствения интелект, явяващ се основна теза на развитието в 
нашето съвремие. Той не е робот, както често изниква картинно в съзнанията ни, той е изкуствен организъм, 
способен да се развива и автономно да взима решения. Възможно е нивото от развитието ни като раса вече да е 
достигнато до такъв тип интелект, но ние да не го усещаме пряко – поради ниските нива на проявления от страна та 
достигнатите постижения на въпросния принцип. Ако архитектурата иска да се колаборира с него като единствен 
възможен път за нейното нестатично и нелинейно развитие с цел връзка между нея и участниците в нея, сега е 
моментът тя да погледне на мултидисциплинарността като основно свое свойство. Разбира се, програмирането е 
среда за появата на интелекта, но овеществяването му в реалния свят би следвало задължително да бъде 
съпровождано от редица дейци и теоретици от дисциплините на хуманитаристиката. Това на практика са единствени 
тесни специалисти, които от височината на опита си са в състояние да предоставят адекватен коментар, оценка и 
анализ на процесите на взаимодействия, които архитектите случват в игралното поле на пространството и със 
средствата на компютрите и кинематиката. 

 
5.6.3. Припознаване 
Както стана ясно чрез излагането на някои от примерите дотук, припознаването работи на две нива – с цел 

въвличане и възникване на желание за взаимодействие в участника. От една страна връзката, която се установява 
като устойчива между обитател и среда на обитаване, разчита в базовия си вариант на форма на собственост, сама 
по себе си явяваща се форма на припознаване. От друга страна припознаването би могло да бъде сведено и до 
форма на сигурност в контекста на тезата, спрямо която несигурността, породена от приетия за ускорен ход на 
времето, трябва да се компенсира в полето на физическото. Разликата между двете постановки се състои в това, че 
втората разчита на визуално познати и описани вече обекти, докато за първата тази особеност не е характерна. 
Формата на връзка като собственост е, разбира се, единствено илюстративна и примерна – в противен случай тя би 
могла да бъде сведена до идеологическа, което не е сред целите на настоящия труд. Така формата на собственост 
би следвало да бъде заменена успешно от друга аналогична, но нематериална по своето естество, форма на 
припознаване, която да позволява задоволителни степени на въвличане в постановки на взаимодействие. По 
естеството си човекът е отговорно същество и така възможността за промяна би могла да заеме празното място на 
припознаване, от което, да речем, се възползва приликата на хуманоидни роботи с хората, която прилика на 
практика възпява тяхното припознаване. Възможността за иницииране на промяна би могла да изиграе тази основна 
роля на въвличане и на изконно припознаване. Именно поради наличието на такива модели за интерактивната 
архитектура е много полезно и важно да работи в своя екип с различни поведенчески науки. А промяната, доколкото 
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трябва да бъде реална, трябва и да приеме реална, а не просто виртуална форма. Така смартфоните на практика 
успяват да организират към момента своето „вътрешно“ пространство чрез поместването му в табличен удобен за 
промяна от нас вид. Принцип от подобен характер се наблюдава и при старите радиоприемници, за които ще стане 
дума след малко. 

Вторият тип припознаване е по-скоро материален, но пътя, по който върви, не е за подценяване. Примерът с 
хуманоидните черти на роботите беше вече приложен – той се явява неизбежна стъпка към следващото ниво на 
системни роботи, до което вече сме достигнали. В същността си на историческа книга за развитие на интерактивния 
дизайн Designing Interactions12 на покойния вече Бил Могридж описва редица такива примери, първият от които е 
разделянето по дължина у ранните неми филми епизодично на глави така, както това се случва при книгите. 
Подобни явления идват да покажат, че новите форми на взаимодействие между обитатели и среда стъпват поне в 
известна степен на използвани вече утвърдени модели, които обществото да припознае поне на формален признак. 
Така например, енергоефективната крушка има и формални проявления с форма на крушка за осветление с 
волфрамова нажежаема жичка. Тънкият момента на противоречие се открива в това, че интерактивната архитектура 
не може да разчита на подобен тип припознаване така, както изделията на промишления дизайн се осланят на него 
изцяло, тъй като това припознаването е фенотипно символно и като цяло, семиотично – докато интерактивността 
разчита на изконно неналожено и непривнесено сетивно познание на тялото с надеждата, че в него е заключена по-
съществена възможност за форма на общуване, базирана на интуитивност. 
 

 
Отляво надясно: енергоспестяваща крушка във формата на такава с нажежаема жичка; хуманоиден женски робот с лицето на Бьорк; епизод 
от ням филм с разделение на глава – като от книга 

 
5.6.4. Прототипиране 
Прототипирането е сред отчетливите похвати на архитектурата и дизайна, които на практика никога не излизат 

от мода, макар че изобразителната стерилна в това отношение среда на компютрите успява да голяма степен да 
измести макетирането като форма на моделиране за целите на архитектурата, което дори само по себе си е пагубен 
и повърхностен процес, работещ единствено с архитектурата като с резултат, а не като с процес. Освен с факта, че 
е разтеглено като процес, моделирането на статични постановки за целите на конвенционалните сгради и продукти 
на дизайна разполага и с допълнително време за анализ по дефиниция. Правенето като изолирана форма на 
манипулация постоянно, макар и в частност неосъзнато, бива подлагано на въпроса Защо избирам да го правя 
така?, което осигурява качествен подбор и обосновка на действията по прототипиране. Но дори това не 
представлява основното предимство на правенето, тъй като правенето на практика ни позволява да се учим или, 
както Могридж нарича процеса, учене чрез правене. Ние на свой ред бихме могли да добавим, че правейки, се учим 
да мисли, а не да знаем, тъй като в общия случай познанието може да се окаже релативно и преходно. Правенето ни 
предоставя поле за изява чрез серии от погрешни подходи, които от своя страна водят до постепенен доказуем 
кумулативен избор на не дотам погрешни такива. Примерът, който работи най-добре в тази посока, е първата част 
на т.нар бонбонено предизвикателство или, както е оригиналното заглавие на експеримента, Marshmallows 
Challenge, иницииран през 2010 г. Опитната постановка принципно се състои в следното: организаторите формират 
няколко еднородни екипа с равен брой индивиди представители на различни професии. Това може да са екипи, 
съставени от конструктори, мениджъри, архитекти, социални работници и т.н. В изначалният експеримент има екип 
от деца, посещаващи детска градина. Всеки екип разполага с маса за работа, неорганичен брой прави пръчки от 
спагети, лесно чуплива и лесна за огъване тел, мек бонбон (marshmallow) и 20 min за работа. Целта е всеки екип 
независимо от останалите да построи с предоставените материали колкото е възможно по-висока конструкция, на 
върха на която да постави мекия бонбон така, че конструкцията да не се разруши. Наблюдаваните резултати са 
наистина интересни, отнесени към групи хора, достигащи до тях. Ако групите на архитекти и инженери са с най-
високи кули, то е защото те са добре запознати с процеси на моделиране както и с основното правило за ставна 
неизменяемост на ставния триъгълник. Тази група обаче не е интересна за целите на нашия труд. За нас от гледна 
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точка на прототипиране е важна групата на децата, чиито конструкции са следващите по височина след тези на 
строителните инженери и архитектите. От друга страна най-ниски резултати постигат тимовете от мениджъри и 
такива от току-що завършили образованието си възпитаници на училища по бизнес и управление. Ето какво 
всъщност се получава в техните групи: след стартирането на обратното броене от 20 до 0 min те започват да мислят 
какво да правят. Мисленето обаче се разтяга дотолкова, че на 18-тата минута някой забелязва, че остават едва 2 
min за построяване на кула. Най-инициативният индивид от групата заема водаческа позиция, започва да 
организира останалите. Така конструкцията започва да расте, но в последните секунди от времето претърпява 
колапс при опита за монтиране на мекия бонбон на върха й. В групата на децата процесът на строене е безкрайно 
различен. Още с първите секунди на упражнението децата започват да строят – на практика без да знаят как точно. 
Въпреки това те започват – отначало с доста разочароващи резултати на падащи кули. Ако обаче усредним процеса 
на техни опити по отношение на даденото време и ако приемем, че всяка конструкция се прави за минута, например, 
децата имат възможността да направят 19 грешни опита. Тези опити обаче имат огромно значение на натрупване, 
тъй като всяка предходна и пропаднала постановка дава на децата преки знания за следващата. Така последният 
им опит в рамките на подаденото времетраене на експеримента по подразбиране се явява и най-сполучлив. По 
аналогичен начин процесът на прототипиране помага незаменимо не само при инициирането на статични структури, 
но и при генерирането на такива, които са подвластни на влияния, на процеси на адаптивност, на полета, както и на 
други, приемащи върху себе си действия с изразен отговор към тях в реално време. 

 
5.6.5. Тестване с участие на потребителите и обратна връзка 
За целите на настоящата подточка от общия процес на проектирането на интерактивна архитектура отново ще 

се съсредоточим над пример, подаден от Могридж, макар той да го привежда за доказателство на различна теза. 
Примерът е свързан с направата на мишката като посочващо периферно устройство, което можем да разглеждаме в 
контекста на настоящите размисли като овеществяване на нашите действия в нереално виртуално опростено 
двумерно пространство, каквото се явява пространството на компютърния монитор – особено към 1965 г., когато 
терминът „мишка“ е въведен за пръв път от един от неговите създатели Уилям Инглиш. Ако междувременно 
разгледаме пишещата машина, да речем, ще установим, че подредбата на клавишите й с буквите от латиницата не 
е сред на удобните по отношение на низовете символи у повечето английски думи – подредбата на клавишите и 
буквените им превъплъщения е подбрана така, че да не преплитат крачетата на самите букви-печати, когато 
отскачат към хартиения лист. С мишката на Инглиш и Дъглас Енгелбарт като прототип от 1963 г. ситуацията е 
диаметрално различна – устройството е ориентирано по-скоро към неговите потребители, отколкото към улесняване 
на собствения си принцип на действие. Подобна история на тази с пишещата машина и нейната клавиатура Могридж 
описва и при едно от пътуванията си до Япония през 80-те години, когато купува електронен кварцов часовник с 
радио като подарък за сина си. Оказва се, че функционалността му е изключително усложнена като форма на 
ползване, но за сметка на това сам по себе си самият ръчен часовник не притежава вътрешни противоречия между 
двете си системи за измерване и показване на времето и за улавяне и преобразуване на радиовълни. Могридж 
окачествява примера като твърде мил към чипа. Да се върнем на мишката – ако принципът й на действие и връзка 
между плота, по който се движи, и курсора на монитора, който на практика управлява, е еднозначен, основен и 
единствен, то физическото му проявление, стоящо в ръката на посочващия, не е. За да бъде моделът на мишката 
консолидиран, той е трябвало да бъде предпочетен измежду множество други, подадени за тестване под формата 
на различни прототипи. Някои от тях като така разпространения през 80-те години тракбол вероятно са били по-
опростени по отношение на вътрешен механизъм. Други, имащи вида на писалка с фиксирана към нея основа, са 
стъпвали върху установен и познат образ по силата на първия от описаните типове припознаване, разгледани малко 
по-рано в настоящия труд. Мишката във формата, с която я познаваме и употребяваме ежедневно дори днес, успява 
да се наложи като най-удобна, интуитивна и лесна за употреба сред останалите прототипирани устройства. Някои от 
нейните преимущества нямаше да могат да бъдат забелязани единствено като теоретична постановка или като 
проект, тестван единствено от създателите си, тъй като последните са малко или много обременени от процеса на 
реализация по творението си. Същността на примера е изцяло в подкрепа не само на подхода на прототипирането, 
но и на последващия с тестването на резултатните прототипи с реални свежи участници, които да споделят какво 
мислят, усещат и т.н. Този реален пример на физически пренос на движение и активно действие във виртуална 
среда е осиновен изключително бързо и под ефективна форма в тестването на много голяма част от всички 
компютърни приложения, до които имаме достъп днес. На практика абсолютно всеки по-сериозен програмен 
продукт, разработен за общия пазар на ползване, преминава през фаза на бета тестване с реална обратна връзка 
от страна на тестващите. Първите такива примери са от Apple Inc. са от времето, в което компютрите са били 
ползвани главно за текстообработка. С помощта на реални ползватели, даващи указания за това коя 
функционалност е удобна за работата им, са въведени виртуални допълнения към програмите, които са налични и 
днес, като например минималният размер на широчина на падащо меню в която и да е програма, който се 
разширява само когато менюто е активно, тоест паднало. 
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Вляво: тракбол от 80-те години; вдясно: един от първите прототипи за компютърна мишка, Дъглас Енгелбарт, 1963 

 
5.7. Предимства 
5.7.1. Ниска степен на технологичност 
Техниката винаги  постоянно се подобрява и обновява със своята пряка насоченост към потребителите, 

принудени да следват този неин неспиращ поток на тенденции сякаш е част от света на модата. Някак е удобно да 
избягваме не си даваме сметка и представа за поговорката за новите неща, които остаряват, в контекста на 
технологичността. За щастие проявленията на интерактивната архитектура в днешно време обаче успяват да го 
строят. Към настоящия момент по-голямата част от тях са прояви на вид послание или апликирана функционалност 
върху хардуерна пространствена постановка на вече готова статична архитектура. Тяхната употребата на обща база 
обаче на практика далеч не е интерактивна – макар да нарича себе си именно по този начин, а е единствено 
автоматизирана, както се спомена по-рано в текста за актуаторите. По-широкият диапазон на търсене се 
осъществява засега плахо и то само на ниво от търговско-рекламен характер, тъй като медиите, опитващи се да 
навлязат в тримерния свят, за разлика от областта на архитектурното творчество, не губят време в бавене и 
неизпълнение на поставената им цел. В контекста на тези размисли архитектурата на интерактивността не 
разполага с необходимите й средства за иницииране на общ процес в културната и финансовата среда на 21 век. 
Това реално се отнася към ползваните технологии в наличните вече проявления – те са нискобюджетни и 
нискотехнологични, тъй като се финансират главно от отделни ентусиазирани автори с ограничени възможност. 
Вероятно по тази причина на незабелязана независимост все още не сме станали свидетели на злоупотреби от 
страна на конкретен корпоративен интерес в разглежданата област на изява. 

Дотук така обрисуваната обща картина изглежда негативна по своя самоделен характер, но не бива да 
забравяме, че голяма част от уважаваните световни училища по архитектура в своите магистърски програми по 
дигитална архитектура включват и интерактивността като поле на интерес. Ниската степен на технологичност е 
разглеждана като предимство, а не като недостатък, тъй като тя дава представа за принципи, а не гони високи 
резултати от света на идеалното и оптимално-технологичното. До някаква степен тя дори разчита на появата на 
непредизвикана грешка, на несъвършенство, но за това ще стане дума малко по-късно. Ниската степен на 
технологичност предоставя достъпен модел за работа в търсената материя – цената на сензори и мокроконтролери 
наистина пада ежечасно, а функционалността им се усъвършенства почти със същата скорост. Към този ранен етап 
на интерактивната архитектура са важни постановките и принципите на взаимодействие и именно този нисък 
стандарт на употребявани технологии може да запази техните дейци от придобития синдром на увлечение по 
технологичността – както това се случва в полето на параметричната архитектура и резултатното мислене със 
средствата на съответния код вместо със средствата на съответното пространство. Освен всичко изброено тук, 
трябва да отбележим, че принципите не се нуждаят от систематично подобрение, познати на езика на компютърния 
жаргон като ъпдейт. Така ресурсите за актуализиране на определена работеща с нискотехнологични средства 
система биха могли да бъдат използвани за разработването на следващата такава или, с други думи казано, за 
развитие. Както вече стана ясно чрез конкретен пример, проблемът на постоянното обновяване може да се разреши 
единствено с нашето отношение към него, тоест дали ние смятаме обновяването за дадена ценност или не. Вторият 
вариант беше подробно илюстриран и от тази гледна точка е примерът със системата на BIX, положена в 
криволинейната полиакрилна обвивка на Kunsthaus Graz. Днес, когато всичко се измерва в мегапиксели – но все още 
трудно достига приравнената резолюция на фотографски кадър от голям формат, от чиято плака с размер 4×5 инча 
лесно при сканиране се извличат 60 Mpx – BIX работи едва с 0.0009 Mpx, които са й напълно достатъчни не 
единствено за да работи на практика, но и да действа като принципна отваряща врата към следващи разработки. 
Ниската степен на технологичност притежава и предимството, позволяващо множественост на работните опитни 
симулативни постановки. Тя отнема от тежестта на фокусираните върху архитектурата погледи като израз на 
идеален модел – чрез насаждане на ясната представа у архитектите, че съсредоточената в тях и в техния продукт 
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отговорност не е единична и едновременна, а би могла да разчита и на погрешни подходи и опити, водещи 
впоследствие единствено до подобрения. 

 
5.7.2. Установяване на качествено нов тип връзки 
По всяка вероятност установяване от такъв характер представлява главното предимство на интерактивната 

архитектура, съдържащо основен принос за развитие на професионалното творчество в несвойствения за 
архитектурата нестатичен контекст, в който тя е задължена да оцелява. Освен да гледа навътре – сама към себе, си 
с цел сверяване на часовника си, архитектурата е в състояние да си позволи да забравя, че тя е хуманистичен 
дериват, че тя работи за обществото по един или друг начин в различните степени на своите проявления. Точно в 
този настоящ момент тя притежава реалните възможности да потърси и да осъществи нова съществена връзка 
между продукцията си и между тези, за които последната е предназначена. Качествено новият тип връзки, явяващ 
се заглавие на настоящата подчаст от текста, на практика е просмукан и обяснен във всяка друга част на главата за 
интерактивна и отзивчива архитектура. Всеки един от представените по-рано примери с висока степен на въвличане 
на участници в процеси на взаимодействие онагледява появата на тези нови връзки. Всяка форма на съпричастност 
и припознаване, включващи действие от страна на хората, изразява този качествено нов тип обязаност като основа 
за много по-консистентно общуване между обитатели и среда от една страна, както и между обитатели и обитатели 
– от друга. Непосредствеността на това общуване го прави чисто, прозрачно и до голяма степен неподвластно на 
изопачаване и контрол от страна на вътрешния му винаги наличен проводник-медиум – под формата на вложена 
изчислителна техника или оператор. Акцията предизвиква реакция, която се развива – няма нищо по-свързващо от 
подобен модел на увлекателност, в който изненадите винаги очакват индивида в реално време като множествено 
преживяване с мигновена обратна връзка без той да бъде в състояние да си даде сметка за това, че те, изненадите, 
идват от самия него, че той е изненадите, и че неговото наличие е причината аз цялото еволюция на 
пространството. 

 
5.8. Недостатъци 
5.8.1. Морален проблем с изкуствения интелект, робоетика 
Разликата между създаването на машина и на жива машина се оказва главен етически проблем в съвремието 

на интерактивността. Условно наречената тук жива машина на практика е организъм с изкуствен интелект, който е в 
състояние да мисли, да се развива и да взима самостоятелни решения – най-общо казано. Ако за човечеството е 
възможно да създаде такава система, то по подразбиране би следвало да се погрижи за нея не само в материален 
аспект, но най-вече в моралния контекст на сътворението. Роботиката бързо се превръща в една от водещите 
области на науката и технологиите и така много скоро човечеството ще започне да съжителства с напълно нов клас 
от технологични артефакти. Това ще бъде събитие, изтъкано от морални, социални и икономически проблеми. През 
2002 г. в полето на тези съждения се ражда терминът робоетика, въведен от специалиста по роботика Джанмарко 
Веруджо. Робоетиката е областта, заинтересована от поведението на човека в рамките на процесите, при които той 
проектира, конструира, използва и изобщо третира роботите в качеството им на въплъщаващи изкуствен интелект 
организми. Следва определението по думите на Веруджо:  

Робоетиката е вид приложна етика, чиято цел е да се разработят научни, културни и технически 
средства, които да имат възможността да бъдат споделяни от различни социални групи и вярвания. Тези 
средства ще имат за цел да подпомагат и насърчават развитието на роботиката с цел напредък на 
човешкото общество и отделните негови граждани, както и да помагат за предотвратяване на злоупотреба 
срещу човечеството. 

Това е първият път в историята на човечеството, когато то се приближава до предизвикателство да се 
възпроизведе в интелигентна и автономна форма извън областта на неговата биологична такава. Това принуждава 
научната общност да погледне по нов начин самата концепция за интелигентността у хората, животните и 
механичното – от кибернетична гледна точка. В действителност сложни концепции като автономия, обучение, 
съзнание, оценка, свободна воля, възможност за взимане на решения, свобода, емоции и много други подобни 
трябва да се анализират като се има предвид, че една концепция не би следвало да бъде съответстващата за нея 
реалност и семантично значение по еднакъв начин за хора, животни и машини. Тъй като робоетиката е ориентирана 
строго към хората като отношение към изкуствения интелект, тя до известна степен стъпва върху Хартата за 
човешките права, вследствие на което възникват три типа отношение обратно към самата робоетика: на тотална 
незаинтересованост – проявена от дейци на изкуствения интелект, смятащи материята единствено за техническа 
без да откриват компонент на социална или морална отговорност в работата си; заинтересованост единствено по 
отношение на първосигнални етични въпроси – чрез получаване на ясна представа за ограничен набор от културни и 
социални ценности, проявени или липсващи в конкретния моменти – повърхностно, но лесно определими като 
позитивни или негативни; заинтересованост по отношение на глобални морални въпроси, които често пъти имат 
различна цел в дългосрочен план от тези, които са видимо проявени и имат възможността да бъдат определяни 
единствено биномно като добри и лоши практики. 

 
5.8.2. Машинна етика и проблем със защитата на личните данни 
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Ако робоетиката се занимава с въпроси, насочени от хората към изкуствения интелект, то съществува и 
обратната постановка, която поставя под въпрос морала на интелигентните машини в рамките на тяхното конкретно 
поведение не само към хората, но и към себеподобни. Въз основа на този хипотетична засега проблематика 
възниква въпроса за това, че изкуственият интелект би следвало да бъде учен, за да различава добро от лошо, най-
общо, тъй като неговата дефинитивна самостоятелност като резултат от развитие няма отношение към подобен род 
взимане на решения. Високотехнологични експерименти вече са довели до сътворението на роботи, които сами 
намират заложени предварително автономни, но нетрайни източници на енергия. Групов експеримент в тази насока 
показва, че отделните индивидуални единици се научват да лъжат себеподобните си с цел запазване на временните 
ресурси за себе си под формата на натрупване. Много по-реален пример, който граничи повече с виртуалната 
реалност, отколкото с фикцията, е този с определена група компютърни вируси, за които чрез съответното 
изследване е доказано, че достигат нива на интелигентност, характерни за вида на хлебарките. Всички тези 
очевидни постановки, родени заедно с въпроса за липсващия морал в интелигентната машина датират в света още 
от 1950 г. като проявления в някои от книгите на Айзък Азимов и трите правила, съставляващи изначалния кодекса 
на робота. Едва през 2009 г. обаче – с напредването на технологиите по разработване на изкуствена интелигентност 
и внедряването им под формата на взимащи самостоятелни решения продукти за военната промишленост, 
специализираното общество в лицето на Асоцияцията за постижения на изкуствения интелект AAAI, започва да 
обръща внимание на хипотетичната заплаха, съпътстваща високите темпове на технически напредък. 

Апликирайки информацията от горните редове в полето на интерактивната архитектура, ясно виждаме една от 
причините, поради която погледът върху ползването на изкуствен интелект в полето на архитектурата е по-скоро 
скептичен. Дуалистичната природа у хората, действаща буферно по отношение на отговорности – към себе си от 
една страна и към по-висша инстанция – от друга, не позволява появата на такова ниво на нравствено развитие, 
което да толерира появата на нов културен и социален артефакт, който да бъде дори само частично неподвластен 
на човечеството. Така отново достигаме до ситуация, описаната лаконично, но достатъчно точно от Жижек: ние 
искаме революция без революция. Всички сме изключително доволни от техническия напредък, но не желаем да 
бъдем крайни в прилагането на последните му достижения, тъй като те не се намират изцяло под нашия контрол. 

Въпросната нерешителност, съчетана с недоверие и дори с неискреност, рефлектира и на по-ниски нива от 
процеса на възприемане и допускане – за да могат да взаимодействат, интерактивните и отзивчиви пространства 
базират развиващите се свои реакции върху приета информация. В голям процент от случаите, както стана ясно от 
приложените примери, тази информация не е единствено физическа. За голяма част от анкетите тази информация е 
строго персонална по отношение на предоставящите я индивиди. На пръв поглед безобидна, от нея биха могли да 
се извлекат сложни социални модели – при интерактивност с участието на голям брой хора. Това на практика се 
случва и днес, в областта на така нашумелите социални мрежи, които съхраняват огромно количество лични данни 
за всеки свой потребител, даващи възможност на съхраняващите ги да систематизират, класифицират лична 
човешка история, както и да действат в съответствие с нейния характер. Така например Facebook и Google не просто 
отдават бази данни с лични адреси на електронни пощенски кутии с цел разпространяване на нежелани рекламни 
материали – въз основа получените лични данни чрез техните услуги, те успяват сами да предлагат нетърсена 
търговска информация по свое усмотрение. Проблематиката с личните данни от гледна точка на потребителите-
участници е толкова сериозна, тъй като съответният набор от информация е единственото виртуално лично поле, 
което досега беше недосегаемо. Също както домът престана да бъде крепост, личните истории вече не са с 
ограничен достъп единствено от страна на своите притежатели. За съжаление или не, откритостта се явява 
сериозен фактор със сериозна цена, която би следвало да платим, ако търсим нови типове устойчиви отношения – 
парадоксално на мобилност, със средата, която обитаваме. Разбира се, бихме могли да опитаме да ограничим 
достъпа до данните до определена степен, която считаме за безобидна, но както казват оперативните психолози, не 
можете да си представите какъв материал може да бъде извлечен от няколко споделени случки. 

 
5.9. Алтернативни възможности: биологично 3D принтиране и ГМО, синтетично биологичен нано-мащаб и 

протоклетъчна архитектура, виртуализация 
В документалния филм Империя от мечти (2004) за първата вълна на космическата сага Междузездни войни 

(1977-1983) Джордж Лукас разказва как до средата на 70-те години на 20 век най-сполучливата кино-фантастика е 
Одисеята на Стенли Кубрик. Начертаният от нея път, взиращ се строго в 2001 г., се проваля в частичната си 
сюжетна опитна линия да нарисува през 1968 г. началните години от настоящото хилядолетие – 33 години в аванс. 
Не само фантастите, но дори учените, претендиращи да бъдат запознати с предстоящите технологични 
нововъведения, не съумяват с достатъчно голяма точност да предугадят условията на съвремието. Днешният 
прогрес успява да предостави висока степен на виртуална мобилност, но летящите автомобили за целите на 
физическата такава, например, са все още недостигнат урбанистичен мит. В този ред на мисли ние сме своеобразни 
свидетели на провала на технологичността, която щедро обещава с много по-забавени темпове от тези, които 
реално е в състояние да си позволи. В социален план именно тези процеси стоят в основата на задействането на 
съответния защитен механизъм у хората, който недвусмислено ги кара масово да се обърнат към утвърдени 
практики от миналото, в частност и когато говорим за архитектурно-строителни тенденции. Фолдингът, хайтекът и 
блобитектурата отдавна са забравени, а от 2006 г. насам дори интерактивната архитектура бележи сериозен отлив 
като форма на обществено архитектурно доверие към себе си, за който отлив можем единствено да се надяваме, че 
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е вид фаза на криогенизация. Именно тази невъзможност на технологията да обяснява и предрича света е 
съществен фактор за обуславянето на разглежданите в настоящата подточка възможни бъдещи архитектурни 
явления.     

Изследването в областта на интерактивната архитектура би могло да претендира за изчерпателност 
единствено по отношение на засега достигнатите резултатни под формата на инициативи, проекти и реализации в 
рамките на последните 15 години. Обърканите темпове на предвиждане започват да хвърлят тъмна сянка и върху 
изкуствения интелект – така ние единствено пожелателно можем да си представяме докъде би могло да ни доведе 
неговото евентуално развитие, приложено към постановката на нестатична архитектура.  Нека съответно на 
някогашните представи днес и ние опитаме да заложим семената на технологична еволюция, но под друга, 
повсеместна форма, която намалява мащаба на изкуствено създадения живот до мащаби, които са невидими с 
просто око с цел вездесъщо имплементиране на интерактивността в самата материя. През 2012 г. в книгата си Жива 
архитектура: как синтетичната биология е в състояние да промени градовете ни и да формира живота15 ни 
Рейчъл Армстронг описва посредством прецизни цифрови данни трагедията, предизвикана от земетресението във 
Фукушима от април, 2011 г., с ясната представа, че светът на статичната архитектура и инфраструктура – колкото и 
да е подготвен за това дори в страна като Япония, не би могъл да противостои на разрушителната воля на 
природата. Ако пострадалата електроцентрала е била изчислена конструктивно срещу въздействие на земетръс, то 
тя не е била адаптивна за влияния като цунами, което се явява производно на сеизмичните вълни. Подобна теза 
неизменно отправя погледа ни в посока на различен подход спрямо архитектурата – подход, който, както бе описано 
в примера с еластичността от главата Флуидна архитектура на настоящия труд, ще има възможността да се бори 
срещу големи по мащаб непредвидими бедствия посредством въплъщаване на част от динамичността, характерна 
за естествените живи системи. Това, което теоретично предлага Армстронг в труда си, е нова степен на осмисляне 
на антропогенната среда – не просто като жива форма на взаимодействие, а като жива форма като изкуствен 
биопродукт. Въпреки векове на изследвания, изпълнени с опити за разкриване на физическата природа и тайнството 
на живота сам по себе си, процесът за това е далече от изяснен, но придобитото дотук познание позволява да се 
емулира живот на клетки не просто в сферата на виртуалното, а в истинския свят на синтетичната биология. Този 
революционен преход би могъл да послужи като интеграция на биологични идеи в архитектурното творчество на по-
високо ниво от това на математическата генеративност и параметризиране. 

Синтетичната биология е ново разклонение в областта на биологическите науки, появата на което е практически 
възможна благодарение на напредъка на биотехнологиите през последните 30 години. Именно това развитие е 
променило общия характер на биологията: от това да бъде дескриптивна наука, гледаща назад към случилите се 
вече процеси, към това да си представя какви биха били процесите занапред – с ясната задача за технологизиране и 
инструментализиране на живите системи с цел инженерно генериране на модифицирани биологични или подобни на 
тях системи. Въпросните системи биха могли да бъдат генерирани чрез два диаметрално различни метода, сред 
които първият е за модифициране на организми чрез манипулиране на тяхната жизнена среда. Такава специфична 
промяна в нейните условия на практика се явява най-старият, сигурен и установен начин за иницииране на промяна 
и в самия опитен организъм. В общия случай методът се наблюдава в агрикултурата и градинарството, където 
съответно, например, се наблюдават по-големи като размер риби в по-големи като обем водоеми, и по-високи 
растения в тесни места с цел достигане до нива с по-голяма степен на осънчаване. 

Диаметралното на описаното модифициране, което по своята същност е директно, на свой ред включва два 
свои принципа на действие. Първият касае негенетични методи, според които биологичните системи са в състояние 
да бъдат изменяни чрез интервенции като кастрене и подреждане – техники, ползвани за култивиране на дървени 
видове в оформени живи плетове, но техниките за морфологично проектиране също намират място като 
потенциална степен на приложение, особено в сферата на архитектурното творчество. Така например зелените 
водорасли имат способността да се регенерират вследствие на механично разрушаване – чрез приемане в 
структурата си на чужди за организма им частици по време възстановителния процес. Ако тези чужди частици от 
средата са метални стружки, например, те биха способствали за растеж на качествено нова конфигурация, 
характерна с магнитно поле! Според някои изследвания подобна крайна форма на морфологичен дизайн би могла 
да намали обема на пясък на обществени плажни ивици, където пясъкът е в повече – употребата на 
хидролектрически магнити би могла да превърне цъфтящите водорасли в своеобразни вълноломи през лятото, 
когато те са активни по отношение на своя метаболизъм. През зимата, когато плажовете не се ползват активно и 
водораслите са практически в състояние на летаргия, последните биха се оттеглили, оставяйки прилива да върне 
масите пясък отново на брега. Реално погледнато, този принцип на действие представлява модел на отзивчива 
сезонно-изменяема архитектура, способна да предпазва ценни крайбрежни ивици. Генетичните методи, отнасяни 
към сферата на синтетичната биология, са свързани с генетични модификации на биосистеми. Гените са в ядрото на 
клетката – в ДНК молекулата, съдържаща огромно количество информация, явяваща се ключов фактор за 
управлението на процесите на клетъчно развитие и растеж чрез регулиране съдържанието на протеини. Към 
момента е възможно за определени ДНК молекули да бъдат генно модифицирани с цел промяна на начина, по който 
генът бива прочитан, което от своя страна намалява риска от това да се инициират специфични промени във 
функционалността на клетката. Този метод позволява на практика появата на проектна биология и дори на 
изкуствена еволюция, в която хората да залагат специфични желани резултатни характеристики. Към момента не 
само че човешкият геном е разбит – тоест от учените в областта е разбрана химичната последователност на 
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двойките, образуващи двойната ДНК спирала – към момента човечеството е в състояние да произведе първия по 
рода си изцяло синтетичен геном, което на практика позволява появата на цял нов спектър от възможности за 
прецизно определяне на генна информация в организми, при които генните последователности биха могли да бъдат 
размествани с цел постигане на конкретни изисквания. Базираната на този напредък от 2010 г. наука геномика 
поставя основите на нова ера в синтетичната биология, в която учените биха могли да създават изцяло нови 
генетични видове, отговарящи на съответни търсени условия. Излиза, че по този начин живите структури вече не 
просто могат да служат като визуално вдъхновение за архитектурното творчество, но и да конструират качествено 
нови като схващане строителни материали. Пример за това се явява проектът In Vitro Meat Habitat на 
интердисциплинарното студио Terreform 1, изпълнен с така нашумелия иновативен метод на 3D принтиране. 
Представители на бюрото обясняват работата си така: 

Това е архитектурно предложение за производството на тримерно принтирани екструдирани клетки на 
свине с цел да се формират реални органични жилища. Наричаме проекта Безобиден подслон, тъй като по време 
на процеса на генериране не са наранени чувстващи същества в лабораторията за синтезиран растеж на кожа. 
Ползвахме натриев бензоат като консервант, за да убие дрождите, бактериите и гъбичките по кожата. Други 
използвани материали в модела са: колаген прах, гума ксантан, манитол, кохинийл, натриев пирофосфат и 
рециклирана пластмаса, служеща за скеле. Към момента концептуалният модел се състои по същество от 
много скъпо обработено консервирано свинско месо и съчленени парчета свинска кожа с удължен срок на 
годност. Действителните размери на трайния прототип са 28/8/18 cm. 
 

 
Вляво и по средата: In Vitro meat Habitat, Терредорм 1, 2011; вдясно: уголемена с цел наблюадване протоклетка, Рейчъл Армстронг, 2011  
 

Въпреки удължения си срок на годност, къщата все пак е биоразградима в някакъв момент, което значи, че за 
нея не би следвало да се мисли в контекста на средства за разрушаване след моралното й остаряване, което е 
основен проблем и бомба със закъснител при сглобяемите стоманобетонни сгради, например. Към момента 
предложението въплъщава редица недостатъци: то се намира в състояние на постоянен риск от заразяване, което е 
проблем и при много други екологични подходи на строителство; освен това страда пряко от общественото 
негативно мнение към генно модифицираните организми, съпътствано от донякъде основателните забележки от 
морално естество, свързани с хипотетичния потенциал на ГМО да предизвиква природни аномалии. Недостатъкът 
на изкуствената кожа към момента е в това, че 3 cm² от нея се произвеждат със себестойност от около $ 1 000, но 
дори в такава форма на финансови измерения предложеният „кожен“ материал дава насока за алтернативен 
подход, иницииран от страна на развиващите се синтетични биологични техники. 

Извън областта на ГМО обаче съществува и друга сфера на молекулярната биология, която за последните 50 
години бележи научен напредък, изследвайки много други видове принципи на молекулярно механично събиране. 
Докато ДНК е ключ към манипулирането на протеиновото съдържание, то на практика не се самопродуцира или 
саморегулира, а състоянието му по-скоро се управлява от сложни системи на регулаторни молекули. Съществуват 
обаче някои видове негенетични молекули, способни на химическа самоорганизация посредством спонтанния 
феномен на възникване и самопораждане, при който се пораждат нови характеристики вследствие на 
взаимодействие на по-опростени системи на молекулярно ниво. Именно такива са т.нар. протоклетки, 
представляващи самоорганизирани химични системи без наличие на ДНК. Най-общо казано, спонтанното им 
възникване се дължи на смесването на маслени и алкални разтвори в специални условия. Така получените 
протоклетки показват набор от поведения, характерни за живи системи, като движение, чувствителност и продукция 
на микрообразувания. Протоклетките имат възможността да бъдат химически програмирани да изграждат кристални 
микроструктури, съставени от соли на мастни киселини, железни оксиди като магнетит – Fe3O4, и калциев карбонат – 
CaCO3. Можем спокойно да считаме протоклетките за неживи, тъй като не притежават ДНК и не предават 
специфична информация на своето поколение. 

Обикновено протоклетките показват форма на взаимно разпознаване и могат да водят основани химически 
„разговори“ помежду си. Наред с това демонстрират поведения на групи и поколения, които са несвойствени за 
други видове технологични сиситеми. Така например, въпросните химични клетки могат да се придвижват както към 
даден източник на светлина като процес на позивен фототаксис, така и към налични външни химични сигнали като 
процес на хемотаксис. Присъствието или отсъствието на подобни стимулатори в постановъчната среда може да 
променя поведението на протоклетките. Така те се явяват пример за жива технология, включваща уникален набор 
от кохерентни характеристики, които олицетворяват директните последици от прилагането на подобен подход, 
открит чрез фундаментално научно изследване. Протоклетките работят по начин крайно различен от този на 

99 
 



машините и не са толкова предвидими и надеждни в контекста на тяхното химическо програмиране, колкото са 
проявленията на дигиталните технологии. Техните сензори, обработващи информацията системи и изпълнителни 
устройства напълно съответстват на познатите от интерактивността сензори, микроконтролери и актуатори – с 
разликата, че при протоклетките въпросните елементи са включени като технология чрез съответните сложни 
молекулярни системи. Генерирането им е основно ръчно и в много ограничени количества. За да функционират, 
имат нужда от мастна или водна среда, в която успяват да „живеят“ от едва няколко минути до няколко месеца, 
което също е незадоволително на този етап като времетраене. Към момента не са инициирани опити с протоклетки в 
естествена среда или с среда на взаимодействие с други истински живи организми, така че не е ясно какъв риск 
носят те по отношение на реалните условия на живот, засягащи в това число и хората. 

Към настоящия момент развитието на протоклетките и данните ни за тях са достатъчни, за да ни покажат, че 
съществува и алтернативен на машинния начин, по който да гледаме на архитектурата, тъй като въпросните клетки 
могат да бъдат включвани както в разработването на различни материали, така и в синтезирането на методологии, 
насочени към проектирането чрез манипулиране и ползване в полетата на сложни среди-медиуми – така клетките 
могат да служат като несемиотична връзка между антропогенното и природното, а оттам и като нова парадигма за 
нова динамична и естествена връзка между архитектура и среда, което от своя страна би осигурило функционалност 
на припокриване между тези две множества, вместо тяхна погранична характеристика. 

Следният пример е пожелателен по отношение употребата на подобни неживи, но прилични на живи системи, 
които според изброените си характеристики биха могли да действат като поглед в света на интерактивната 
архитектура в бъдещ изключително надребнен мащаб, където самата материя да носи свойствата на 
взаимодействията. Основна база за сравнение между тези интересни нано-частици и интелигентните постановки, 
разглеждани в настоящата глава от труда, се явява свойството на протоклетките да бъдат непредвидими и по този 
начин винаги в състояние на възможна изненада – в обособени граници, разбира се. Тук можем да направим 
паралел с процеса на готвене: при употреба на записаните в готварската рецепта продукти различните хранително-
вкусови резултати имат възможността да варират, което би могло да се разглежда и като договореност за това, че 
процесът винаги ще е поне малко разнообразен, различен и интересен. За конкретна употреба в антропогенна среда 
на ползване на протоклетните е още рано да се говори, но способността им да превръщат въглеродния диоксид – 
CO2, в натрупвания на неорганичен карбонат ги прави много интересни в качеството им на атмосферни лекарства – 
да ги наречем така. Сериозни проучвания в това отношение могат да доведат до употребата на протоклетки под 
формата на слоеви покрития от тип на боя, с които сградите да бъдат промазвани с цел индикация на нива 
въглероден диоксид във въздуха. Приложенията на протоклетките вероятно са много повече, но все още оставащи 
скрити за полето на човешкото познание. Във всеки случай те се явяват сблъсък на биологичното с небиологичното 
– характерен аналог на прага, на който се намира човечеството по отношение на измислянето и въвеждането на 
свой също така небиологичен подтип, наречен изкуствен интелект. 

Възможностите, които архитектурата таи като резултат от същественото си съжителство с достигнатото ниво на 
развитие у съвременните медии, в никакъв случай не трябва да бъдат поставяни в позицията на подценявани. За 
архитектурата днес е налична реална сюжетна линия на нейното пълно сродяване с медиите и това само по себе си 
няма за цел да звучи негативно. Днес достиженията, предложени от електронните медии, са толкова значими, че са 
в състояние да придадат на архитектурното творчество нов нефиксиран и нестатичен облик – от какъвто то 
несъмнено изпитва остра необходимост с оглед своята претенция за генерална емулация на живота ни. 
Виртуализацията на реалната работна среда от края на миналия век (посредством въвеждането на реални понятия 
като работен плот – desktop, кошче за отпадъци – recycle bin, папки – folders, и т.н. в компютърната среда на 
текстообработката например), проведена методично, ясно и целенасочено от гиганта Apple Inc., още веднъж се 
явява като възможна алтернатива – този път засягаща глобалния мащаб на архитектурата. Кодовите двигатели на 
видеоигрите от първо лице (FPS) – като тип медийни продължения, представляват напълно възможни опции, според 
които виртуалната разходка няма да има за цел да симулира единствено отделни културни артефакти като достъпна 
форма на досег до произведения на изкуството. Нещо повече, разходката със сигурност ще предлага не просто свой 
емулационен вариант за присъствие в отделни сгради или дори в градове (нека си припомним актуалния към 
момента Google Street View) – тя ще се концентрира и върху съпровождащите я феноменологични усещания на 
семиотичното преживяване, проявени от съответните конкретни архитектурни пространства. 
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Искам когато хората напуснат киносалона, да имат чувството, че нещо за живота е било потвърдено 
Дани Бойл 

 
 
 

 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Времето е в нас и ние сме във времето, пише Левски в писмо до Панайот Хитов през 1871. Макар и в различни 

по смисъла си контекстуално постановки, тази мисъл трябва да бъде припомняна на съвременното общество 
относително често. Връзката ни с времето през пространството е изначална за нашето съществуване, тъй като 
обуславя вид свързаност извън самите нас в качеството ни на съставна част от динамично неделимо цяло. По 
думите на Джордж Лукас специалните ефекти са това, което отличава киното от всяко друго изкуство, но според 
Уолтър Мърч техниката на монтажа е онзи единствен за киното прийом, за който естественият свят не предлага 
физически аналог32. Непрекъснатостта, заложена математически топологически още в теоретичните съждения 
относно флуидната архитектура от началото на 90-те години на миналия век, е изключително силно проявена в 
цялото творчество на Андрей Тарковски и Александър Сокуров. Съветската и руска школа на антимонтажа успява с 
цената на подобна дълготрайност в кадрите да ни приобщи максимално съществено към проблематиката от екрана, 
тъй като динамиката на живота се пресъздава парадоксално протяжно и на пръв поглед статично. От друга страна 
конкретното представяне на динамиката чрез нейните средства също не липсва в съвременното кинотворчество. За 
последните поколения зрители е трудно да задържат вниманието си върху пълнометражен игрален филм, което 
предизвиква бум в продукцията на сериали. Динамиката на живота е толкова силно изразена, че има нуждата да се 
саморепликира под формата на условно нережисирани риалити формати, заличаващи функциите на цели културни 
видео институции от 90-те – като например музикалния канал MTV. Динамиката на живота обаче е свързана най-
малкото с износване – ако не и с по-сериозна физическа промяна. Киното успява да намери начин за пресъздаване 
и на това изискване: анимацията, така широко ползвана от Грег Лин, влиза в употреба на непоносимостта – както е 
видно от първия анимационен филм на Дейвид Линч Шест човека повръщат (шест пъти) (1966), но най-вече от 
творчеството на Генди Тартаковски в поредицата Самураят Джак (2001–2004), където насилието не е спестено, но 
далеч от понятието за робоетика е показано под формата на разрушаване на телата на роботи – нещо, което 
наблюдаваме и в Жива Стомана на режисьора Шон Леви от 2011 г. 

Киното е толкова повратливо в качеството си на изкуство, работещо едновременно и с темпоралното, и с 
пространственото, че е в състояние да послужи до голяма степен като частичен пример за целите на архитектурното 
творчество, намиращо се на прага на раждането на своята мобилност под формата на динамична свързаност, която 
да послужи като основа за проява на общуване с характер на качествено нови консистентни взаимодействия. За 
наша радост имаме уникалния шанс да бъдем не само свидетели, но и участници в този процес. 

 
Алтернативен поглед: 
Изключителният креативен и особено морфологичен потенциал на IT методологията в съвременното 

архитектурно творчество се проявява в нови пространствени и времеви явления с големи въздействащи 
възможности. 

Но истинските възможности на архитектурата се основават на концептуалната предпоставеност (семиотичен 
аспект), тоест на решаването чрез формата на социални и хуманни проблеми със средствата на архитектурата – 
чрез художествени качества (естетически аспект). В този смисъл алтернативата на екзалтираното дигитализиране в 
съвременната архитектура е завръщането към съдържателната осмисленост и предпоставеност. 
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7.2. Приложение 2: Речник на използваните термини и съкращения 
актуатор – задвижващ механизъм, който преобразува тип сигнал в тип движение или тип движение в друг тип 
движение 
алгоритъм – крайна поредица от инструкции, описание на стъпкова процедура за решаване на даден проблем 
амплифициран – разпространен, увеличен, преувеличен 
анимация – продукт от процеса на съживяване, оживяване, възбуждане, вдъхване на живот/енергия, ободряване, 
въодушевяване 
апериодично облицоване – метод на теоретично модулно покриване без празнини на безкрайна равнина, при 
който наборът от покриващи полигони не образува повтарящи се мотиви, модели и шарки 
артикулация – процес на учленяване, членоразделяне 
аугментация – увеличаване, уголемяване, усилване, нарастване 
блоб – звукоподражателна дума, пльок; привидно топологично сложна множествена непрекъсната изоморфична 
повърхнина, удобна за регистрация на глокални влияния 
блобитектура – течение на флуидната архитектура от началото на 90-те години на 20 век, характерно с употребата 
на блобове на теоретично и визуално-резултатно ниво 
вектор – елементът на линейното пространство или насочена отсечка, на която единият край е избран за първи 
(начало), а другият за втори 
версатилност – универсалност, многостранност на различни употреби, множествена приспособяемост, допускаща 
разнообразно използване 
герила – съвременна форма на социално активно улично изобразително изкуство, често нерегламентирана от 
закона 
глокален – комбинативен жаргон, включващ съединен и всеобхващаш смисъл на глобален и локален мащаб, 
едновременно  
гридшел – материална непрекъсната топологична структура, която постига устойчивост чрез действие на две нива: 
глобално като повърхнина с двойна кривина и локално като растерна мрежа/решетка  
дериват – производен продукт, получен вследствие на преработка 
дискретен – прилагателно име, описващо онази част от математиката, която разглежда крайни или изброими 
математически структури; за разлика от математическия анализ, разглеждащ непрекъснати величини, в дискретната 
математика топологични понятия като непрекъснатост не играят роля 
дихотомия – начин на класификация, състоящ се в разделяне на двойки от подчинени противоположни елементи 
екология – наука за взаимоотношенията между организмите, както и взаимоотношенията между организмите и 
средата, в която живеят 
еманация – висш продукт, резултат 
емулация – симулация, имитация на проявление чрез конкретни изкуствени дигитални средства 
емулгатор – добавъчно вещество за получаване на финодисперсионни и устойчиви колоидни системи 
емулсия – смес от две взаимно несмесващи се течности 
ентропия – мярка за безпорядък/хаос в дадена система 
интерполация – метод на конструиране на нови числови стойности в област на изолирани точки с известни числови 
стойности 
итерация – форма на качествено непрекъснато повторение с приет множествен принцип с критична разлика по 
отношение резултатите на повторението; вид нелинейно повторение, изчислимо единствено на базата на 
предходното си поколение 
инертен – бездеен, неинициативен, подчиняващ се на обстоятелствата 
киматика – наука за изучаване на вълнови феномени посредством визуализирането на определящите ги вълни в 
различни материални среди 
кинематика – дял от механиката, който описва движението на телата 
компресия – процес на превод на информация за конкретно явление с цел редуциране на нейното количеството, 
необходимо за следващо репрезентиране  
конгломерация – механично свързване на разнородни елементи 
медиатор – посредник, който пренася информация 
медийна екология – теория от 60-те години на 20 век, съсредоточена върху принципите на технологичността, които 
не просто влияят силно на обществото, но и виртуално контролират всички аспекти на неговия живот 
метабол софтуер – вид софтуер за флуидно моделиране, генериращ формални непрекъснати съвкупности от 
изначални сфери на базата на техни свойства за привличане и отблъскване 
метаболизъм – съвкупност от биохимични реакции, които протичат в клетките на организмите, за да ги поддържат 
живи; обмяна на веществата 
микроконтролер – интегрална схема (чип), съчетаваща в себе си микропроцесор, тактов генератор, оперативна 
памет и връзки към входно-изходни устройства, което  позволява на системата да функционира като самостоятелно 
компютърно устройство 
морфология – наука за анализ на формата и строежа на даден тип обекти чрез анализ на съставните им части 
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мултидисциплинарност/интердисциплинарност – метод на комбиниране на две или повече академични 
дисциплини за целите на една дейност, метод за създаване на нови тези от пресичането на полетата на установени 
дисциплини 
мултитаскинг – метод за компютърно изпълнение на множество задачи/процеси по едно и също време 
обратна кинематика – употреба на кинематични уравнения с цел определяне параметрите на ставите в дадена 
кинематична система при вече установена нейна конфигурация 
панацея – универсален лек за всякакъв проблем 
парадигма – ключов модел, екземпляр, образец 
проксемика – научно направление на психологията, занимаващо се с изучаването на поведението по отношение на 
мащаба на пространството 
пропаганда – вид послание, целящо да въздейства на мнението или поведението на хората във връзка с дадена 
кауза или обща позиция 
протоклетка – първична химически дефинирана подредена структура, носеща определени характеристики на 
понятието за живот 
прототип – работен модел, създаден с цел изследване и/или демонстрация 
рекурсия – процес на повтаряне по себеподобен начин, често свързан с промяна на мащаба на действие 
рендериране – процес на получаване на конкретно изображение от виртуален модел посредством компютърна 
програма със съответен алгоритъм за този процес; процес на растеризиране на векторно определени обекти 
робоетика – съвременен дял от етиката с характерна загриженост към поведението от хората към роботите и 
другите изкуствено интелигентни същества 
самопораждане/възникване – научен подход, при който естествените системи могат да бъдат изследвани и 
обяснени в съвременен контекст; самопораждането осигурява модели и процеси с цел създаване на изкуствени 
системи, които са проектирани, за да генерират форми, поведение и интелект 
семиозис – основополагащ процес на означаване 
семиотика – наука за знаците и системите от знаци 
сензор – първичен преобразувател на физични или химични проявления в удобен за ползване сигнал 
синекдоха – заместването на цялостно понятие с негова съставна част 
синергия – съвместно действие, при което крайният ефект е по-голям от прόстата сума на отделните ефекти 
синестезия – смесено състояние на възприемане, при което дадено сетивно възприятие предизвиква в съзнанието 
друга представа от нестимулирано сетиво 
соларграфия – алтернативна форма на фотография с прекомерно затворена бленда и дълги времена на 
експозиция с цел регистриране на пътя на слънцето по небосклона в период от месеци или години 
стохастичен – определение за случаен процес с неопределеност за неговото бъдещо развитие, описано от 
вероятностни разпределения 
топология – раздел от геометрията, изследващ непрекъснатостта и начините, по които фигурите се деформират 
без да променят основните си елементи 
утилитарен – насочен към практическата полза 
флуид – непрекъснат деформируем обект 
фолдинг – архитектурно течение от края на 80-те години на 20 век, визуално характерно с формални прегъвания, 
свързани с определена философията  
фототаксис – двигателна реакция на микроорганизми свързана с наличието на светлина 
фрактал – радикално начупен геометричен обект, генериран от повтаряща се схема на рекурсивен или итерационен 
процес на самоподобие и безкрайната подробност 
фрустрация – емоционално състояние на разочарование 
хедонизъм – етическо учение, според което най-висшата цел на човешкия живот е удоволствието и насладата в 
противовес на аскетичния живот 
хемотаксис – движение на микроорганизми породено от наличие на химически вещества 
хронофотография – фотографска техника на серийно снимане, предшестваща кинематографията, улавяща 
движението от няколко кадъра върху единично резултатно изображение 
ъпдейт – обновяване на конкретен софтуер 
BIM – building information modeling, събирателно за обектно ориентиран параметричен тип софтуер за строително-
информационно моделиране на сгради 
CAD – computer-aided design, събирателен термин за софтуерни и хардуерни похвати за геометрично моделиране, 
позволяващи проектиране и изпитване във виртуална среда 
CAE – computer-aided engineering, широк събирателен термин за употребата на софтуер за решаване на инженерни 
задачи; включва понятия като CAD (computer-aided design), CAA (computer-aided analysis), CIM (computer-integrated 
manufacturing), CAM (computer-aided manufacturing), MRP (material requirements planning), CAP (computer-aided 
planning) 
CAM – computer-aided manufacturing, термин за употребата на софтуер за контролиране на машини при 
производството на автономни части/детайли 
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CG – computer graphics, дял на компютърните науки, който изучава методите за цифрово синтезиране и обработка 
на визуално съдържание 
CNC – computer numerical control, събирателен термин за автоматизирани производствени машини на автономни 
части/детайли, при които последните се реализират чрез непосредствено четене на CAD (computer-aided design) и 
CAM (computer-aided manufacturing) подадени файлове 
IT – information technology, широк събирателен термин за са практически технологии, предназначени за събиране, 
обработка, съхранение и разпространение на звукова, графична, текстова и числена информация, използващи 
зацелта базирано на микроелектрониката съчетание от компютърна и телекомуникационна техника 
RT – real time, термин за означаване на незабавно резултатно общуване между участници/ползватели и дадена 
система, обикновено включваща и дигитален компонент 
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