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        УВОД 
         Изключително многообразната съвместна или отделна творческа дейност на архитекти и 

художници, както и обективирането на самостоятелен проблем—взаимодействие на 

пластичните изкуства в XX век дават конкретния повод за това изследване. 

        Взаимодействието на изкуствата е исторически установен и утвърден факт. Развитието 

на изкуството изобщо доказва този факт, но то достига и до един особен конкретно - 

исторически период, характеризиращ със своя специфика и проблема за взаимодействието 

на изкуствата. Ето защо, основавайки се (макар и чрез обобщения и абстракции) на 

историческото знание и чрез примера на Съвременното изкуство в това изследване се 

разглеждат различни страни на проблема за взаимодействието на видовете изкуства. 

Естествена изглежда необходимостта от разглеждането на съвременния свят и изкуството 

му (включително архитектурата), разбира се неизменно отнасяни към общоисторическите и 

теоретични истини. Установявайки обективните предпоставки, определящи характера на 

съвременните изкуства можем да си обясним и характерната им двойственост, 

противоречивост.Така се определят и взаимоотношенията на изкуствата, израз на което са 

стремежа към отделяне и вътрешната необходимост от взаимодействие. 

        Утвърждавайки факта на отделянето, обособяването на изкуствата от една страна, 

авторовата теза (основавайки се на необходимите предпоставки) определя резултата от 

съвместната им дейност (взаимодействието) като архитектура от друга. От тук вниманието 

по необходимост се насочва към някои основни въпроси на архитектурното съдържание и 

форма. Направена е обща критика на съвременната архитектура в Първа глава на 

изследването - от нейните дискретни основания, до проявите на формата.  

          Съвременната действителност като реално осъществяване на вековни човешки идеали 

(основанията и на най-значими идеи в изкуството) създава необходимите предпоставки за 

непрекъсната поява на нови идеи, оформяни в съответни нови форми и отношения. Новите 

обществени и личностни характеристики на човека, сложният и многолик, богат негов живот 

и отношения изискват и една нова, съответствуваща жизнена среда - архитектура. Една от 

характеристиките на тази архитектура е нейната полипластичност. В резултат на 

изследването понятието "синтез" на изкуствата се заменя с „взаимодействие". 
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      ПЪРВА  ГЛАВА 

     XX ВЕК, ИЛИ ЗА ДВУЛИКИЯ ЯНУС НА  СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО 

1. ОСНОВНИ  СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА  ОТРАЖЕНИЕ  И ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ИЗКУСТВОТО 

     Днес ние сме изправени пред невъобразимо многообразие и липсата на критерии. 

Атакувани сме от неограничени възможности, но не ги владеем. Като че ли добре се 

чувствуват само свещената простота и изключителният гений. Раждаме се старци (твърде 

много знаем), а умираме деца - животът ни минава неусетно бързо и неудовлетворително. 

Повече от всякога се нуждаем не от крайности, а от „златната среда”. В големите скорости, 

които постигнахме се оказахме без старт и без цел. Толкова много промени, находки, факти, 

събития се натрупаха, че трябва да спрем. Нуждаем се от опорна тючка, размисъл и оценка 

на всичко. Нo постигането точно на това най-трудно ни се удава. От два века формулираме 

изходни позиции на съвременното изкуство и от два века все решаваме, че грешим. 

Благодарсние на Хегел, който още в началото на този период ни даде ключа, днес ние 

можем да преценяваме бъркотията по-просто като видим в нея диалектика на две 

противоположности, тенденции. Многообразието е факт и ние можем да го обхванем само 

ако го разгледаме в някаква обща и опростена схема. Преди всичко то е една сложна 

плетеница от взаимоотношения в развитие (количествени натрупвания и качествени 

изменения). Основните страни в този процес са обективната действителност (ОД), авторът 

(А) и публиката (П) - като потребител на материалните и духовни ценности: /cx.1/. Тези 

страни безспорно се сливат, разменят местата си или се включват една в друга в зависимост 

от аспекта на разглеждане. Обективната действителност тук се разбира като включваща 

Космоса, Природата, изградения от човека свят (изкуствената среда), Обществото като цяло, 

отделната личност. Всички те - разгледани във взаимоотношения, един възел от отношения. 

 
сx. 1. Живот на изкуството - взаимооотношения на Обективна действителност, Автор, 

Публика. 
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сх. 2. Взаимовлияния и промени на страните в творческия процес. 

     От своя страна публиката варира широко, от положение на пасивен потребяващ - до 

съучастник, съавтор. 

     Обективната действителност за автора е всичко - цел и средство, източник на 

вдъхновение, идеи, причина и повод... В сложното диалектично взаимоотношение между 

автора и обективната действителност те взаимно си влияят и се изменят /сх.2/. И двете 

страни се отразяват на характера на изкуството. В редица тенденции и идейно обединени 

групи в съвременното изкуство някоя от страните е подценена, дори изцяло отстранена. 

Това естествено води до псевдореализъм или субективизъм и индивидуализъм, 

формализъм. Така отказът от авторството характеризира редица направления, от „поп- арта” 

до „антиформа” и театъра на Гротовски. И двете с прояви - на протест, с отказ да се прави 

изкуство, и на концептуална креативна убеденост - например идеята за 

самовъзпроизвеждане на действителността... 

           От друга страна, отново в израз на протест или от позиция на професионални 

възгледи, отхвърлянето на обективната действителност от процеса, определя такива 

явления като „бодиарт” или формализма на Джаксън Полак. 

         Но това е твърде обобщена схема на творческия процес. Цялата сложна динамична 

картина може да се изрази и по-богато като в /сх. З. Дори само тази схема, при 

необходимост, би направила видимо известно класифициране на многообразните явления 

в съвременното изкуство като в някакъв вид „Менделеева таблица”. За това изследване 

нейното обективиране е достатъчно, пък и класификацията нито е най-важното, нито е 

толкова наложителна в случая.  

       2. ДИАЛЕКТИКА НА ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ 

       Нека обърнем внимание на факта, че различните комбинации и взаимоотношения на 

компонентите в /сх. 3 (като участие, вид, степен на важност) осигуряват обективната 

възможност за привидно неограничения брой от прояви на изкуството. Именно привидно, 

защото и тук в основата на многообразието стои борбата между две взаимно 
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противопоставени духовни сили, основания, същности - чувството и разума. Тази борба, 

така яростна и стара ни впечатлява особено силно, поради две обстоятелства - сравнително 

равностойната им мощ в ХХ век и това, че се проявяват в такъв кратък период 

едновременно. 

 

 
сx. 3. Съдържание и значение на елементите на страните в изкуството 

     Който и аспект на живота и изкуството да разгледаме, непременно откриваме два 

поляризирани отговора. Плюс и минус са ярко изразени във всичко и навсякъде. Историята е 

дълга, още от самото ù начало. Рационалността и реда, геометричността като идеал за 

хармония и вид в пластичните изкуства са се борили през цялата история с 

чувствителността, жизнеността и красотата. Двойственото устройство на света, в който 

живеем е откритие - привилегия на Древните гърци. И днес цялата Западна цивилизация се 

развива под знака на дуалистичното начало, различно от Източния монизъм. 
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В този смисъл е важно да допълним и разглежданите взаимоотношения. Така, когато 

разглеждаме човешкия фактор, трябва да имаме предвид, че той също има две полюсни 

състояния - идеята за цялото, обществото и съществуването му чрез отделния индивид. 

И още, че взаимоотношенията на човека са също двойствени, от една страна ползване, 

възприемане, насоченост към самия него, а от друга - активността му, дейност, прояви и 

осъществяване навън, към другите, Природата и Космоса. 

         Всяко изкуство, всеки отделен вид се характеризират както чрез общото историческо 

развитие на цивилизацията, така и конкретноисторически: във взаимоотношенията си с 

другите сродни области и в собствените си рамки. 

         Взeмайки предвид тези уговорки, можем да определим най-значимите белези на Света 

и изкуството в ХХ-ти век. 

         3. ОПРЕДЕЛЯЩИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СВЕТА И ИЗКУСТВОТО В ХХ ти ВЕК 

         Преди всичко от два века се намираме в стадий на небивал качествен скок.             

Обективната действителност се характеризира с изключителна сложност: 

- променени са качествено съотношенията на Природата (и Космоса) и изградения от човека 

свят; 

- самият живот е изключително богат като елементи, явления, процеси, взаимоотношения; 

- качествени изменения са настъпили както в човека, така и в обществото. 

         Най-напред се обективира - самоосъзна и изяви всео6хватни претенции отделната 

личност. От друга страна развитието на социалните взаимоотношения достигна до 

изключителната по значимостта си идея и реализация на безкласовото общество, в смисъл 

на неантагонистичност. Ето едно диалектическо взаимоотношение - от една страна 

индивидът, отделната личност, коя то трябва да бъде цел в изкуството и от друга - 

обществото на равноправните, като идеал и източник на идеи. 

         Диалектическо то единство и оорба на тези две противоположности, което е 

исторически проблем в особения XX  век и неговият следващ ХХI, създава твърде богата гама 

от възможности за проява на изкуството. На трето място, споменатото вече вечно 

противоречие между  чувството и разума достигна също до важна равносметка. 
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          Особеното е, че натрупаните от Рационалния XVII век насам многобройни 

доказателства за възможностите на мисловното отношение към света, създадоха на Разума 

като че ли необоримото основание за изключително самочувствие, екстаз на Разума. Още 

повече,че светът около нас все повече се изпълва с изкуствени създания, така да се каже -

практическото покритие на това самочувствие. Дълго време потискан по разни причини, 

твърде необходим и особено ефикасен в много случаи Разумът излетя на свобода като "Дух 

от бутилка" и се понесе над нашия забързан свят. И пак мистичният „Дух“ раздаде добрини 

в началото и донесе много беди по-късно. 

       Самосъзнаване на личността, осъществяване на практика (в някои страни) на вековния 

идеал за общество, тържеството на Разума (наука, техника), глобално изкуствено 

обкръжение. Тук като че ли всичко е ясно и просто.И защо тогава на практика не е така? 

Защо постоянно се възообновява борбата между Рационализма днес, образно казано 

"млад, атлетичен Супермен" и стария "Дон Кихот" на Романтизма? Победният вик на Разума 

се обосновава от историческото развитие и конкретноисторическите условия. В 

творчеството съотношението на силите се разпределя обаче еднакво, поради вътрешно 

противоречивата същност на взаимоотношенията им. В момент на пълно доминиране, 

изчерпваща роля на Разума, се зараждат противоположни тенденции на Емоционална 

реакция и обратно. А това са условия за стилове, направления, групи и "манифести". 

       И двете начала на човека се проявяват ио отношение на обективната действителност 

като: 

- Емоционален протест - като разрушаващ, 

                                             - като утопия, фантазия; 

- Емоционално утвърждаване; 

- Рационален протест - разрушение, противопоставяне. 

                                           - утопия, алтернативи, футуризъм; 

- Рациoнално утвърждаване. 

            А всичко това създава още условия за многообразието и в изкуството. 
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         Отразяваната действителност е твърде сложна и противоречива, адресът на изкуството 

- също. Ранните Модернисти съхраняваха и живота в изкуството, търсейки единството и 

простотата. Постмодернизмът заложи на противоречията и сложността. 

 Двойствена природа, съществуваща в рамките на многостранни взаимоотношения - това е 

картината днес. „Бръсначът на Оукъм“ (икономичният принцип) ни спира тук с проблема за 

”Двуликия Янус''... 

           4. РАЗГРАНИЧЕНИЕ НА СЪЗДАДЕНИТЕ ОТ ЧОВЕКА ФОРМИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА 

ОСНОВА ОПРЕДЕЛЯЩОТО ВИДА ЗНАЧЕНИЕ НА ЧУВСТВОТО И РАЗУМА 

           Проявите на човека в пространството могат да се разграничат по следния начин - 

Емоционалното е определящо за живописта и скулптурата, Емоционалното в съюз с 

Рационалното – за /ил. 1./ архитектурата; Рационалното - за инженерните форми /сх.4/. 

Както се вижда, природата на архитектурата е твърде двойствена, тя представлява 

преходна, междинна форма. Тази определеност и независимост на проява в пространството 

на трите форми е неизбежно относителна. Още в Рим инженерните съоръжения (Акведукти 

и др.) силно са се прониквали с архитектурата. Би могло да се каже така - нека говорим за 

едно единно изкуство на пространството! И за да решим и по-горе описания спор, нека 

приведем още една илюстрация, с която изразяваме мнението си за състоянието, по-точно 

алтернативата на взаимоотношенията на чувството и разума в края на XX век. Подчертаваме, 

че и в трите елемента на приложената схема /сх.5/, определяща е емоционалността, избира 

се емоционалното, с цел емоционален резонанс. Това са емоционалното в обекта на 

изкуството, емоционалното в субекта на автора, емоционалното в субекта на публиката. 

СКУЛПТУРА           АРХИТЕКТУРА                        ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ                 

            ЖИВОПИС                                                                                                                              

---------------------------           ----------------------------------             ---------------------------------   

               Е                               Е+Р                                  Р 
сх.4. Емоционалното и Разумното като определящи вида на творческите прояви на човека в 

пространството. 
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                   Е                                        Е                                          Е   

----------------------          ------------------------            ------------------------ 
ЕШИОНАЛЕН ОБЕКТ                   ЕМОЦИОНАЛЕН СУБЕКТ           ЕМОЦИОНАЛЕН СУБЕКТ 

НА ИЗКУСТВОТО →           НА  АВТОРА            →             НА ПУБЛИКАТА 

сх.5. Емоционалното - определящо за творчеството и възприятието в изкуството. 

 
ил.1. Крейг Елууд - „Център по изкуствата към Колеж по дизайн”, Пасадина САЩ, 1974 - 76 г. 

- „Непринудено” преминаване на сграда в мост. 

     Така, освен отговор на спора Разум-Чувство в изкуството, определяме и мнението си за 

съхраняването на изкуството като човешка дейност, за разлика от всички други негови 

прояви. 

 

         5. ОСНОВНИ БЕЛЕЗИ НА ИЗКУСТВОТО В XX- ти ВЕК - ОБОБЩЕНИЯ  

         Ако вземем предвид и връзката идея - реалност, можем да обобщим със следните 

характеристики на състоянието на изкуството в XX век: 

-  Обща исторически утвърдена тенденция за социални трансформации и 

усъвършенствуване, достигнала до революционни промени в идеите и действителността. 

Това дава новата идейна основа на изкуствата, в която определящи са: 

 - Социалните идеи, колективното, обществото като цяло и единно - в хармония; 

 - Уважението, разкрепостяването на личността, активизиране, отразяване на индивида; 
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- Общо развитие на Разума, освобождаване от религиозната схоластика, и като следствие - 

наличието на важни негови прояви: наука, техника. Радост от възможностите на Разума и 

възлагането му па определяща роля; 

- Новите идеи в началото на периода се явяват само в програмен вид, схематично и като 

манифести и носят неизбежния вид на крайни обобщения и декларативност; 

- Вътрешните белези, описани по-горе се проявяват и във формата, която също е белязана 

от схематизъм и безжизненост, от нещо като "унификация". 

В резултат това е една нова образност, Н0ВА РЕАЛНОСТ: 

- резултат от дейността на разума и; 

- с вид, изглед, характер на рационалистична дейност - геометризъм, ред /ил.2,ил.3,ил.4/. 

         6. РАЗВИТИЕ НA СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО ОТ НАЧАЛОТО НА ВЕКА ДО /80те ГОДИНИ- 

ИДЕИ И ФОРМИ. ОСНОВНИ ПЕРИОДИ  И ДВИЖЕНИЯ. 

         Времето на т.н. Модерни движения в изкуствата, което най-точно илюстрира 

характерното за съвременното изкуство, се разви по следния начин /сх.6/. Преди всичко има 

вътрешно разделяне, според реалните социални условия - запазени стари /Капитализъм/ 

или осъществени нови. Освен това в сложни и многовариантни комбинации се прояви 

отношението идеи (стари, нови) - форми (стари, нови). От приложената схема се вижда 

опасността, ако поради обективни причини не се получи реализация на новите идеи, те да 

се заменят от стари и съответно Изкуството в своите прояви да възстанови стари форми и 

еклектика. От друга страна възспирането на развитието на новите идеи може да остави 

изкуството без съдържание, да го превърне в чиста декорация и формализъм. Така още тук 

се докосваме и до някои основни проблеми на взаимодействието на изкуствата... 

         Като отражение па изяснените по-горе същностни основания, Модернизмът беше 

обоснован исторически и се появи като реакция на един конкретен повод - еклектизма па XX 

век. Без да бъдем обстоятелствени, нека посочим най-характериите му белези. По 

същество, като идеи, той беше прогресивен, отразяваше общата неудовлетвореност от 

Капитализма, стремежа към една по-добра действителност. В архитектурата той надхвърли 

възможностите си, отивайки към амбиции сам да лекува Обществото. 
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         Това, разбира се беше една непосилна и необоснована задача. За Модернизма 

действителността беше твърде многолика и неовладяема, на това той отговори със 

схематизирането ѝ или преминаването към групово творчество (Гропиус). Неговият човек 

беше Универсален и поради това митичен. Не беше съобразено присъствието в XX век на 

един твърде индивидуален, конкретен човек, самоосъзналата се личност. Ето защо от 60 те 

години на века се получи една реакция на уважение към тази личност в Движението на 

Постмодернизма. 

        
              ил.2. Пит Мондриан,            ил.3. група „Аркизум”, Два проекта за „Безкрайния град” 

      „Композиция”, 1921 г. 

М О Д Е Р Н И З Ъ М 

    Λ 
осъществена нова действителност/     непроменена действителност/                      

нови демокрации                                                        „стари“ общества                                                                                                     
----------------------------------------------------            ---------------------------------------- 

               ↓                                                                                            ↓                                                  

нови идеи в нови средства (съответствие)                     връщане към стари                                         

идеи  и  съответстващите им   

стари  средства - (Постмодернизъм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                
сх. 6. Диалектика на съдържанието и формата в съвременната архитектура 
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ил.4. Николаус Шьофер, „Кибернетично маса - пространство”, 1968 г.- проект за площад 

Дефанс в Париж 

               
ил.5. Джаксън Полак, „Есенен ритъм”, 1955 г.        ил.6. Чарлз Мур, „Пиаца Д’Италия”, Нови  

                                                                                                           Орлеан,  САЩ- Постмодернизъм 

          Така се мина от една крайност към друга. При това, неуспял с радикални мерки да 

промени света, Модернизмът бе заменен от идеи за непроменянето на този свят, чрез 

връщане към един нов Еклектизъм или идеологията иа Робърт Вентури, проповядваща 

идеята за  архитектът - слуга” и надценяването на противоречията в Обществото и 

архитектурата./ил.5.,6 

          Изразните средства на Модернизма, твърде опростени, геометризирани и нови, а 

поради това непонятни в първия момент, по-късно бяха подменени от историцистично 

традиционния език на Постмодернизма. Убедени в правотата си Модерните архитекти 

унищожаваха паметта на градовете си и на това им бе отговорено с носталгично 
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реставраторство. Една борба за правото на творчество и промени довеждаше до 

доктринерство и на нея се реагираше с друга - правото да се защитим от "иконоборството". 

Модернизмът ни научи да вникваме в същността на архитектурата, нека отидем напред, а 

не да бягаме назад. Да се научим да придаваме "плът” и форма на тази същност, а не да се 

занимаваме с реторика и декорации... 

         Скулптурата и живописта също изминаха бурен период. В началото борбата беше 

многопланова - например чрез отказа от Изкуството - създание на "недостойния човек”, 

същият който допуска този ужасен живот, причина е за такива жестоки войни, каквато беше 

Първата световна. Като че ли най-показателни в този смисъл са художниците от “ДАДА“.  

0т друга страна ликвидирането на традиционното изкуство, т.нар. „Изкуство на музеите“, 

беше последвано от едно излизане на улицата или беше създавано с “недостойни" или 

поне непривични средства. Съдържанието варираше от пълния отказ да се отразява света 

чрез "създаване на нова реалност", на "външното", изобразителното отношение се 

противопоставяше вътрешната същина, от идеите за всеобщата хармония се отиваше до 

конкретния човек от улицата. Творческата индивидуалност, его властваше, но на него се 

противопоставяше пълният отказ от авторство и т.н.  

         Формата мина целия път от агресивното присъствие ("Кинетизъм") до пълната ù липса 

(Малевич), от схематичните конструкции в различни вариации - Мондриан, "Минимал арт", 

до пълното си разложение (Кандински, Полак). Нейните прояви бяха в рамките на 

традиционни видове - живопис, скулптура или загубили очертанията и границите си, образа 

си на изкуство ("Поп-арт" ,"Бедно изкуство"). От произведение тя се трансформираше в 

действие ("Хепънинг”), от изграждане - в рушене и т.н... 

          ИЗВОДИ: 

          Съвременното изкуство ни научни на твърде много важни неща: 

-  Да проникваме в същността на нещата; 

-  Получихме на разположение резултатите от експерименти и прояви на формата в 

практически неограничени вариации; 

-  Днес вече ние разполагаме с изразни средства, каквито човечеството не е познавало през 

цялата си досегашна история; 
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- Съвременното изкуство в смисловото си основание е носител на идеи, изразяващи 

принадлежността ни към Обществото като цяло, човешките взаимоотношения. Това е идеал, 

който в цялата история е бил основата на темите в изкуството. Формите, открити в ХХ век ни 

дават възможност да изразим както неограничен брой идеи, така и да отговорим на условията 

във всеки конкретен контекст. Идеята (представата за хармоничния и единен свят, 

Обществото и човека като конкретен идеал е неотменима основа за изкуството. Самото 

изкуство се изразява в съответствуваща на идеята форма. 

.    .    . 

       Взаимоотношенията на изкуствата се основават на дълбокото вътрешно основание, на 

общността на идеите, на съответствуваците си и взаимно допустими и предполагащи се 

характеристики на формата. Дори и предизвикателно изключваща от себе си онези белези, 

които я определяха като синкретична, архитектурната форма бързо се върна към отношения 

с другите изкуства. Така възникна проблемът за т.н. "синтез на пластичните изкуства”. В 

теоретичен план скулптурата и живописта, освен чисто художествения смисъл, за 

архитектурата са необходими за решаване на проблеми на пространството и формата. 

Самата архитектура за другите изкуства се явява като необходима среда. Възможностите за 

осъществяване на взаимодействие на пластичните изкуства в XX век се откриват както в 

силното проникване на идеи, така и в структурата на формата в скулптурата и живописта, в 

повечето художествени течения с твърде близки (геометризъм, серийност, пуризъм и др.) 

характеристики на формата до тази на архитектурата. 

 

             ВТОРА ГЛАВА 

             ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ПЛАСТИЧНИТЕ ИЗКУСТВА - АРХИТЕКТУРА, 

СКУЛПТУРА, ЖИВОПИС 

       Обективни причини сякаш ни възспират да се затворим в "черупките” на професиите си 

и да не поглеждаме навън. Твърде много са обстоятелствата довели ни до състоянието 

спецификата на отделното изкуство, преминала през самосъзнанието, да достигне до 

своеобразно "его”. Не по-малко основания ни карат най-малкото да се съобразяваме един с 
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друг или още по-добре да си сътрудничим. Така пред нас винаги застава един двустранен 

въпрос и неговият двупосочен отговор. И тук защитата на каузи е въпрос на чест, но не и на 

професионализъм. 

            Ако приемем маската на безпристрастни съдници, трябва така да разгледаме 

пластичните изкуства, че в една обща картина да се вместят и взаимно противостоящи 

положения. 

             Несъмнено, възможно е отделните изкуства да бъдат разглеждани независимо, това 

е тяхната теория и критика, неотменимото им право, достигнато по един дълъг исторически 

път. Тук опитът е да се посочат онези неща, които се случват с пластичните изкуства, когато 

ги мислим, правим или преживяваме заедно, съвместно. Поради същностни белези и в 

полза на изследването, можем условно да разграничим архитектура от скулптура и живопис. 

За взаимоотношения говорим между някакви неща и когато те са поставени едно към друго 

по някакъв начин. Използването на понятие като взаимоотношение цели осигуряване на 

необходимата известна свобода за обхващане на разнообразието в битието на пластичните 

изкуства, когато ги мислил заедно. 

.    .    . 

       Взаимоотношенията се изразяват както в случаите на съдействие и взаимодействие, 

събиране и разделяне, така и относително независимото им сътворяване, съществуване и 

въздействие, но отново съпоставени - противопоставящи се или взаимно влияещи си. Ето 

защо още отначало трябва да подчертаем сложния и противоречив характер на 

взаимоотношенията. 

             В общи линии, принципната разлика в характера на проблематиката на 

взаимоотношенията би могла да се установи като:  

- Време на синкретичното изкуство; /ил.7  и  

- Време на отделните изкуства. /ил.8 

         Проява на общата неразчлененост на обществото и на изкуствата, сиккретичната форма 

няма да бъде обект на настоящето изследване. 

           1. ОТНОШЕНИЯТА ОТДЕЛЯНЕ И СВЪРЗВАНЕ 
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     Две възможни основни, диалектически противопоставени отношения са стремежът към 

отделяне и движението към обединяване. Първото означава обособяване, изясняване на 

спецификата на различните изкуства, изчистването им от несвойствени белези. 

     Не бихме се задължили с локализиране началния импулс на отделянето на изкуствата, но 

поне видимото  усилие може да се установи в Ренесанса, а последният стадий от някои 

изкуствоведи се разпознава в „движението за чисто изкуство“ през последните 150 години. 

Предвид някои обстоятелства, които ще бъдат засегнати по-нататък, може да се каже, че 

този последен стадий още не е завършил. Поставяйки въпроса за отделянето, 

диференцирането на изкуствата, опитите за изясняване спецификата и усилията за 

изчистване на несвойствените външни елементи и в продължение на декларираната 

противоречивост на взаимоотношенията, веднага трябва да се спомене и стремежа на 

отделните изкуства за свързване, единство. Практически двата въпроса - за отделянето и за 

единството на изкуствата съществуват заедно и така са разрешавани в исторически контекст. 

                          
ил.7. „Мадарският конник”                                           ил.8. Кольо Фичето, украса на „Моста при 

Бяла” 

        Възникването и утвърждаването на формата в пространството, осъществени в 

неолитните менхири, носи суровия отпечатък на първичността. / ил.9  Те са като някакъв 

прародител на архитектурата и скулптурата и не могат да се определят нито като едното, 

нито като другото или още по-точно, те съдържат наченки и на двете бъдещи различни 

изкуства. Така още с възникването на формата в пространството ние се изправяме пред 

една двойственост, която ще я съпътства през цялата по - нататъшна история... 
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ил.9. Неолитно изкуство – два примера от Корнуол, Великобритания 

          2. ОТДЕЛЯНЕ НА И3КУСТВАТА 

       Историческото развитие утвърждава обособяването от началната "праформа" на 

отделните, самостоятелни, ясно определени и разграничени изкуства. В наше време вече 

можем да говорим за отделни изкуства, утвърдили се както същностно, така и като 

необходимо, неотменимо и напълно възможно присъствие в пространството и човешкия 

живот. Освен това безспорно постижение за изкуствата, максималистичните им амбиции за 

”изчистване” ги доведоха и до две крайни точки - самоунищожението и идеята за сливане. В 

хода на изследване взаимодействието на изкуствата за нас представлява особен интерес 

именно последната идея. В общ план обаче не е безинтересно да се знаят основните 

проблеми и събития, съставляващи сложното и драматично движение за чистота в 

изкуствата. Тук ще изоставим случая на постигнатото отделяне и ще обърнем внимание на 

посочените по - горе крайни прояви. В изкуствоведческата литература процесът е 

разглеждан в зависимост от целите. Тук си струва да се цитират две тези, формулирани от 

Димитър Аврамов в неговата книга "Естетика па Модерното изкуство”:  
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Първа теза: "Всяко изкуство, ако иска да бъде чисто, трябва да отстрани от себе си чуждите 

елементи, онова, което по същество принадлежи на другите изкуства и да потърси 

специфичната за него красота и изразителност”. 

Втора теза: "Достигайки пълна чистота, изкуствата фактически се свеждат до няколко общи 

принципа (хармония, ри тъм, единство и др.), осъществени с различни средства (бои, линии, 

думи, звуци) и поради това в най-дълбоката си същност се сливат в едно изкуство. Тази идея 

се осъществи в живописта от Кандински, в музиката от Вагнер и др.” 

 

           3. ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЧИСТОТА В ИЗКУСТВАТА. ЕДНАТА КРАЙНОСТ ПО ПЪТЯ НА 

"ИЗЧИСТВАНЕТО“ -  САМОУНИЩОЖЕНИЕ. 

       От приведените примери и аргументи, както при цитирания автор, така и в други 

източници и преди всичко в самата практика, се установяват следните съществени страни, 

характеризиращи движението за чистота: 

- Откъсване на изкуството от “външни области“ -  наука, религия, политика и др.; 

- Разграничаване на видовете изкуства, освобождаването им от белези, присъщи на 

други изкуства; 

- Преодоляване традиционната зависимост на изкуствата от т.нар. предметен свят, 

видимата страна на природата, от изобразителпостта; 

- Търсене на скритата същност на човека и света, явленията и събитията, а също така и 

на съответствуващата им нова форма. Това е, както я определят художници те, една 

“Нова реалност“ ... 

       Смята се, че обективната предпоставка на това движение е реакцията срещу крайния 

еклектизъм и асимилация, безогледното  смешение на изкуствата, при което те загубват и 

всякаква художествена специфика. Известни са примерите на удавената в скулптура и 

живопис архитектура, където трудно се разпознава чисто архитектурния смисъл, 

определящо подчинената на литературата живопис с изчерпващ интерес към сюжет, 

алегория, занимателни разкази и пр. /ил.10 
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ил.10. „Парламентът в Лондон”, Чарлз Бари, Аугустус Пъгин 1854 г. 

            Еклектизъм на ХIХ век 

       Преодолявайки едната абсурдна крайност - еклектиката процесът на разграничаване, 

протичащ чрез ”прочистване" на външни на вида, неспецифични белези, достигна до 

другата крайност-"пуризма" или абсолютната чистота, при която изкуството фактически се 

самоунищожава. . . 

        Редица манифести, програми, авторски възгледи или отделни декларации представят 

идеи и принципи, ярко илюстриращии патоса на "чистотата" . За архитектурата арх. Андре 

Вера е казал - „Трябва да се отстрани всичко живописно, всевъзможните куполи и изобилни 

орнаменти. Архитектът не трябва да прави повече нито живописни, нито скулптурни 

произведения. Той трябва да се изразява посредством плоски повърхности, защото 

строителните материали са нарязани във форма на паралелопипед, защото зидарите теглят 

своите линии с канапи и защото извитите повърхности, погледнати в перспектива избягват 

отчасти от погледа. Архитектът трябва да се интересува само от отношенията на 

повърхностите и обемите". 

       Следвайки подобни възгледи Модерната архитектура се освободи от всичко скулптурно 

и живописно. Проявите на този порив варират твърде разнообразно - отказ от всякакво 

внимание към формата сама за себе си като пластика или към нейния детайл (конзоли, 

балюстради, колони, пиластри), отстраняване на цвета caм за себе си, светлосенъчните 

ефекти от разчленяването, унищожен бе орнамента и т.н. Крайните точки на този процес 

бяха безотносителната геометрична форма на анонимния и атектоничен паралелопипед. В 
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стъкленото издание на Мис той се проявяваше в градовете като някакъв шепнещ призрак. 

При други беше безплътно присъствие на "картонената кутия за обувки”. На ниво отражение 

тази архитектура съдържаше твърде общи и общовалидни социални и хуманни идеи и това 

съответствуваше на времето ù. Но по този начин на нея не ù достигаше онази конкретност, 

която излъчва това, което наричаме съкровено и човешка топлина. Адресирането беше 

много демократично, но твърде не лично. Ето защо в концептуален план архитектурата 

оставаше прекалено дискретна, условна, анонимна. Така още в идеята отсъствуваше 

възможност за конкретност и на формата. И в същината си Модерната архитектура се 

освобождаваше от опасностите да не е чиста. 

       В онова време, очарован от Машината, опиянен от доказателствата за възможностите на 

собствения си разум, човекът като че ли загуби целостта си и се отдаде изцяло на 

мисловното. Оттук и резултатите неизбежно носеха отпечатъка на техницизъм, утилитарна 

прецизност и неизбежна ограниченост откъм "необясними хрумвания” и "излишества" във 

формата. В много случаи това доведе до въздействие, определяно като "болнична 

метафора”.  По безподобен начин беше лишена тази архитектура и от съответствуващ на 

историческия етап от развитието му екстериор. 

        Ето каква тенденция доминираше в архитектурата на 10 те и 20 те години на XX век, 

макар че още от възникването ù се поддържат огнища на съпротива... 

        Недостигнала до пълното си самоунищожение (както в другите изкуства), поради 

спецификата си да има и утилитарна страна, архитектурата имаше поне някои декларации в 

тази насока на "абсолютната чистота”, като тази на Аполинер, който през 1913 година 

заговори за „безполезна архитектура" -  архитектура, освободена напълно от "външни" (?!) 

задачи, поставящ а се само в услуга на самата себе си, на чистата красота. 

         Нe по-различна беше атмосферата и в скулптурата. Следвайки общия за традиционно 

изобразителните изкуства път, скулптурата най-напред се освободи от 

природонаподобителните прояви. След това бързо се освободи и от всички намеци на 

архитектура и живопис, от всякакви следи на тектоника и изобразителност (свойствена за 

живописта). 
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        "Скулптурата е творение от масивни форми, което доставя естетическа наслада.          

Съществува безкрайно разнообразие от такива форми, а те произлизат и се разпространяват 

посредством закони, които се отнасят до формата, а не до изобразяването", казва Хърбърд 

Рийд. Според него, погрешно възприемайки позицията (определена от Леонардо) на по-

малоценно изкуство от живописта и от там стремейки се да заимства чисто живописни 

ефекти, главно светлинни линии, по време на движението за "чистота" скулптурата 

решително се освободи от тези ефекти. Практически това доведе до чистите геометрични 

или елементарни форми, като намираните в природата /ил.12 - яйце, изгладен речен камък 

и т.и.  Изглежда при смесването на понятия като естетично (горните природни форми) и 

художествено (предполагащо творческата дейност на художника) скулптурата стигна до 

самоунищожение. Защото художествената ценност предполага ярко изявена творческа 

индивидуалност, самобитно виждане ("монопол” за отделния творец), уникалност на 

творбата, непосредствено участие на художника в творческия процес отначало докрай, 

емоционална наситеност на произведението. Естетичното допуска и колективната работа, 

машинното производство, серийност, утилитарна предназначеност - извън индивидуалната 

себеизява, математическа и инженерна разчетност... 

       Следвайки общия си исторически ход, верна на времето си и в безкомпромисната борба 

с еклектизма, живописта също решително се стремеше към чистота. Противопоставяйки 

индивидуалната интерпретация на наподобителствсто, непреднамереното изображение и 

живописното преживяване - на анекдотизма в жанровата и историческата си 

разновидности, живописта се предпазваше от заплахата на фотографията и литературната 

разказвателност. Лаконичната, но твърде богата идея на Димитър Аврамов ни представя 

картината по следния начин: ”Обаче Модерната живопис не се задоволява с това: увлечена 

от своите крайни амбиции, тя сметна, че призракът на фотографизма ще престане да я 

заплашва само ако престане изобщо да изобразява външни предмети, а този на 

анекдотизма, на литературната описателност - само ако изостави всякакъв сюжет. В същност 

едното неизбежно водеше до другото, премахването на природата от платното на 

художника фактически означава ликвидиране на сюжета. 
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ил.11. “IBM” в Чикаго, Л.Мийс ван дер Рое -                          ил.12. „Началото на света”,     

типичен „Модернизъм”                                                               Константин  Брънкузи 1924 г. 

 
ил.13. „Черен квадрат на бял фон”, Казимир Малевич, 1913 г. 

         Така, ставайки абстракционистична, тя постигна желаната чистота, идентифицира се със 

своята форма, нейното въздействие трябваше да се измерва със степента на внушението на 

чистите средства. Нo веднъж превърнала абсолютната чистота в самоцел тя не можеше и тук 

да спре. Абсолютно чистият свят е немодулиран и неразложим, следователно художникът, 

който се стреми към пълна чистота, няма право да нюансира тона или да прибягва до 

цветове, съставени от други, по-прости - той може да си служи само с червения, жълтия и 

синия- основните цветове на спектъра, от които се образуват всички останали. Другият 

елемент на чистата форма-линията, е тогава абсолютно чиста, когато е идеално права 
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(вертикална или хоризонтална), всичко изкривено, всяко отклонение от правия ъгъл, всяко 

пречупване, всяко използуване на диагонала е признак на нечистота и трябва да се избягва. 

От абсолютния цвят (прост и неразложим) и от идеално правата линия следват затворени 

геометрични плоскости, най-често правоъгълни. Така чистата живопис логично се сведе до 

декорация. Ставайки абсолютно чиста, живописта се самоунищожаваше като живопис. 

Последната стъпка по този път е нищото - чистото бяло платно, символ на абсолютната 

чистота. Мондриан и Дуисбург бяха основните жалони по този път. Чистото усещане в 

пустинята на безпредметния свят, това е концептуалната основа на героичния скок, който 

Казимир Малевич извърши в Нищото чрез своята картина „Бял квадрат на бял фон”. И този 

скок определи Края ... /ил.13. 

        Многобройни примери от ХIХ век показват една живопис, отдалечена от xapaктерните 

си белези, забравила себе си, загубила спецификата си в увлечение да разказва 

занимателни истории. И в този смисъл призивът на Модерните живописци за видова и 

жанрова чистота беше призив за самосъхранение, или по-точно за възстановяване, 

намиране на специфичния, присъщ на средствата на дадено изкуство художествен изра 

         При определени условия, в определени граници и определен смисъл, стремежът към 

видове и жанрове на изкуството би могъл да има положително значение и това беше 

доказано от самата практика на изкуствата. Абсолютизиpaнeто му като цел, 

безкомпромисното му движение към една самоизчерпваща се изцяло форма, води до 

фатален завършек. По този път изкуството не просто и не само се изчиства от чуждите 

белези, но губи и своите собствени същностни и важни характеристики. Така изкуството 

просто се самоуншцожава. 

            4. ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА ИЗКУСТВАТА 

- Съществува исторически утвърдена тенденция на отделяне, обособяване па 

изкуствата; 

- Тази тенденция е обективна, тя е предпоставена от особената специфична природа на 

изкуствата, обусловена от различието на материалните средства, които изкуствата 

използват за свой изразен език; 
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- Има всеобщ характер, част е от общото разслояване във всички сфери, обхваща всички 

изкуства; 

- Отделянето е необходим акт, той осигурява оцеляването на видовете изкуства; 

- Закономерно е. Последният му стадий е логично следствие от реакцията на 

еклектичния XIX век; 

- Отделянето на изкуствата и относително независимото им съществуване не изключва 

възможностите за взаимодействието им. 

           5. ВТОРА КРАЙНОСТ В ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЧИСТОТА НА ИЗКУСТВАТА - ИДЕЯТА ЗА СЛИВАНЕ 

           Изследвайки едната, най-категоричната проява на историческата тенденция за 

обособяване на изкуствата (Движението за чистота), в един от случаите достигащо до 

самоунищожение, нека видим и другия възможен краен изход от нея – ИДЕЯТА ЗА 

СЛИВАНЕ. Д.Аврамов казва: "Чистите изразни средства на всяко изкуство, поради 

способността си да предизвикват синестезни действия, му дават възможност, без да 

престава да бъде чисто, да прекрачи своите граници и да си постави за разрешение 

задачи, които според старите теории са привилегия само на едно изкуство. Така 

живописта, постигнала чистотата на своите средства, получава експресивната сила 

на музиката и произвежда музикални, а следователно и емоционални внушения, 

надявайки се, че по този начин избягва безсъдържателното формотворчество, с което я 

заплашва отказът от сюжета". 

       Според Модерните художници абсолютната чистота на едно изкуство означава 

органичното му сливане с всички останали. В най-дълбоката му същност, в пълната си 

чистота изкуствата се сливали в едно изкуство, материалните различия между тях били 

нещо външно и второстепенно. Кандински го казва категорично - "В последното си най-

вътрешно основание различните изкуства са еднакви". Бенедето Кроче развива идеята за 

единство на изкуствата, като вижда същността им в неделимата "вътрешна интуиция”, 

обявява различните материални средства (цветове, думи, звуци) за естетически неутрални, 

за външни по отношение на изкуството. Според него "интуицията", "идеята", 

„съдържанието” на едно художествено произведение са винаги изразени и оформени във 
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въображението на художника, поради което то е окончателно завършено преди да се 

въплъти в конкретна материална форма. Така изкуството е едно и то безусловно 

принадлежи на чистата духовна дейност на интуицията. 

           По този начин, движейки се по линията за чисто изкуство, тези художници като се 

придържат към възгледа за изчерпваща значимост на вътрешното основание на изкуството 

естествено достигат и до идеята за единството, сливането, симбиозата, синтеза на 

концептуално равнище. В този план са и редицата аргументи на общата основа на 

изкуствата:  

-  Преди всичко те са изкуство, разграничени от наука, религия , политика, значи имат 

нещо общо в основата си и следователно могат да си взаимодействуват и решават 

общи задачи; 

- Исторически стилови определености като Готика, Барок и пр. са валидни за всичките 

видове изкуства. 

        Също исторически възникнали и развили се са и някои определено смесени изкуства - 

опера, танц, театър, кино и др. Дори в границите на едно обособено изкуство съществуват 

елементи, сродяващи го с други видове - например поезията в лиричната си същина граничи 

с музиката, а в описателната - с живописта. Съществуват общи за всички изкуства структурни 

елементи - ритъм, симетрия, хармония. 

          Редица опити за използуване специфични средства от едно изкуство в друго са се 

отразили благоприятно - музикализиране на живописта и поезията, решаване на живописни 

конкретно пластични проблеми със средствата на поезията или музиката, лириката в 

романа... Така, макар и в рамките на отношението отделяне на изкуствата, достигаме до 

проблема за обратното отношение - тяхното обединяване. 

           6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НA ПЛАСТИЧНИТЕ ИЗКУСТВА, ИДЕИ, Ф0РМИ И РАЗВИТИЕ НA 

ПРОБЛЕМА В XX ВЕК 

       Отбелязването на исторически изведената и видово обоснована тенденция на отделяне 

на изкуствата диалектически се допълва от ненакърнимото през цялата история общуване, 

съдействие на изкуствата. Практически проблемът за взаимодействието на изкуствата, 
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популярен под названието "синтез”, възниква в последния стадий на процеса за 

обособяване - движението за чистота на изкуствата. През 20те години на XX век 

архитектурата с твърде общите си и абстрактни смислови основания и силно лаконичен 

дори в масовите си прояви безличен пластичен език, изпитва недвусмислена необходимост 

от духовно попълнение и визуално-художествена идентичност и изразителност. 

Каточели в този момент по стара традиция бе почувствувана нуждата от услугите на другите 

изкуства. 

        И днес в по-голямата част от Модернистично изграждания свят произведения на 

другите изкуства приеъствуват като необходимо допълнение. /ил.14 

       Вярно е, че продължението на Модернизма, т.н.Късен Модернизъм, прави усилия да 

постигне визуална изразителност и духовни внушения с чисто архитектурни средства, с 

труда само на архитекта, но това става по един недопустим за Модернизма начин - чрез 

това, което наричаме "опоетизиране” на замисляните като само изграждащи средства - 

конструкция, материали. Самото отношение към ярко технократичната форма силно ни 

напомня на Модерната скулптура от 10-те и 20-те години и на Футуризма. 

        Ето, че дори при постановка като тази, архитектурата неусетно е приела влияния от 

другите две изкуства. 

        Силното драматично разчленяване на абстрактната и по-рано - логична форма, в 

Късномодерната архитектура е необоснована от гледна точка принципите на Модернизма. 

Използуването на цвета, светлината, семиотичните внушения са също нещо "външно” на 

принципите на Модернизма. Нали Модерните изкуства се изчистваха от белези на други 

изкуства?! 

          Пост-Модернизмът, освен богатата си смислова база и символен език, установен от 

историческото развитие на самата професия, като форма е твърде обременен от други 

присъствия, но по един по-скоро синкретичен начин. Към нов синкретизъм ли отиваме? 

Всяко изследване, ползващо за теоретична или естетическа база възгледи и принципи, 

принадлежали на някои от противоположните крайни течения в съвременната архитектура 

ще даде кратък и обоснован отговор - ДА, НЕ,  ДА или НЕ. 
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        Колкото пò обстоятелствено разглеждаме този въпрос, толкова по-голям риск има 

дозата на субективното да нараства. И все пак, как формулираме въпроса за съвременното 

състояние на архитектурата и връзката ù с другите изкуства при наличието на две 

поляризирани течения в архитектурата. Първо да кажем - въпросът стои открит! 

Малко по-късно, когато ще се разгледа общото и различието в пластичните изкуства, една 

теза ще бъде обоснована... Тук ще поставим нещата така: Историческият опит ни показва 

една архитектура, в която винаги са присъствали и другите изкуства. В ХХ век - също. Значи 

ние ще твърдим, че това е необходимо!  Нека си дадем сметка, че за архитектурата е имало 

само един миг на пълна независимост и че веднага след това отново възниква въпросът за 

необходимото присъствие на другите изкуства. Заговаря се, разбира се за „синтез"...      

       Изключително любопитен е този XX век. 

       Веднъж достигаме до крайната точка в историческата тенденция на отделяне на 

изкуствата, т.е. постигнали сме обособеност и самостоятелност на изкуствата. И този факт е 

особено важен, защото веднага си припомняме също исторически утвърдената 

необходимост от общуване, взаимодействие, единодействие. Ето един голям парадокс и за 

съжаление твърде практически проблем - едновременно отделни и заедно?!      

          Вътрешно смислова е необходимостта от изкуство и това води както до промяна на 

възгледите, така и до проблеми на формата... 

 

 
ил.14. един „Стабил”пред сградата на Съда на федералния площад в Чикаго САЩ; архитект 

Мийс ван дер Рое, скулптор Аликзандър Колдър 1963 г. 

26



 
 

         В същото това време революционните промени в скулптурата и живописта се 

проявяваха в няколко посоки: 

- За обособяване, изразено в движението за чистота, достигнало в една от формите си до 

идеята за сливане; 

- Социален протест, нови идеи, изразяващи се в отказа от традицонното, ’'музейно” изкуство 

с бързото му излизане на улиците и амбиции да участвува в изграждането на жизнената 

среда. 

- ..... 

        Още в началото на века (!) архитекти заговарят за изкуството - интегрирано с 

архитектурата и, че то (изкуството) не е само декорация, но и фактор, съдействащ 

благоприятно за формирането на средата и стимулиращ протичащите в тази жизнена среда 

човешки дейности. Тези мисли са свойствени на Франк Лойд Райт, та даже на хора като 

Гропиус... Доста по-късно групата на Метаболистите обяви - "Индивидуалистичната култура 

е в края си, институциите ù са изчерпани. Съвременната задача на художника може да бъде 

само тая - да се подготви една бъдеща култура за масите” ... Тази идея се оформи в 

представата за формиране на една нова материална среда. Нейна основа трябваше да 

бъдат "местата, където ще бъде стимулиран творческия дух". Бяха приведени и аргументи. 

Холандецът Констант даде един от „ключовете" за разбиране - идеята за сугестивното 

въздействие на средата. 

     Протестът на художниците се изразил в две посоки - анти-изкуството и интегрирането в 

жизнената среда (активното навлизане в архитектурата ). Заговорило се и се правили 

редица опити за създаване, творчество за хората, а не за музейната експозиция. Според 

Хайнц Мак "истинската цел на творчеството е не част от музейна колекция, а органична част 

от жизнената среда на хората". Художникът трябвало да реализира своите произведения 

вътре в структурата на града, те да са достъпни за всеки човек и не преднамерено; 

—  Отказ от кавалетното изкуство, раждане на нови идеи за формата и пространството.  

Например Ернст Най развива следната теза: "По същината си картината е организиране на 

пространството. При това организиране на пространството не се касае нито за перспективно 

пространство, нито пък за пространственост... От време на време човечеството като че ли се 
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вижда принудено да дръпне завесата за субективния израз и за описанието на външни и 

вътрешни процеси, за да започне със същинската тема на формообразуването, 

пространството. Бавно, при изоставане на ритъма- пространството придоби израз, образ и 

темата "пространство" получи един нов аспект". Фактори на художественото пространство, 

cnоред него, са ритъм, съотношения на форми, цветови петна, уравновесяване на 

напрежения и др.  Най смята, обаче, че абстрактното изкуство е трудно разбираемо като 

кавалетно, но пренесено върху архитектурна плоскост (стена), то се превръща в 

декоративно пано. Художници като Ханс Хартунг, Джоузеф Алберс, Виктор Вазарели 

доказват на практика такава теза... 

— Определящият характера на формата геометризъм и ред, резултат от екстаза на  

разума и движението за чистота твърде силно доближи скулптурата и живописта до 

характера на архитектурната форма. 

 
ил.15. „Вкаменен фонтан” в Юридическия факултет, Бордо Франция 1968 г., Яцуо Мицуи 

       Все още мнозина твърдят, че Модерната архитектура била "изстрел" от Модерните 

движения в другите изкуства. Можем и да подценим този въпрос, един друг нека 

отбележим - архитектурните прояви на редица художници, дори преминаването им 

подчертано в архитектурата - Льо Корбюзие, Тео Ван Дуисбург, Андре Блок. Особено важно 

е да се знае, че такива преходи и обмен са ставали и в двете крайни проявления на формата 

- и в "геометричното" и в неговата противоположност, това което бихме могли да наречем 

"естествено" или природно (както при Андре Блок)... 

28



 
 

           7. ГРАНИЦИ НA ИЗКУСТВАТА. ТЕЗА ЗА ПРЕХОДНОСТ, ЗАСТЪПВАНЕ НA ИЗКУСТВАТА 

           Вътрешната противоречивост обуслови две тенденции в процеса за постигане чистота 

на изкуствата: 

- Стремежът към пълна, абсолютна чистота и независимост, довел до абсурди и 

самоунищожение и; 

- Идеята за интегриране," синтез", провеждана от Вагнер с дълбоко съдържателно значение 

в "синтетична" форма (драма), при Кандински разчитаща на "синтетичното" действие на 

цветовете и линиите. 

          Според древната "Теория на подражанието", подкрепена и от неокласическата идея за 

смесване на изкуствата, всяко изкуство, стремящо се (като главна цел) към по-точно 

копиране, илюзия на природата, заимствува средства от друго изкуство, спецификата на 

което му дава повече възможности. Например литературата прибягва до живописта, 

живописта до илюзиите за триизмерност от скулптурата и пр. Така древното светоусещане, 

предполагащо повече сетивни, външни отношения налагаше и специфична посока, 

застъпване на изкуствата /сх.7а. И съответно обратна е посоката на взаимовлияние при 

съвременното "дискретно" отношение към природата. /сх.7 

скулптура            живопис         литература              музика 

←-------------------------------------------------------------------------------- 
              сх.7 а. 

 

     Тук изкуствата, стремейки се от една страна към чистота, откъсване от външното- 

политика морал се влияят силно от музиката, разполагаща с най- чисти средства за 

изразяване, най - чиста форма. 

скулптура            живопис         литература              музика  

---------------------------------------------------------------------------------→ 
сх.7 б. 
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        "Изкуството е адресирано към чувствата, а пътят към тях е внушението, не описанието, 

за което музиката разполага с нзй-чистата форма", казва Вагнер. 

         Отделяне и взаимонроникване, един диалектичен процес, характеризира най-

категоричния период в стремежа на изкуствата за обособяване. Тази тяхна вътрешна 

противоречива същност предпоставя и сложността на въпроса за взаимодействието. 

- Еклектиката, както и крайният пуризъм са двата абсурдни полюса във 

взаимоотношенията  между изкуствата; 

- Изглежда трябва да се приеме за обективно "застъпването" на изкуствата и още - че  

това не накърнява тяхната специфика. Просто взаимопроникването им трябва да се 

провежда с необходимата мярка. 

           Стремежьт към отделяне на практика е довел до възникване и решаване на проблема за 

чистотата на изкуствата. Неговата последна проява- крайния пуризъм, доведе до две 

взаимноотричащи се възможности: 

- Самоунищожението на изкуствата и; 

- Идеята за взаимодействието на изкуствата. 

          Изводът, който ни се налага както единият полюс на стремежа към единство, 

еклектиката е пагубен за изкуството, така и опитът за пълна чистота може да доведе до 

самоунищожението му. Следователно остават две възможности: 

- Или да приемем синтетични форми на изкуството, което предлага Вагнер (драма,  

опера, танц); 

- Или да приемем правото и обективността на известна "нечистота”  или „застъпване" 

на видовете и жанровете изкуства, което не унищожава тяхната специфика, а им помага 

взаимно да се допълват и по-леко да контактуват в неизбежното им съвместно присъствие в 

човешкия живот и среда. 

          От тук може да се отиде и към схващането на архитектурата по "Вaгнeровски", т.е. като 

синтетично по същината си изкуство, или да се търсят условията, "зоните на застъпване" с 

другите изкуства.  
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         Единството на човешкия живот, като поредица от взаимоотношения от най-различно 

естество е предпоставено обстоятелство и е естествено да се очаква и неговите 

еквиваленти, какъвто е и архитектурата да носят същия характер. 

8. РАЗГРАНИЧЕНИЕТО НА АРХИТЕКТУРАТА ОТ ДРУГИТЕ  ИЗКУСТВА, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИТЕ 

РАЗЛИЧИЯ И СПЕЦИФИКА НА АРХИТЕКТУРАТА И ДРУГИТЕ ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА 

         Разглеждането на архитектурата като специфична човешка творческа дейност и 

резултат може да стане в по-широк или по-тесен смисъл. Разгледана като пространство, в 

което протича пълпоценно и изцяло човешкия живот и което го отразява, тя естествено 

съдържа всички и всякакви елементи на това пространство - от машините до картината на 

стената. Поредицата от зависимости в живота естествено се отразява на процеса на 

създаване и взаимоотношения в средата - поставят се в различни, предопределени от 

архитектурния смисъл на пространството зависимости. От друга страна, без да се включват 

атрибутите на жизнените процеси в обсега на внимание на професионалната дейност на 

архитекта, отново ще се натъкнем на специфично външно присъствие (като професия и 

форма) в пряката архитектурна дейност от технологично, строително и художествено 

естество. 

          Ако разгледаме условно само архитектурата, скулптурата и живописта, бихме могли да 

различим две пространствени форми на взашимодействие едно към друго - неразчленимо и 

разчленимо. 

- Първото предполага органично единство и взаимно влияние между участващите  

различни изкуства за изграждането на един интегриран краен резултат. /ил.16 

- Във втория случай специфичната професионална дейност на архитекта може в  

определен етап да завърши с резултат, при който другите изкуства не присъствуват, но са 

възможни, очакват се и влияят дискретно на архитектурно- творческия процес, а също така и 

в известна степен на подбор при появяването си. /ил.17 

          За да се сподели идеята за основния въпрос на единството е наложително да се 

разгледат някои въпроси на спецификата на отделните изкуства. 
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Известни са от историята усилията на античния архитект да преодолее определено 

скулптурния характер на формата, достигайки до явления отличаващи се с категоричната и 

определяща характеристика интериор и екстериор- предопределяни от зависимостите на 

взаимодействието с околната среда. /ил.24 

           Именно ансамбловото мислене довежда до постигането на специфично архитектурен 

резултат, както в неговия широк обхват - система или град, така и в конкретната му форма- 

сграда. Интериорът и екстериорът при архитектурната форма в специфичното си проявление 

могат да подскажат една обща определеност-зависимостта, като специфика на 

формообразуването в архитектурата.  

  
ил.16. „Паметник на Бранителите” в Стара Загора, Кр.Дамянов, Б.Давидков, Бл.Вълков, 

Б.Козарев, 1977 г. 

        Както изглежда, предвид непрекъснатостта на процеса на разчленяване не само на 

отделните изкуства, но и на смисловата (пък и идейна) предпоставеност, в архитектурата 

зависимостите и в интериора и в екстериора също се увеличават, обогатяват и усложняват. 

Това естествено води и до образна разчлененост и възникването на проблемите на 

едианство в многообразието на архитектурната среда.  

 
ил.17. „Национален военно-исторически музей” в София- конкурсен проект, I награда -  арх. 

Ив.Татаров, скулптор Т. Тодоров 
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          Разчленяването на аспекти, професионални прояви и форми в единния архитектурен 

резултат (не само разчленяването на изкуствата, но и други - конструктop, ОB, Ел и т.н.), 

процес като че ли постоянен и безкраен, не е разрушило, а напротив - изяснило е ролята на 

архитекта като обединяваща фигура, идея и краен резултат. Като не се повдига въпроса за 

самостоятелното значение и възможности на другите изкуства в живота на човека, като 

процес и резултати, то необходимо е това обстоятелство да се отбележи като особена 

предпоставка на проявите им- тяхната безотносителност и самостоятелност. 

         "За мен една творба трябва да има своя жизненост. Нямам предвид отражение на 

жизнеността в живота, на движението, на физичиното действие, подскачащи, 

танцуващи фигури и т.н., а че една творба може да има в себе си затворена енергия, 

свой собствен интензивен  живот, независимо от предмета , който отразява. Когато 

една творба има тази мощна жизненост, не свързвам думата красота с нея. Между 

красота на израза и сила на израза има функционално различие. Първото има за цел да 

задоволи сетивата, второто има духовна жизненост, която за мене е по-вълнуваща и 

действува по-дълбоко от сетивата" казва Хенри Мур. А това определено се доказва и от 

самите му произведения. 

       Дефинирайки в известен смисъл явлението произведение на скулптурата, пък и изобщо 

на изкуството Хърбърд Рийд говори за два източника на вдъхновение -"Единият е това, 

което с известни резерви може да се нарече природа. Другият е в самото произведение на 

изкуството". Би могло да се каже, че обекта на произведението на изкуството не е 

предпоставен, а независещ и случаен от гледна точка на външния свят, състояние, нужда на 

автора. Че веднъж установен като предпоставка, този обект може да послужи само като 

импулс по отношение на произведението на изкуството, но не и като негова формална 

предопределеност. В крайна сметка произведението на изкуството е една форма, резултат 

само на собствените закони на изграждане, предпоставящи  съответствуващ материал. 

По този начин всяко произведение на изкуството е конкретно само в сравнение с други 

произведения на изкуството, но абсолютно затворено в себе си и независимо, анонимно по 

отношение на среда. /ил.19 Неговите пластични взаимоотношения с пространството са 
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подчинени само на неговите вътрешни нужди и закони, но съвсем безотносителни към 

пластично-конкретното пространство и не може да се идентифицира с конкретно "място”. 

         Скулптурата е триизмерно изкуство, това е особеното, което тя споделя с 

архитектурата, изкуството което е най- близо до нея. /ил.18 

         Архитектурата става по-скулптурна, когато има тенденция да се пренебрегнат 

вътрешните (интериор) и утилитарни и пространствени значения, както и екстериорните 

предпосталвенос ти и зависимости от средата... 

                                               
ил.18. обелискът „Фараон Тутмос” в Карнак,                   ил.19. „Скулптура”, симпозиум 1983 , 

16 в. пр.н.е.                                                                             „Независима  скулптура”, Ив. Русев          

         От друга страна скулптурата не е никога архитектурна в истинския смисъл на думата. 

Архитектурата се нуждае от основа, върху която да се издигне и към която е неизбежно 

прикрепена. „Скулптурата не се нуждае от подобно нещо, може да бъде свободна, 

съвсем свободна. Още най-ранни известни скулптури могат да се гледат от всякакъв 

ъгъл, от всяка гледна точка, да се носят в ръка, да стоят на една точка" казва Хенри 

Мур. Аликзандър Колдър я усъвършенствува и в посока подвижност.                                                

         Именно тази основна разлика между архитектурата и другите изкуства - зависимостта 

на архитектурната форма и самостоятелността на художественото произведение може да се 

посочи като основа на един голям проблем на взаимоотношенията, така както те широко се 
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осъществяват сега в практиката, особено случаите на взаимодействащи изкуства - нещо, 

което разрушава единството на резултата.  На практика предпоставеният архитектурен факт, 

не предвидил "ограничението" или "зависимостта" от друго изкуство във формата  си, не е в 

състояние да го приеме по-късно като единно и неделимо присъствие. От друга страна 

практическата (пък и чисто творческа) дейност на художника протича по характерния си 

начин, без отчитане на зависимости от естеството на архитектурата -  екстериор, интериор, 

съобразявайки единствено вътрешните си взаимоотношения (идея) и евентуално 

елементарно подбиране на физически размер и баланс на маси. Тези прости предпоставки 

естествено водят до напълно независещи крайни резултати за архитектурата и другите 

изкуства, нещо което не може да бъде обект на процеса за създаване на единни, органични 

резултати. 

         Обстоятелството "независимост" на другите изкуства, като анонимност в процеса на 

създаване по отношение на конкретното архитектурно пространство (обикновено почти 

"задължително" при кавалетните форми, например), както и на крайния резултат не се 

определя като недостатък, то не е и в противоречие с професионалната дейност на 

архитекта. Общо взето, като чели възможностите за взаимопроникване в този случай са 

поне две: 

- Независимо художествено произведение се "аранжира"в предпоставено конкретно  

архитектурно пространство. Обикновено това се случва с картината в жилището или 

експоната в изложбената зала. Този случай би могъл условно да се нарече "експонат".  

Задачата за архитекта е твърде елементарна, той само отчита условията и "въвежда” 

безконфликтно неговото присъствие. В този случай двете изкуства съжителствуват по начин, 

отчитащ спецификата им на „отделни" и различни; 

- Втора възможност е подборът на вече съществуващо художествено произведение за  

изпълнение на предпоставена архитектурна идея. Освен всичко друго, новото произведение 

се въвежда в "зависимост" с архитектурата като околна среда, за което естествено трябва да 

се окаже, че (случайно) е в състояние. Вероятно този втори случай (като по-масов) твърде 

често предизвиква симулиране на взаимоотношението чрез "поръчка". Което пък от своя 

страна води до най-качествените прояви на проектиране единния замисъл и осъществяване 
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на крайния резултат от отделните, различни автори. Тук отново се налага да отбележим 

противоречието и разрушаването на резултатите, като последица от лошата организация на 

взаимоотношенията между отделните автори и прояви. 

         Тъй като беше отбелязан случая на независима работа като специфична дейност и 

резултати в архитектурата, то в случай на общо действие на няколко художествени дейности 

се очаква единен резултат, породен от необходимостта за по-разнообразни характеристики 

на формите, получени от специфичните прояви на различни изкуства и aвтори. 

          9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НA ПЛАСТИЧНИТЕ  ИЗКУСТВА КATO РЕЗУЛТАТ ОЗНАЧАВА 

АРХИТЕКТУРА 

           Естествено, при условията на напълно независима професионална дейност и 

резултати не бихме могли да говорим за органично единство поради абсолютната 

(физическа и идейна) разчлененост на художествените прояви.  

          Тогава какво би означавало "органично единство" на архитектурата с другите изкуства? 

          Очакваната взаимозависимост на различните прояви и взаимоотношения при единния 

краен резултат може да бъде определена най-просто като "архитектура". 

          Ако приемем, че началния импулс за въвеждането на друго изкуство в замислената 

архитектурна среда  е идеята на нейния първосъздател архитекта, то това би означавало 

специфично отношение на формите към околната среда като отговор на предпоставености, 

зависимости или (или и) към смисловата и художествена предпоставеност на вътрешното 

пространство. Става дума за архитектурния екстериор и интериор. Ако замисъла на 

архитектурния екстериор и интериор включва присъствие и на друг вид автор (изкуство) за 

отговор на установените вече от архитекта зависимости и обединен от обща 

формообразуваща идея — отговор на тези зависимости, то какво на практика става с 

участието на другия автор/изкуство? Естествено той/то вече е, или се поставя в определени 

зависимости, колкото и свободно да ги отразява. Самата предпоставеност на зависимостите 

като обстоятелство и формообразуващи причини за творческата реализация на другото 

изкуство /автор, са необходимото условие за единен резултат, който обаче независимо от 
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отчетливостта на различните съучастия може да бъде определен само с една дума-

архитектура. /ил.20 

           Дори специфични форми - мемориалните, в съвременните си прояви също носят 

основните белези  на архитектурата, преди всичко предопределеността на нейната 

конкретност от зависимостите на екстериора от околната среда и ансамбловото мислене, а 

така също и от зависимостите на физическото формоизграждане, по-бдизки до 

архитектурата. Силното деформиране на интериора тук е закономерно, но това може да 

бъде обяснено и с едно по-широко тълкуване на понятието "функция" (към каквото 

всъщност ни насочва и Мила Иванова в нейните книги по история на Античната 

архитектура). Това е в смисъл, че е силно намалена утилитарната страна, но остава друг вид 

необходимост и полезност, по-идеално отразяващи човешките отношения, духовния живот 

на човека по един специфичен за архитектурата начин. Човек тук (за разлика от "чистите” 

прояви на другите изкуства) се намира "във" пространството и формата. Тук възниква и 

особеният въпрос за предимството на отделните автори /изкуства при оформяването на 

мемориала.  

        Тук е мястото да разгледаме някои въпроси на формата в архитектурата,  които я правят 

архитектурна и които при това са възможност за съучастие на другите изкуства и автори... В 

случая става дума за едно противоречие на архитектурната форма - обстоятелството, че като 

пространство тя е обособена чрез някаква материална граница. Това обстоятелство създава 

условията на архитектурния "драматизъм" и диалектика, взаимоотношението пространство - 

материални  ограничаващи елементи. Необходимостта от една материална субстанция, 

която художника интерпретира за постигане на своя художествена форма в най-близкото му 

(архитектурно) обкръжение като наличност може да се приеме като достатъчна, проста 

предпоставка за неговите прояви. Обстоятелството материални граници в архитектурата 

(която в най-чистия си израз е пространство) е условието за съучастието на друг автор, за 

когото това е достатъчното средство... 

         На пръв поглед противоречието се оказва непреодолимо. От една страна формата е 

средството за определянето, оформянето от архитекта на конкретния отговор на 
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установените от него външни зависимости, от друга е средство за независимата дейност на 

художника. И тук възможностите са две: 

- Художникът работи самостоятелно и независимо върху формата, при което  

непреднамерено постига един случаен по отношение предпоставените зависимости на 

архитектурното пространство резултат. Получава се чиста скулптура. 

- Архитектът предпоставя идеята и решение за архитектурно пространство,  

предопределящи в голяма степен формите, с които те могат да бъдат постигнати. /ил.22,23.  

Художникът "съучаствува", интерпретирайки формата, но зависим в достатъчна степен от 

"архитектурната идея". Ето защо крайният резултат като предпоставен и осъществен във 

верига от зависимости и конкретни взаимоотношения може да се определи като 

архитектура. При липсата на правилна организация на взаимоотношенията от една страна се 

оказва, че работата на художника се предпоставя от необходимостта да работи на 

определено място и по определен повод и да се съобразява с някакви "външни" 

ограничения, което по същество противоречи както на "чистия" процес на художественото 

творчество, така и на "независимата" природа на произведението на изкуството. От друга 

страна, липсата на единно мислене, идея и процес на работа, както и естествената 

склонност ка художника за чист, независим и безотносителен резултат води до частична или 

пълна "независимост" или разчленимост на формата - "архитектура" плюс "друго изкуство". 

На практика това е, така да се каже "нито риба - нито рак“. Провел докрай пластичния си 

замисъл, архитектът е приключил формата и предпоставил независимостта на отделните 

изкуства, които след това "повиква" за съдействие. В крайна сметка, поради вътрешното 

противоречие, за което стана дума по-горе, проявата на другото изкуство не може да се 

нарече "произведение на изкуството" (в смисъл неархитектурно). Не станало архитектурно 

то не е и самото себе си. Излиза, че ако добрата организация на взаимоотношенията 

предпостави определени общи задачи, както за специфично архитектурните прояви, така и 

за такива на друго отделно изкуство (но подчинени на обща пластична идея),  то и едните и 

другите се оказват "зависими по единен , общ начин.  
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ил.20. Алеята с овните - „Храм на Амон Ра”           ил.21.”Независимо” съжителство на Карнак, 

в Египет                                                                                        архитектура и скулптура, Партенона 

                                                                         
ил.22. подчертано архитектурна роля на                                       ил.23. „Паметник на латишките                    

конната статуя на Траян в едноименния форум, Рим                              стрелци” в Рига  

 
Ил.24. „Национален музеен комплекс Георги Димитров” в София- конкурс, 1982 г. Бл. Вълков 
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ил.25.”Капела на броениците” във Ванс,                         ил.26.”Капела на броениците” – фоайе, 

Франция – олтар, худ. Анри Матис;                                                 худ. Анри Матис 

 

ил.27. монументална живопис на Университетска библиотека в Мексико, О’Горман и др.                               

             
ил.28. „Паметник на Масия” във Валенсия- конкурс  1983 г., Бл.Вълков, Ив.Русев 
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          Това са предпоставките и за единния краен резултат. Носейки белезите и 

последиците на характерната само за архитектурата "зависимост”, така полученият краен 

резултат може да се нарече "архитектурен". Но освободено или лишено от своя 

самостоятелна вътрешна идея и установено независимо от архитектурния пластичен 

замисъл, такова произведение се превръща в декорация. 

         Известно е, че всяка идея в скулптурата предполага определена форма и материал. Че 

чистата идея на художника предпоставя размерите и мащаба и пр. Ако големината 

материалът или мащабът се предопределят "отвън", т.е. от по-общ замисъл, архитектурна 

идея и намерение за формата, то това противоречи на спецификата на изкуството. Ако 

изкуството запази своята специфика, то почти сигурно е, че може да влезе в противоречие с 

архитектурната идея и форма и да се превърне в "експонат" по отношение архитектурното 

пространство. 

           "Много художници отчитат, че зад външността на нещата има някаква 

одухотвореност, която е само частично разкрита в съществуващите живи форми. Тези 

действителни форми са груби заместители, определени от случайни обстоятелства на 

време и място. Целта на органичната еволюция е утилитарна, иначе казано сляпа. 

Следователно, от духовна гледна точка, задължени то на изкуството е да изчисти 

формите от техните случайни излишъци, да се разкрият формите, които духът би 

могъл да създаде ако неговите цели бяха безкористни", според Хенри Мур 

         Практическите взаимоотношения с архитектурните зависимости и конкретни 

предопределености като чели противоречат на горния стремеж на изкуствата... 

Интензивно усещайки природата на архитектурната форма (движения и характерности) 

художникът е в състояние да избере онези черти, които най-добре говорят за нейната 

жизненост. Посредством тяхното преувеличаване и "изопачаваме, до тогава, докато се 

съгласуват в значими ритми и форми, той създава изображение, което ни предава самата ù 

същина. /ил.25, 26, 27, 28 

          И така взаимодействие означава взаимна изменяемост. Така от "позиция на силата” на 

архитектурата се променят скулптурата и живописта, достигайки до себеотричане. 
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          Благодарение на взаимодействието с другите изкуства, архитектурата също се изменя, с 

нея се случва нещо като "разхлабване на окови, тя става по-независима. А колко сила и 

красота има в една такава възможност... /ил.29 

 
ил.29. “Сътворението на Адам”, Сикстинската капела, Микеланжело 

          10.  ДИСКРЕТНИ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ИЗКУСТВА. РАЗМЯНА  НА 

ИДЕИ. ДУХЪТ НА ВРЕМЕТО - ПАРАЛЕЛНО ПРЕДСТАВЕН ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ИЗКУСТВА. /сх. 8 

           Със специфичните си средства отделните видове изкуства отразяват чрез общността 

на идеите "духа на времето" си. Характерът на формата в отделните изкуства притежава 

много общи белези. Неусетно взаимопрониквайки се или пряко ползуващи идеи и средства 

изкуствата фактически се намират в единство, формите на проява на което варират твърде 

богато. Тук ще изброим някои идеи и форми, част от които са илюстрирани съпоставено: 

- Точка, линия; /ил.30, 31, 32, 33, 34, 35 

- "Растер", "ирационален растер";/ил.36, 37, 38  

- Съвременни материали -  стъкло, метал, пластмаси. . . ; 

- Отражения, огледални ефекти (в Късния-модернизъм – „ефектна кожа”);/ил.39, 40 

- Безкрайно повторение, серийност ("Минимал арт"); /ил.41, 42, 43, 44, 45, 46 

- Прости, основни геометрични форми- квадрат, куб, пирамида, сфера, конус, 

цилиндър и др.; /ил.47, 48, 49, 50 

- Теренът като изразно средство-  „Лендарт, " Подземна архитектура”; /ил.51, 52, 

53, 54, 55, 56 

- Движение - "Кинетизъм", ”Движеща се архитектура"; /ил.57, 58 

- Използуване на "нехудожествени" средства -  "Поп-арт”, "Ад хок"; 
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- Историзъм, местен традиционализъм ("Риджионализъм", „"Постмодерен 

Неорегионализъм"; /ил.59, 60 

- .../ил.61 

 
сх.8.   Дискретни взаимовлияния на съвременните отделни пластични изкуства    

       Идеи за архитектурата от художници, предложени за непосредствено приложение 

откриваме в цялата история на съвременното изкуство. Жорж Матйе и Жорж Патрикс, 

например проповядват обръщане на художниците към оформяне на града - чрез 

полихромно градостроителств о или пространствени композиции от скулптурни сфери, 

цилиндри, пирамиди, кули, движещи се скулптури, подобни на Колдър- овите "Мобили”, 

хидравлични скулптури. /ил.14, 57 Всичко това - с цел пластична и динамична 

изразителност. Подобна идея е осъществена в Лиеж, в близост с Двореца на Конгресите, 

чрез една динамична 52 метрова кула, прожектираща цветни, движещи се изображения в 

съпровод на музика.  Особено явление във взаимопроникването на видовете изкуства е и 

Кристо, чиито творби се простират безгранично - от "пакетиране на океанския бряг", до 

желанието да прокара "тънка нишка от Земята до Луната”. /ил.54 

         Други прояви на тази тенденция са прехвърлянията на творци от един вид изкуство в 

друг.  Художници като Емилио Амбац преминават в apxитектурата, а архитектът Валтер 

Пихлер изцяло се отдава на скулптурата. /ил.62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 

        Разбира се специален интерес представляват онези творци, които като Владимир 

Татлин, Льо Корбюзие и Алвар Аалто работят и в областта на няколко изкуства. Такава линия 

съществува в цялата история на изкуствата, но тук е отбелязана предвид особеностите им в 

XX век. Както този въпрос е изяснен в предишни части на изследването, тези особености 

произлизат от постигнатото отделяне на изкуствата и установените вече съществени 

различия на видовете. Възникването на „междинни форми” като "архитектурна графика и 
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живопис”, както и на ”скулптурна” архитектура е само пример на многобройните характерни 

за нашето време вариации на преливането, обмена между изкуствата. 

                                                               

ил.30. ”Студено стакато”,                  ил.31. ”Неустойчивост”,         ил.32.” CBS”, Ееро Сааринен                   

Джийн Дейвис                                                 Жан-Пиер Иварал 

                                          

                                                                  
ил.33. ”Руски танц” 1918,      ил.34.  Пространствена консрукция,   ил.35.  ”Тухлената къща“,       

Тео ван Дусбург                          Жан Горин 1954 Бъкстайн” 1923                 Мийс ван дер Рое                                                                         
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             ил.36. ”Стая” 1977, Ханс Петер Ройт                         ил.37. ”Музеят Гънма” Япония, Арата     

Изозаки                

                    

ил.38. ”Здрава конструкция”  ил.39. Огледална фасада във    ил.40. „Търговско огледало”, 1963, 

Ричард Естес                                            Франкфурт                                     Франсоа Мореле                                  
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ил.41. ”144 къса олово” 1973, Карл Андре   ил.42. „Мийяджима апарт.” в Токио, Х. Фуджи                                                                               

                                                      

ил.43. „Къща 10” 1967, Джон Хейдък                      ил.44. „Композиция”, Пит Мондриан 1921 

 

                                                       

ил.45. ”Бродуей Буги- Фуги” 1943,                                      ил.46. ”Аграрният град” 1961 г. 

             Пит Мондриан                                                                        Кишо Курокава 

46



 
 

                                                 

ил.47. ”Три части на конфигурация”,                         ил.48. „Архитектурна метаморфология”,  

1968 г., Карл Левит                                                                      Хироми Фуджи 

                                                         

ил.49. ”Вила Кауфман” / Над водопада,                              ил.50. ”Композиция”, 1924, 

              Франк Лойд Райт                            Жорж Вантонгерло 

                                                                                                                    

ил.51. „Обитаема скулптура” 1955,                                              ил.52. „Скулптура” 1955,  

            Андре Блок                                                                                          ск. Карденас     
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ил.53. „Наводнение” 1967, ил.54. „Калифорнийски бряг”,   ил.55. „Американски павилион” в  

Хелън Франкенталър                         Кристо                                              Осака 1970 

                                                                            
ил.56. „Инженерно изследователски лаборатории              ил.57. „Утринна звезда”/ „Мобил”  

             „Шлъмбъргър” в Остин Тексас,  Емилио Амбац                    1943 г., Александър Колдър 

 
ил.58. „Крачещият град” 1964 г., Рон Херън 
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ил.59. „Гара” („Нов регионализъм”) Тенеси,        ил.60. „Изкуствата на запада”  

            група Франклин                                                     („Регионализъм”), Томас Бентън 

 
                     ил.61. ”Ни Бан Кан II” Токио („Суперграфика”) 1970 г., Минору Такеяма                                                      
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ил.62. „Централен площад” Хюстън 1983 г.,                       ил. 63. Банката ”Брасълс Ламберт” в 

Милано, Емилио Амбац                                                              преустроена сграда, Емилио Амбац      

                                                      
ил.64. „Мост Христо Ботев”, Крум Дамянов             ил.65. „Детска площадка” , ск. П. Секели 

                                                                                  
ил.66. „Обновление” в Бег Мейл                  ил.67. „Бижутерен магазин” Виена,  Ханс Холайн                                                                                          
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ил.68. „Композиция”, Льо Корбюзие                                                 ил.69. „Стълба в  ателието на 

архитекта”, Льо  Корбюзие         

 
ил.70. „Швейцарски корпус” Студентски град в Париж 1930-32, Льо Корбюзие- фоайе и 

стенопис 

                          
ил.71. „Безкрайната колона”1938 г.,                     ил.72. „Музеят Гугенхайм”, Фр. Лойд Райт  К. 

Брънкузи- „Независима /скулптурна форма”                                                           
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ил.73. „Катедрала в Шартр” главен портал - изобразителният характер на скулптурата я 

„обособява”, но в същото време тя изцяло взаимодейства за изграждане на архитектурна 

форма 

                                                     
ил.74. „Грифони” пред театъра в Шумен 1981 г.,      ил.75. Национална галерия на изкуствата,  

Иван Русев - „отделни ”скулптурни форми с                         Вашингтон - изложба на Д. Смит  

архитектурни задачи                                                                 
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ил.76. „Подход към паметника 1300    ил.77. „Град на младостта” в София, Бл. Вълков, 

години България”в Шумен,                                  З. Узунов, Ст.Димитров 

арх. Соколовски, Т. Тодоров и др. 

                                                     
ил.78. „Паметен знак 90 години организация на БКП” с.Ковачевец, Бл. Вълков, Б. Козарев 

 
ил.79. „Център на световното изложение в Осака, Япония”, Кензо Танге, скулптура Арата     

Исозаки 
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                11. ПРОСТРАНСТВЕНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА С ДРУГИТЕ  

ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА - КЛАСИФИКАЦИИ 

        В няколко основни случая са класифицирани различните прояви на свързаност на 

резултатите от дейността на отделните изкуства както в смислово, така и в пластично 

отношение. 

1.1. Видове пространства в архитектурата и другите пластични изкуства и специфика на 

пластичното образуване /сх.9, ил.71, 72 

                                      
сх.9. Различия на пространството и пластичния                          сх.10. Архитектурна причина за  

характер на формата при архитектурата и                    взаимодействие на отделни пластични 

другите изкуства                                                                                                                              изкуства 

        Това е единствен случай на проява на исторически извоюваното отделяне на изкуствата. 

При него скулптурата е резултат от взаимоотношенията на масата, на някакъв материал с 

въздуха. Контактът не е архитектурен (чиста природа). Архитектурният резултат е достигнат 

без съдействието на друго изкуство, пластични характеристики или автор. Всички останали 

прояви на взаимоотношенията са обединени под общото определение взаимодействие на 

пластичните изкуства, в различна степен и вид... 

     11.2. Отделни, относително независими, но взаимодействащи произведения с 

архитектурна доминанта като причина. /сх. 10, ил.73, 74 

     Тук изграждането,членението, насочването или прочитането на архитектурното 

пространство, както и постигането на определен мащаб са формообразуващите причини за 

взаимодействието на отделни произведения от различни пластични изкуства. 

     11.3. Отделни, относително независещи, но взаимодействуващи произведения с 

доминанта на скулптура или живопис като причина. /cx.11 
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сх.11. Скулптура или живопис като причина    сх.12. Единна, цяла форма на взаимодействие 

за взаимодействие на отделни, независими                        на няколко пластични изкуства 

 произведения 

 

 
сх.13. Пълно, неразделимо взаимодействие на няколко изкуства 

        Случаят се отнася до идеи за създаване на независими произведения на скулптурата и 

живописта като средство за въздействие. При него е немислимо на тези произведения да се 

дават архитектурни задачи, нито пък е възможно те да бъдат въвеждани в каквото и да е 

архитектурно пространство. За осъществяване на специфичното им взаимодействие 

архитектурата възниква като необходима, съответстваща на особените изисквания на 

другите изкуства, среда. Типологичният обхват е голям, тук ще посочим само примери -

музеи, изложбени галерии, творчески ателиета на художници и др. 

     11.4. Взаимодействие на свързани в единна цяла форма, на няколко пластични изкуства 

/сх. 12 

       Този случай е най-значим от професионална за архитекта гледна точка. В него, при 

взаимопомощта на няколко изкуства се получава един цялостен, неразчленим на отделни 

съставки резултат, следствие на единна идея и принцип на формообразуване. Разбира се, 

55



 
 

пластичните характеристики на различни изкуства могат да се изявят и контрастно, 

отчетливо, но принципът от това не се променя. Тук архитектурният смисъл на формата е 

определящ. 

     11.5. Особен случай - пълно взаимодействие на пластични изкуства в единна, цяла форма, 

проявяващо се с мемориално предназначеше /сх. 13 

Определено архитектурната природа на този случай вече беше изяснена по-рано. 

             12. СЛЕДВАНЕ И ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ПЛАСТИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  НА 

ИЗКУСТВАТА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  МЕЖДУ  ТЯХ 

     12.1. Самостоятелни форми 

     12.1.1. Едното следва, доразвива пластичните характеристики на другото;/ ил.28. 

     12.1.2. Контрастно взаимодействие на пластичните характеристики;/ ил.79. 

     12.2. Единна форма 

     12.2.1. Единият вид изкуство следва "сляпо" другия като пластични характеристики;/ил.76 

     12.2.2. Художествен о противопоставени, контрастиращи платастични характеристики 

("контрапункт"). / ил.77.                                                .   .   . 

             ТРЕТА ГЛАВА 

АРХИТЕКТУРАТА КАТО ИЗРАЗ. СЪДЪРЖАНИЕ И ФОРМА В АРХИТЕКТУРАТА. 

ФОРМООБРАЗУВАНЕ И ЗНАЧЕНИЕ НА ФОРМАТА И НЕЙНИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
         1. ИДЕЯ И ТЕМА. ЧОВЕШКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - ОСНОВЕН ФАКТОР. 

         Въпросът за връзките между идеята и специфичното ù оформяване в изкуството имат 

основополагащ смисъл. Неизбежно е докосването до този проблем и при изследването на 

взаимодействието на пластични изкуства. Полипластичният характер на резултата от 

взаимодействието на изкуствата, неговият определящо архитектурен смисъл изискват 

разглеждането, макар и със съзнателно степенуване според значението им за това 

изследване, на основните елементи- характеристики на този резултат. 
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          Това са от една страна художествено смисловата му определеност - идея, темата и от 

друга - формата. 

          Идеята е понятие, което се характеризира със своята нематериалност.  Тя представлява 

обективиране, абстрахирване на някаква определена истина, твърде съществена страна от 

живота, мирогледа и човека. Говорим за нея, като идея за нещо-"например” идеята за 

утвърждаване на обожествения монарх или самото божество, оформена с архитектурни 

средства в египетската монументална архитектура. 

          Идеята изразява в абстрактен вид твърде основни определящи положения, които 

характеризират цялостно живота или устройството на света във всяка историческа епоха или 

страна. Идеята (и като художествена) има основополагащ смисъл за явления на 

съзнателната дейност на човека. Между идеята и нейния материален израз - формата стои 

специфично за изкуството междинно звено - темата. 

     * Понятието "тема” не бива да се смесва с една определеност на вида дейност, 

протичаща в проектираната сграда и която се изразява чрез конкретната композиция или 

форма. Тази определеност кореспондира по-скоро с това, което в други изкуства се изразява 

с понятието "сюжет". Атанас Натев формулира понятието тема като "Онзи съкровен въпрос, 

който авторът отправя към зрителя чрез затрогване". 

        Има твърде много определености, които говорят за изкуство. И ако застояваме около 

понятията идея и тема, то съвсем не е за да изясним тези трудни въпроси, всеки един 

достоен обект за самостоятелно изследване. Двете понятия са силно свързани и 

същевременно различни. Най-общо ги свързва това, че са на едно равнище - концептуално, 

отражателно. Но идеята, като че ли се свързва с общественото или личното съзнание, като 

най-обща определеност, представа, възглед, намерение, цел. От друга страна темата е 

скритата, същностна, конкретна определеност на произведението. Тя е скритата му 

смислова, уникална жизненост. Идеите, характеризиращи изкуството чрез неговата 

уникална, художествена тематична определеност в цялата история са получавали 

характерно, макар и хомоморфно (приблизително) отражение в специфични за изкуството 

твърде конкретни форми. 
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           Смисловата определеност и формообразуването, формата и нейното значение (в 

семиотичен смисъл) са обект на внимание в следващите части на изследването. Безспорно 

неизобразителният характер на традиционната архитектура, като оставим настрана 

конвенционалните знаци, е доста ориентирана към т.нар. "посветени ценители”. Доста 

исторически (а и съвременни – при "метафористите”) примери доказват вторични 

изобразителни явления за повишаване масово комуникативните стойности на 

архитектурата. Нa не по-високо ниво стоят и използуваните от съвременния "Пост-

модернизъм”символи, основаващи се само на познати от историята и утвърдени в 

съзнанието форми и знаци... 

          Очевидно е, че тези удобни похвати не могат да останат единствени в творческия 

арсенал на търсещия архитект или художник. Освен това с развитието на цивилизацията се 

задълбочават и пътищата на възприемане на новите архитектурни явления от обществото. 

Освен зрително - асоциативния, все по-често се проявява и утвърждава и дискретния път до 

същината на произведението на изкуството. 

        Редно е творецът да смята, че е нормално, приемайки традицията в изкуството, както и 

усвоеното от  ’’Учителите”, да си задава отново основни въпроси и да търси нови, свои 

пътища и форми в изкуството. Не е ли това жизненото право на всеки започващ творческия 

си път художник да си зададе въпроса „Що е изкуство”? и "Какъв съм аз"?, така както право 

е и на всяко новородено един ден да каже "Какво съм”? и "Как да живея”?! (т. нар. 

„Сократически въпрос“) 

        И не е вярно, че хората познават действителността даром. Малкото дете наследява 

генетически доста, учи се и от възрастните и от собствения си опит, докато оформи в голяма 

степен представата си за живота. Светът, обществото и човекът се развиват като цяло и е 

естествено изкуството да отправя нови въпроси към публиката, която носи задължението да 

бъде адекватна не само в битов стандарт, но и като духовно равнище, на съвременния ии 

свят. Възниквайки твърде близо до утилитарно-физиологичното, преминавайки през 

зрително-асоциативното, днес изкуството е с далеч по-дълбоки амбиции. То задава твърде 

сложни и противоречиви въпроси на равнището на идеята и темата и много често 

съответстващата форма е мислена от популярния зрително-асоциативен вид. А това вече 
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означава, че не вина носи художника (в общ смисъл), а просто е на нивото на съвремието ни 

и че самата публика трябва да се учи да разбира този нов език. Това не е призив към 

авангардизъм, утопии или фантазии, нито пък дискриминация на публиката, процесът е 

двустранен и той предполага взаимовлияние, обмен, преход между страните. 

          Тази малка "защитна реч” в полза на съвременния търсещ архитект и художник целѝ 

само да изясни вниманието ни към дискретните (скритите) нива на изкуството, без които 

никоя форма няма смисъл. Защитаваме една нова теза силно амбицирана, тъй като живеем 

в съвременно демократична страна. Самата осъщественост в реалността на вековните 

човешки идеали, толкова дълго определяли идеите в изкуството, създава най -благоприятни 

предпоставки за раждане на нови идеи и търсенето на съответните им нови форми. 

           Да се приема съществуващото статукво на непригодност на публиката да разбира и 

приема новите форми на изкуството означава да прекъсваме връзката идея (тема)- форма. 

Близко до ума е, че не това е изкуството, което интересува както творците, така и онези, 

които определят насоките му. Изкуство без ценностна същина (нови идеи), независимо от 

образността с която претендира за комуникативност, основаваща се на установени, познати 

форми, остава празно формотворчество и не може да отрази една прогресивна реалност. 

          Подразбира се също, че публиката трябва да е доброжелателна и желаеща да се 

развива в крак с времето си, да се учи. 

.   .   . 

         Отчитайки по същество принадлежността си (със своята специфика, разбира се) към 

голямата група на изкуствата, за които категорията „тема” се явява доста обща, 

архитектурата би могла да я ползува за обективиране на прекалено общата си ( и неясна) 

теоретико-философска и социално-психологическа основа и основание. Категорията тема би 

доближила този втори "комуникативен” аспект до първия ("чистата архитектура"), елитарен, 

явленията на архитектурата биха били по-хармонични. Без да се стига до парадокса 

архитектурата - за елита, а за "масовата публика" - изображения, метафори, символи 

(исторически познати (форми). Става дума за все - по-дискретни, дълбоки внушения чрез 

едно специфично отношение към формата. 
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         Огюст Роден беше казал навремето, че "нищо не е по-фатално, отколкото директния 

и натрапчив стремеж към едно абстрактно качество като красотата. Красотата не е 

отправна точка, а крайна точка и това отразява трагедията на пет века погрешно 

насочени усилия...." 

           Вече в наши дни архитект Казуо Шинохара недвусмислено заявява по отношение на 

друг упорито отстояван като позиции проблем ( и теоретически и в практиката основно 

използуван от постмодернистите) -  традицията. "Традицията би могла да бъде отправна 

точка за творчеството, но тя не трябва да бъде точката, на която то се връща"... 

Тук традицията е разбирана като установена линия на развитие. Традицията е диалектика, 

свързаност на явления и събития от различно време, същина, а не форма или образ. 

Съвременните случаи на необходимо кореспондиране по определени причини с минали 

конкретно-исторически проявления на архитектурата не бива да бъдат имитация на образи, 

копия, а трябва да са само концептуално и визуално тълкуване, да носят отпечатъка на 

времето, в което са правени... 

            Имаме достатъчно основания да отстояваме възгледа,  че изправени пред една 

архитектура, само удобна или и "красива", елементарно понятна, архитектура 

непредявяваща никакви изисквания към качествата им, обитателите ще са неспособни да 

изискват никакви цености не само от тази архитектура, но и от живота, чието отражение и 

среда е тя.  

           1.1. ЧОВЕШКИТЕ В3АИМООТНОШЕНИЯ - ИЗТОЧНИК НА ИДЕИ И ТЕМИ В ИЗКУСТВОТО И 

АРХИТЕКТУРАТА 

           На архитектурните явления като нови явления, продукт на изкуствена дейност (не 

природна) се гледа по много начини. Твърде често (обикновено теоретикът или критикът) се 

застава на дистанция и се анализира архитектурното произведение като обект. Сравнително 

по-рядко (авторът) се споделят подбуди и описва механизма на реализирането им в 

творбата. Макар и твърде рядко нещата се поглеждат и от трета страна - публиката, зрителя, 

обитателя… 
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          Човек остава с натрапчивото впечатление, за самостойност, независимост на 

архитектурата от човека. Като че ли тя е някакъв предмет. Независимо от някои изолирани 

или пристрастни опити и главно декларации в този смисъл, все още няма пълноценна 

архитектурна теория на архитектурата катo процес. 

          Откъдето и да погледнем, обаче, архитектурата, едно нещо остава постоянно, 

неотстранимо - човекът. Без наличието на човека като накакъв вид "координатна система"- 

не можем да говорим за архитектурата. Някои неща като че ли са постоянни - 

характеристиката ù пространство - и нейните измерения полезност и одухотвореност. 

Неизменно отнесени към човека. 

         Ако за миг се абстрахираме от физическите условия, като че ли отделните творби на 

архитектурата се конкретизират на основата на определена част от човешкия живот. 

Разглеждайки динамичния характер на човешкия живот и влияемостта на архитектурата от 

него, можем да забележим (явно или скрито) отражението във всяка сграда, всяко 

архитектурно явление, на определен вид човешки взаимоотношения. 

        Така на архитектурата може да се погледне като на един вид „продължение“ на човека, 

на човешкия живот, в пространството, т.е. да се схване тя като пространствен еквивалент на 

човешкия живот. Едно изпълнено с напрежение пространство. Напрежението на човешките 

творчески усилия, физическите, социалните, интелектуалните... 

          Също така и на двойствената природа (дуализма)на човека. От една страна тази 

двойственост се изразява в две диалектически противоположности - индивидуалното и 

общесгвеното начала. /сх.14 От друга са процесите, активитетът на човека за потребяване и 

реализиране. /сх.15 

             Или - архитектурата е човешка дейност, поле за потребление и реализиране на 

човешката личност. 

 
сх.14. Човешките социални начала (статична характеристика) 
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сх.15. Посоки на активността на човека (динамична характеристика) 

 

сх.16. Варианти на структурно определящите значения на Емоционалното и Рационалното 

начала 

       Лесно бихме могли да допуснем, че общественото начало ще предполага 

установяването на някакви взаимоотношения , а индивидуалното - уникален характер за 

явленията на архитектурата, което означава диалектическо единство на тези две единни и в 

борба противоположности. 

       1.2. ЧОВЕКЪТ КАТО СЪЩНОСТ И OCНОВЕН ФАКТОР ЗА АРХИТЕКТУРАТА.   

               СХЕМА Б.Е.Р. /сх. 17 
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         Областта на значимост на архитектурата – за човека и човешкото общество определя 

основанието да приемем "Докоперниковия" възглед за основополагащото значение на 

човека. Тъй като и без това общите неща съществуват в дискретен вид в човека, то се 

предполага, че те дискретно ще преминат и в последствията от неговата дейност, в неговите 

взаимоотношения. 

 
сх.17. Развитие на трите човешки начала- Биологично, Емоционално, Рационално 

          Като допускаме възможността общите за човека категории да се оказват общи и за 

Природата като цяло и Космоса, ще се ограничим само с техния човешки смисъл. В най-

общи линии философската наука (исторически) е прехвърляла тежестта на внимание между 

общото и неповторимото у човека, между  човека като вид и като конкретната личност. Без 

да навлизаме в безбройните науки и аспекти на човека трябва да изложим основните 

характеристики, използувани по-нататък в изследването. Това се налага и от 
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обстоятелството, че както вече стана ясно, човекът бе обявен за „център на вселената 

"архитектура". 

          Общо взето вниманието ни се движи в реда: Що е човек ? 

          Приели сме динамичната постановка, че човекът това е човешкият живот. 

          Що е човешки живот ? 

          И отново ще приемем диалектичната характеристика - човешкият живот - това са 

човешките взаимоотношения. 

         За прегледност това се представя в три диаграми, а за удобство се нарича схема БЕР. 

Схемата БЕР е интегрирана характеристика на човека като сложно единство на Биологично, 

Емоционално, Разумно начала. 

          Ясно е, че биологичното начало се отнася до физическото съществуване на човека, 

анатомията и физиологията. В архитектурата то се свързва с утилитарната страна, 

ергономични, дизайнерски и пр. проблеми. 

           Естествено е вниманието ни да се съсредоточи повече върху емоцианолното и 

разумното (рационалното) начала. Чрез емоцията и чувството (емоционалната природа на 

човека) човек отразява и влияе на действителността без да взима решения, спонтанно.                    

            Рационалното начало от своя страна означава съзнателно, разумно отношение, 

взимане на решение. 

 

           1.2.1. ЕМОЦИОНАЛНОТО НАЧАЛО 

          Емоциите са психофизиологичен механизъм с помощта на който на психическо ниво на 

отражение на действителността под влияние на външните въздействия се променя 

вътрешната среда на организма. Емоциите имат строго адаптивен характер./сх.18 

 
сх.18. Емоционалното начало - начало на връзките 

        Чувствата, които са висша проява на емоционалното начало на човека и имат повече 

идеален, обществен характер, носят в себе си не толкова "егото” на субекта (както при 

емоциите), а много повече отношение в полза на другите, обществените идеали. Именно 
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затова те са и основата на изкуството. Естетическите чувства пораждат у човека 

способността да се наслаждава от труда и познанието, събуждат у него стремеж към 

хармонично развитие на всички негови духовни и физически способности. 

        Художествените произведения пораждат естетическите чувства, но оценката на 

общочовешката им значимост зависи от "естетическия вкус". Тази възприемчивост към 

естетическите явления е свързана със способностите ни да отличаваме различните 

естетически категории - прекрасно, безобразно и пр. Естетическият вкус се определя от 

обективната значимост на художествените качества и преминаването от насочеността на 

емоционалните реакции на личността към тези качества. 

           Психологически произведението на изкуството е образно - емоционално-естетически 

модел на действителността, на взаимоотношенията между хората и обществените събития, 

построен със специфичните пластически средства на изкуствата. 

           Формата, в която произведението на изкуството въздействува по специфичен начин на 

възприемащия го субект, са преживяванията, затрогването. 

           Свързаните с емоционалната природа на човека и изкуството естетически  чувства 

според психолозите възникват в процеса на художественото усвояване на действителността: 

-  допринасят за формиране на определени етични чувства, обществени идеали и черти на 

личността на човека, с това е свързано тяхното огромно обществено- възпитателно 

значение; 

-  естетическите чувства играят важна роля при соморегулиране на психо и физиологичните 

функции на организма, като ги пречистват от инертните емоционални възбуди и намаляват 

вредното влияние на различните отрицателни емоции, възникващи при моралните и други 

житейски конфликти. 

* Чувствата имат важна разлика от емоциите, тази, че причините винаги са ясни за 

преживяващите. С това те са един вид преход към разума, дейността на съзнанието. 

Емоциите са насочени към самоизолирането на отделния организъм, чувствата го 

приспособяват към обществената среда от гледна точка интересите и на обществото. . . 

        Обектът на човешките чувства, духовните потребности като правило се включват 

отначало в съдържанието на познаващото съзнание и в процеса на живота и възпитанието 
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на личността стават възбудители на нейните чувства. Духовни потребности на човека стават 

взаимоотношенията между хората, към прекрасното, природата и т.н. Чувствата съдържат в 

себе си емоции. Превръщането на емоциите в чувства ги социализира и хуманизира. 

Емоционалното начало е дискретно начало, начало изразяващо по един освободен от 

формални, логични от пръв поглед причини, чувства и преживявания от ’’чисто" духовно 

естество. То осигурява интегрално, единнно отразяване на многообразните причинители на 

архитектурата. Пo емоционален път човек изразява чувството си за принадлежност към 

безкрайността във времето и пространството, на обществото. Емоционалната природа на 

чувствата изразява отношенията ни към другите хора, общността ни с тях, връзката ни с тях и 

т.н. 

           Емоционалното е началото на изкуството в архитектурата. Пo емоционален път 

изразяваме мнението си, идеала си, идеята за някакви човешки взаимоотношения чрез 

архитектура 

* Г.Х.Шингаров- ”Емоциите, чувствата, като форма на отражение на 

действителността”;София 1980 г.,Наука и изкуство. 

       Дискретното ниво на архитектурата, което се явява и единствено за другите изкуства 

всъщност е ниво на най-съкровените взаимоотношения между хората в идеален план. Така 

човек реагира на обективните недостатъци на реалния живот. Чрез тази реакция и нейните 

пластически еквиваленти в изкуствата се осигурява един вид компенсация. По този начин се 

осигурява чувство за пълнота, пълноценост на живота. Един вид успокояване, идващо от 

като че ли доказаната възможност да влияем на живота, да го правим какъвто го желаем. . . 

Емоционалното се свързва не случайно с изкуствата. Начало е на изкуствата. Чрез него се 

определят и редица критерии, понятия и категории в изкуствата. Емоционалното” отваря” 

времето. Емоционалното е реакция на момента, включвайки неограниченото минало и 

важи за безкрайното бъдеще. То е винаги конкретно и в същото време е безгранично. 

Емоционалното е диалектично. Диалектиката е в емоционалното. . . 

1.2.2. РАЦИОНАЛНОТО НАЧАЛО. 

66



 
 

        Разумът е началото - най-определящо за човешкия вид. Рационалистическата естетика 

съществува от най-древни времена. За архитектурата рационалното начало се явява 

съществено при отразяване рационалното в обекта от действителността. Рационалното има 

изчерпващо значение във време на определяща необходимост от задоволяване на 

неотложни нужди. То няма интегрални функции в пълния смисъл на тази дума. Разумът 

работи с ограничен, колкото и голям да е той, кръг от задачи и средства. В този смисъл 

рациото може да бъде най-многото крайно необходимо, но никога достатъчно за 

произведението на изкуството в архитектурата. 

      Работата на разума е с отчетливо проявление и видими граници и завършеност. Разумът 

отговаря на установени вече или възможно установими в момента или от конкретния ум 

причини и връзки. Разумът не може да "предвижда" за неограничен брой причини и връзки, 

а отговаря само за кратък исторически период. Разумът разполага с цялото минало във 

времето, но работи само за настоящето и никога за бъдещето. 

           Разумът има богати и сложни регулярни контролни функции, но е нетворчески по 

своята природа, не - диалектичен по характер. . . 

           И въпреки това разумът е с претенции. 

          "Религия, възгледи върху природата, общество, държавен строй-всичко беше 

подложено на най-безпощадна критика; всичко трябваше да оправдае пред съда на 

разума своето право на съществуване или да прекрати съществуването си"!.. 

Мислещият разсъдък е единствено мерило за всичко съществуващо!“ казва Фр.Енгелс в 

"Антидюринг". 

1.2.3. Чувство или разум? 

          ...Като оставят биологичното начало за обект преди всичко на естествените науки, 

повечето автори (на наука или изкуство) се колебаят за значението на останалите начала в 

смисъл, че едни предпочитат чувството - други разума. 

" ... Преломната точка се достига тогава, когато главният интерес в живота се  

откъсва по малко от мигновеното и личното и все повече се концентрира в стремежа 

мислено да се обхване природата на нещата.” според Алберт Айнщайн 
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         „... Разумът е само регулираща и никога сама по себе си творческа сила, докато 

истинското творчество винаги предполага действително известна илюзия...”пък казва 

в "Еразъм” Стефан Цвайг 

        Изразявайки дълбоката си убеденост, че под едната и другата колонка могат да се 

добавят безброй сходни мисли и подпишат още неизброими знаменитости, ще подчертаем 

собственото мнение, че за художника обективната истина придобива художествена 

значимост едва когато повярва в нея. 

         А  Шилер така дискретно се изразява за разума - ”животът се заключава в грешките, 

познанието означава смърт...”/ ”Касандра”  

         Чрез разума отговаряме възможно осъзнато най-добре на достъпните ни въпроси от 

обективната действителност и създаваме максимално възможен ред. Чрез разума 

контролираме процесите и резултатите.  

         Макар и сам обявен за рационалист, Кристофър Аликзандър категорично заявява -

’’несамостоятелният, не-рационализираният процес има структура, правеща го 

хомеостатичен, т.е. самоорганизиращ  и нещо повече, той произвежда подходящи, годни 

форми даже в образа на промяна ... Самосъзнателният процес няма хомеостатичен 

характер, формите му пропадат във връзка с контекста”. 

          Разумът е най-днскретна връзка (форма на) с обективната реалност. 

          Опитите да се достигнат пределни изводи, обобщения и прогнози водят до неусетно 

или съзнателно преминаване към по-дискретни нива. Това създава условия за замяна на 

една форма на познание (примерно изкуство) с друга (наука) и отражение. Възниква 

сериозна опасност от напускане границите на едно изкуство и преминаването му в друго, 

или в друга област - наука и пр. Оттук и вероятност за идеалистическа илюзия, че мисленото 

за това изкуство е самостоятелно, независещо от действителността. 

         От своя страна емоционалното начало дава възможност да "почувствуваме” причини и 

връзки, важни (или нови), но още непознати, неосъзнати. 

          Чувството обединява, свързва качествено многообразните явления тогава, когато 

разумът още "незнае как или "как по-добре" , или "как най-добре". Това е случай в смисъл 

"незнам защо, но съм сигурен, че така трябва”. 
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             Цитираният откъс от Кристофър Аликзандър може да ни послужи и тук./сх.18 

             За изкуството чувството(емоционалното начало) има определящ смисъл. Голяма част 

от това, което възприемаме в изкуството е на ниво чувство, подсъзнателно. При 

рационалното изследване има риск да се пропусне един много важен елемент, без който 

няма значимо и трайно изкуство. За изразните средства на изкуството са по-важни 

неврофизиологичните процеси, отколкото чисто рационалните, психически функции... 

           В крайна сметка,обаче, трябва уверено да обобщим, че Рационалното и 

Емоционалното начала работят най-добре заедно. Те винаги работят заедно, но в 

конкретните случаи определящата роля на едното или другото могат да игнорират второто 

начало и тогава се загубват същностни особености на архитектурата. /сх.16 

           Структурната доминанта зависи от характера на Обекта, Субекта на автора, Субекта на 

потребяващия.  Ако структурната доминанта в трите члена на системата съвпада имаме 

идеалния случай. Видът, мястото и степента на доминанта винаги дава съвсем 

конкретни различия между необходимост, покритие и реално възприятие и в този именно 

пункт се крие вида напрежение в диалектическото единство на горната система. Крайните 

му състояния са положителното преживяване и пълната неудовлетвореност. Разбира се 

говорим за случай на доминанта при наличие на другия структурен елемент и съответно при 

неговото пренебрегване, отстраняване. /сх.16 

            Излишно е да обръщаме внимание на обстоятелството, че това са опростени случаи. 

Обектът винаги е сложен и многообразен. Субектите също. От там следват и многобройни 

парадокси... 

           Изложените взаимоотношения и съотношения могат да се променят и до обратно 

впечатление като вземем предвид контекста. 

           Без да сме изчерпали проблема нека кажем, че Рационалното и Емоционалното са 

една диалектическа система, в която елементите взаимно се допълват, взаимодействат и 

като цялостна система се саморазвиват. 

           Приведените схеми  илюстрират трите човешки начала в различни аспекти. 

Динамичната и диалектичната схема имат смисъл на постепенно последователно 

обективиране на началата БЕР т.е. ранните форми на живот съдържат началата в дискретен 
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вид, а по-късните показват по-висшите начала, доказват ги и ги осъзнават. Ако приемем 

дуалистичния принцип и поляризираме схемата БЕР, тя би придобила вида, видим в /сх.18. 

В тази схема отново прозира схващането за предимство на емоционалното начало с 

оценяването му като начало на връзките, начало отразяващо категорията безкрайност, за 

разлика от другите две. В популярен смисъл емоцията и чувството са също отношение. . . 

          1.3. ЧОВЕШКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, ИДЕЯ И ТЕМА 

         1.3.1. Човешките взаимоотношения като обективиран израз на потребяване или 

реализиране на интегралната човешка същност са отражение и условия за диалектика на 

общественото и усъвършенстване на индивидуалното. Общото е необходимост, същина на 

материята, а  индивидуалното- нейна форма. С пълно съзнание за неделимостта на двете 

характеристики на човешката същност-обществената и индивидуалната, за критерии при 

оценка на архитектурните прояви се ползува обществено значимата ангажираност на 

резултатите ( и намеренията), а за авторовата значимост- степента на вложените усилия 

(характерилизирани комплексно по схемата БЕР). Всяко взаимоотношение е повод (и 

стремеж) и възможност за динамични изменения с цел обективиране на по-висшата 

характеристика (човешко начало). 

          Като аспект на човешкия живот архитектурата е "реализация" и "потребление”, на 

човешки взаимоотношения. 

          Само по себе си, извън остатъчния ефект на усъвършенстване на личността, 

взаимоотношението е възможност и израз на обществената същност на архитектурата. 

Като пространствен еквивалент на човешкия живот, всяко архитектурно произведение е 

еквивалент на някакви по-общи или конкретни човешки взаимоотношения. А именно тези 

взаимоотношения отдавна намерили своите словесни, музикални или други наименования, 

символи и оценки са заели своето място навсякъде, където човек желае или може да 

прояви своята интегрална същност. Когато са съзнателна цел те са идея, а като дълбока 

същностна оценка на произведението ще ги наречем "тема”, както са известни и от 

изкуствата. 

- Патриотизъм, любов, вяра... 
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   1.3.2. Форми на свързаност в общество и проявлението им във взаимоотношенията. 

    В общи линии, в характера на едно общество (свързани в множество хора), в което 

се обективират взаимоотношенията, можем да отчетем две големи форми: 

                           Разчленена                                                          Неразчленена 

            обществена форма                                                      обществена форма 

           Разчленената форма предполага наличието на две основни групи (хора) или 

индивиди. Това е обикновеният, популярният случай. 

           Втората форма е неразчлененото общество, при което не е необходимо да се отчитат 

членове, носители, краища на връзката. Обикновено това е монолитна маса, обединена от 

единна идея. Основните примери тук са идеите и темите "Вяра” (примерно в бог), 

”Патриотизъм” и т.н. Намираме тази форма за висша тъй като тя не може да има 

двойственост. 

           Макар и подценена от предишните мисли, първата форма има свое развитие, 

усъвършенстване, което се отразява и в следващите три случая. В зависимост от 

възможността за възприемане на отделните групи хора, влизащи във взаимоотношенията, 

разчленената форма се проявява във: 

 

- НЕПОСРЕДСТВЕНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. 

- Тук реално, физически присъствуват две страни (групи, индивиди), които общуват 

пряко, без използуване на никакви средства. Може би най-точният пример е 

любовното отношение; 

- ОПОСРЕДСТВАНИ  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. 

          Обикновено две страни съществуват, но се използуват някакви "посредници, поводи, 

изразни форми и пр. Такива могат да бъдат танцът, дискусията, театралното действие и др.; 
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        - ДИСКРЕТНИ (СКРИТИ) ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. 

          Това са общочовешки връзки, когато реална една страна във взаимоотношенията 

съществува, но другата отсъствува физически, или дори не е известна. Взаимоотношенията 

се осъществяват в идеята или в темата, примерно в едно художествено произведение. 

Изглежда, че обикновено този случай е доста сложен, поредица от постепенни преходи от 

един по-долен клас към дискретния. Така може да се представи взаимоотношението-

конкретен, реален човек- картина- изкуство- Леонардо- човечество. 

          Смисълът на разгледаните три случая е да се илюстрира тезата ни, че вида на 

взаимоотношенията трябва да бъде изразен в адекватна форма в изкуството, която може да 

приеме дори същото название... 

           Във физически аспект - утилитарност, физически реален контекст, съществуват редица 

предпоставки и възможности, предопределящи в една или друга степен бъдещото явление- 

архнтектурната творба. Също така, обаче, практиката (а и теорията) доказва, че тези 

възможности са най-малко две за всеки конкретен контекст и никога само една. По-често 

надценяваните физически условия израждат пълноценността на човешката реализация в 

архитектура на единствената (!) възможност и монотонието. 

            Би могло да се приеме, че посочените възможности са обективни, те предоставят на 

нас, на интегралните човешки личности да имаме позицията, идеята, концепцията, да 

изясним основните диалектически взаимоотношения, да "напишем сценария" и чак тогава 

да предявим намерение относно конкретна пластична форма- израз на скрита същност и 

обективна пластично конкретна среда. Както и за познатия ни неизкуствен свят. Природата 

придава целесъобразната форма на изяснения в общия ù контекст нов организъм. 

Отразяващ и обективните взаимоотношения в средата. 

           И така, архитектурата се явява едно двойствено отражение и израз - на материални и 

духовни отношения. 

         2. ФОРМА И ПРОСТРАНСТВО В АРХИТЕКТУРАТА 

        Ако формата изобщо е "някакъв" начин на организация и съществуване на 

съдържанието, то художествената форма е специфично оформяне, израз на идеята. 

72



 

        Идеята отразява някакви обективни взаимоотношения в абстрактен вид, формата 

отново връща тези абстракции в действителността. Става дума за отражение на някакви 

човешки взаимоотношения със смисъл на позиция, идеал, алтернатива. Формата има 

същата природа, тя представлява също определен вид взаимоотношение. В художествената 

форма- пластични взаимоотношения. Първичното утвърждаване на пластичната форма в 

пространството е станало чрез нейното материално-художествено най-ранно проявление- 

неолитния менхир. /ил.80 

 
ил.80. Утвърждаване на формата в пространството- „неолитен менхир” в Карнак, Франция 

         Максимално опростен камък, чрез елементарно подреждане и вертикално изявяване 

той за първи път влиза в отношения с пространството. В този изначален вид менхирът се 

явява прародител на пластичните изкуства. 

        По - нататъшното развитие преминава през древния идол, колоната и архаичната 

скулптурна фигура. / ил.81, 82 

     
ил.81. „Колоси но Мемнон”, Египет,           ил.82. Колонада -„Храм на Амон Ра” в Луксор,   

                                                                                            Египет края на 15 в.пр.н.е. 
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     Скулпторът Далчев казва, че „Египет ни дава организацията, Гърция - пластиката, а 

Византия- емоцията”. В Египет скулптурата е подчертано „архитектурна”, организирана и 

зависима. /ил.20  

                                                                  
ил.20. Алеята с овните- „Храм на Амон Ра”                           ил.21. ”Независимо” съвместно 

съжителство в Карнак, Египет                                                   на изкуството, Партенона, Атина 

        Гърция с първичното количиствено натрупване и все още липсваща ансамблова 

организация на форми в пространство, както и с твърде „скулптурния” характер на 

екстериора, се явява благоприятно условие на независимата скулптура. /ил.21, ил. 83 

     Императорският форум на Траян, с присъствието на неговата статуя е вече сравнително 

сложен пример на единно решение на комплекс от архитектурни въпроси, част от които са 

свързани с ролята на мястото на скулптурата. В пространствената организация и композиция 

отговорът е единен, при запазване на относителна самостоятелност на изкуствата... /ил.22 

Общо взето това са примери от „статичния” стадии в развитието на взаимоотношенията на 

пластичната форма с пространството. Следващите стъпки налагат формата чрез усложняване 

на пластичните характеристики, положението и в композиция и природата на 

взаимоотношенията с пространството. Разграничават се видове изкуства. 
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ил.83. „Светилището в Делфи”, Гърция                        ил.22. подчертано архитектурна роля на  

                                                                                                         конната статуя на Траян в 

едноименния  форум, Рим 

        Настъпва, преминавайки през етапи на „замразено движение”, илюзия за движение 

(Огюст Роден), реално физическо преместване („кинетизъм”) и „екстатичният” стадий от 

развитието на формата в пространството. 

         Усвоила пространството, чрез идеята за „последователното възприемане” формата се 

свързва и с времето... 

Енергия и израз, отказ от отражателство на живота, с претенции сама да има своя 

жизненост, това е формата днес. 

        2.1. ПРОСТРАНСТВО В АРХИТЕКТУРАТА 

        От психологията на изкуството са известни два „готови” отговора на въпроса що е 

архитектурно пространство (Рудолф Арнхайм, „Динамика на архитектурната форма”): 

- Първият се определя като „непринудено правдоподобен. Пространството се схваща 

като самосъдържаща се същност, празен преносител, готов и имащ капацитет да 

бъде „напълнен с неща”. Тази представа възниква от света, така както хората го 

виждат. 
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- Вторият е по-сложен. При все, че веднъж вече е установено, прието за 

съществуващо, пространството е възприемано като винаги присъствуващо и 

самодостатъчно дадено, но преживяването му е предизвикано само чрез 

вътрешните връзки между обектите, съдържащи се в него. Те го и определят. /сх.19, 

20 

                                                                                       

 сх.19. Възникване на обекти в пространството                                           сх.20. Възприемане на  

                                                                                               пространството чрез взаимоотношенията  

                                                                                                           между обектите, които го обитават 

        2.1.1. УСТАНОВЯВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО. ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ 

АРХИТЕКТУРНИ ПРОСТРАНСТВА. ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО И МЕЖДИННИ ПРОСТРАНСТВА. 

         Пространството се възприема само чрез обектите, „населяващи” го. Те го и 

характеризират. 

         Счита се, че за възникване на пространството може да се говори от момента, в който то 

е било разбудено от първото нещо, което човек съзнателно е поставил в него. Мила 

Иванова казва по-точно и категорично, че „...архитектурното пространство е възникнало 

в резултат от строителната дейност на човека.“ 

          Основните категории архитектурно пространство са две - вътрешно и външно. 

Исторически и обективно първо възниква вътрешното пространство. Така се и установява 

диалектическата двойка вътре/вън. Вътрешното пространство се създава от естествената 

необходимост на човека от пространство. Смисловата му определеност и пластическият му 

вид придават на вътрешното пространство характер на затваряне, отделяне. Обратно на 

външното пространство. 
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            Вътре и вън са диалектически противопоставени, относително независими. 

- ВЪТРЕШНО ПРОСТРАНСТВО 

     Тъй като за архитектура се говори след като тази дейност се е оформила, самоосъзнала, 

тук няма да се разглежда онзи първичен етап на чист утилитарен импулс човек да се затвори 

във вътрешно пространство... 

Дори далечните мегалити, абстрахиращи комплексна идея вече имат осъзнат, духовен 

смисъл на обособяване, отделяне, затваряне, определеност на „неща” от човека и 

съответно пространство. 

Развитието на затвореното, вътрешното пространство е противоречиво. От една страна във 

връзка с външното пространство- от друга, поради характера на връзките вътре в него. 

Независимо от чувството за несъвпадане по време на решаване на проблемите на 

вътрешното и външното пространство- чрез т.нар. интериор и екстериор, не е проблем да се 

предположи че това е ставало заедно, едновременно. 

Още най-ранните примери показват затварянето в неговия краен вид, почти пълно 

откъсване на вътре от вън. 

Развитието на вътрешното пространство, в пълна връзка със смисловата му определеност, 

изразена чрез идеята, протича по следния начин: 

- Първо се установява; 

- Има вид на моно пространство; 

- Комплексно е по характер, няма вътрешна диференциация (дори и в утилитарен 

аспект); 

- Няма отношение с външното пространство; 

- Появява се вътрешна диферинциация и разпадане на различни по смисъл и 

пластически характер елементи;/ил.84, 85  

- Възниква и се развива проблема за характера (степен и вид) на връзките между 

елементите на вътрешното пространство; 

- Усъвършенствува се „формата” на вътрешното пространство; 

- Появява се и се развива интериора; 
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- Възниква, решава се проблемът за разграничаването и съответния елемент- 

ограждащ елемент, който претърпява развитие във връзка с ролята му за оформяне 

на интериора; 

- Установява се, решава се и се развива връзката вътре- вън. 

 

                                  ил.84.  „Кьолнската катедрала”, XIII- XIX в. 

             

                   ил.85. „Домът на Фавъна” и „Домът на Панса” в Помпей 
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                                         ил.86. „Партенонът ” в Атина, Иктин,  V в.пр.н.е. 

- ВЪНШНО ПРОСТРАНСТВО 

             Външното пространство в началото е било оставащото извън вътрешното, отвън на 

разграничаващия елемент. За външно архитектурно пространство може да се говори едва, 

когато наличието на „обекти” (примерно, предимно - сгради) е било достатъчно, за да се 

получи възможност дистанциите между тях да позволят определеността му. Тогава само е 

било възможно то да бъде смислово и като форма определяно, контролирано и 

въздействащо. Достатъчното количествено натрупване на обекти е създало част от 

необходимите предпоставки за възникване и развитие на специфичния проблем 

„екстериор” като начин за формиране на външното пространство и създаване на отношения 

между обектите на архитектурата (виж Рим). /ил. 94, 95 

         Освен другите причини, отсъствието на горните, което е предпоставяло 

невъзможността за възникване на външното архитектурно пространство, то е определяло и 

твърде „скулптурния” характер на архитектурната форма в съответното време. /ил. 86 

Пътят на развитие на външното пространство по същество (като проблеми) е близък до този 

на вътрешното. 

- „МЕЖДИННИ ПРОСТРАНСТВА” 

          Тези „специални” пространства се появяват на сравнително ранен етап от развитието 

на архитектурата. 
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           Междинните пространства не избягват трудния и противоречив път на основните 

пространства - вътрешното и външното, а това е така, защото всички те са неотделими в 

смислово и композиционно отношение. Относителната независимост на вътре и вън, 

особено в ранните стадии от развитието им предпоставят незрелост на междинните 

пространства. А, както показва самото название те имат смисъл на преход, връзка. Именно в 

този смисъл ранните междинни пространства са незрели. Те се явяват като своеобразен  

„опит” на вътрешното, или на външното пространство да „премине” към другото. /ил. 84, 86 

         Този жест е оставал безответен. Такъв е портикът в египетския храм на Хатшепсут или в 

периптера на Гърция. И двете изглеждат междинни на външното пространство (с произход 

външното, в преход, трансформация към вътрешното...). 

         Особено често и то до към края на 20 век междинните пространства се явяват като 

остатък и констативно, резултат от решаване абсолютно независимо на проблемите на 

вътрешното и на външното пространства (Храм на Хор в Едфу, Египет). 

         Луис Кан им търси смисъл и съдържание (предназначение) като обслужващи. 

За Алдо ван Ейк, обаче „Архитектурата би трябвало да се схваща като конфигурация от 

междинни места, ясно дефинирани...” 

          Примерите с колонадата акцентират вниманието върху проблема за ограждащия 

елемент, върху възможността за неговото градиране с оглед затварящите, респективно 

отварящи възможности. 

          Така може да се заключи, че междинните пространства по смисъл и форма се 

установяват като „остатък” при независимото решаване на проблемите на вътрешното и 

външното пространства, или като своеобразен преход, специфично архитектурен 

проблемсъс съответствуващи средства да се създаде единно съществуване на основните 

пространства. Те (междинните пространства) са „малко по - затворено”  от гледна точка на 

външно пространство, или „малко по- отворено” от позицията на вътрешното пространство. 

Междинните пространства се развиват като постепенен преход (когато той е необходим) 

между основните пространства, постепенното им затихване в посока на другото... 
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           2.1.2. ДИАЛЕКТИКА НА АРХИТЕКТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО ИЛИ ЗА 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВЪТРЕ-ВЪН. ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА АРХИТЕКТУРНИТЕ 

ПРОСТРАНСТВА. 

          Както се установява пò горе, установяването и развитието на архитектурното 

пространство има смисъл на диалектика на вътре и вън, на диференциация и интеграция, 

която достига до пълното разгръщане на две поляризирани характеристики на 

архитектурното пространство. 

Диалектиката се проявява и в тяхното битие, в решаването на различни по своя характер 

задачи, специфичното им предназначение и въздействие. Процесът на диференциация на 

вън и вътре, както и в рамките на едното или другото, се доказва както исторически, така и 

логически. Той има психологически и художествен (експресивен) смисъл. 

Независимият характер на вътре и вън, обаче е относителен и това е особено важно, тъй 

като неразбирането му е свързано с много разрушителни за художествената форма и 

протичането на човешкия живот противоречия. 

Както общия произход на вътре и вън, така и принадлежността им към целостта на 

човешкия живот ги поставят в поляризирано взаимоотношение, но в рамките на една идея и 

форма. От тук и периодически проявяващият се, но постоянно действуващ проблем и 

процес на интеграция. Обособяването предизвиква свързване и- обратно. Вътрешното и 

външното пространство взаимно се предполагат и допълват, взаимодействуват и взаимно 

си влияят. Процесите на диференциация и интеграция периодически поделят надмощие, а 

към началото на 21 век доминирането на едното или другото се определя от конкретните 

условия и авторовата идея и това е предпоставено конкретноисторически. 

- ЦЯЛОСТ НА АРХИТЕКТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО 

     Художествената страна на архитектурата като изкуство, съответният характер на формата 

ù, като че ли предпоставят важния проблем за самостоятелност и самоизява. Това особено 

„его” влиза в противоречие с определящата я специфична природа като професия и форма, 

която създава конкретни, в голяма степен предпоставени отношения. Това противоречие 
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създава често условия за стремеж на авторовото „его” да даде предпочитание на 

самоизявата. От тук възниква проблемът за целостта на архитектурното пространство. 

2.1.3. ПРОБЛЕМЪТ ЗА ГРАНИЦИТЕ МЕЖДУ ОСНОВНИТЕ АРХИТЕКТУРНИ ПРОСТРАНСТВА. 

Атавистичният стремеж на човек да се затвори с течение на времето силно се диференцире 

и нюансира формата на връзките в пространството. Установява се и се развива 

противоречието диференциация- интеграция. 

Смислово това се дължи, от една страна, на развитието и самосъзнаването на личността, на 

индивида; а от друга- на усъвършенстването и усложняването на обществото и 

взаимоотношението между хората. В напълно развит вид и с равни права съществуват и се 

отразяват на характера на връзките в пространството както двата основни полюса-

индивид/цялата общност, така и междинната категория група с практически неизмеримото 

ù количество разновидности... 

В смислово отношение може да се каже, че оформеното пластично намерение е 

предпоставено от някаква идея (отражение) за взаимоотношения между хора. Пластичният 

еквивалент на тази идея в архитектурата се явява като съответствуващи, различни видове 

пространства и пространствени взаимоотношения. 

Вече е отбелязано, че пространствените взаимоотношения между основните пространства 

предизвикват развитието на проблема „граница” между тях. С това общо понятие се 

обхващат няколко случая на взаимоотношения между пространствата- като диференциация 

или интеграция. / сх.21. 

- Всичките имат богата гама от проявления. По смисъл те могат също да варират в 

широк диапазон, крайно- от разделящи, през двузначни, преходни- до свързващи. 

„материални” ограничители (стената) ; /ил.90 

- „нематериални” ограничители- всъщност фактически неприсъстваща, „унищожена” 

граница; /ил.87, 88, 89 

- „междинни пространства”. /ил.92, 93 

            Категорично разграничаване чрез „Пулсация” на единното глобално пространство         
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Относително разграничаване чрез ограждащ                                    Поредица от междинни 

елемент                                                                                                           пространства 

 

                                                 ил.87. „Дупка на небето”, Букичи Иное
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  а                                   б 

ил.88. „Стъклената къща” в Ню Кенаан, САЩ 1949 г., Филип Джонсън 

а/изглед                                                                                    б/интериор 

                                                                

ил.89. „Уили хаус” в Ню Кенаан, САЩ ,                        ил.90. „Собствено ателие” в Ню Кенаан 

Филип Джонсън                                                                               Филип Джонсън 

   
а/изглед                                                   б/разпределения 

ил.91. независимост на интериор и екстериор-„Вила Савой” край Париж, 1929-31, Льо 

Корбюзие 
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                           ил.92. Голямата стоа в Приена 

 

                   
ил.93. “Мутация” на стената в пространство -  „Хрельовата кула” в Рилския манастир 

 

           2.1.4. СТРУКТУРНИ ВРЪЗКИ В ОТДЕЛНИЯ ВИД ОСНОВНО ПРОСТРАНСТВО (ОРГАНИЗАЦИЯ, 

КОМПОЗИЦИЯ). 

           Пътят на развитие на всяко едно основно пространство (вътрешно, външно) не се 

различава по същество от този на архитектурното пространство като цяло. 

Този исторически път изглежда най-общо така: / сх.22, 23: 
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вътрешна диференциация                                                                                    ред и субординация                        
сх. 22. Развитие на вътрешното пространство 

                                                                                                                                                                            
връзки между обектите, ред и субординация,                             диференциация и разслояване                                  
сх. 23. Развитие на външното пространство 

- Вътрешно разчленяване на пространството (смислова съдържателна разслоеност и 

съответното ù оформяване); 

- Усложняване, повишаване на степента и качеството на свързаност на елементите. От 

съвсем простите им подреждания един до друг се стига до единни, цялостни форми, в 

които съществува някаква четливост на отделните компоненти, дори съподчиненост, 

но откъсването им от цялото е невъзможно; 

- Обогатяване на възможностите за израз чрез разширяване на видовете граници от 

пълно разделяне- до моно пространство; 

- Възникване на диалектическия проблем за цялото и частите и т.н.  
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ил.94. Начало на взаимоотношения- ”терасовидни домове” в Помпей
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 ил.95. Наличие на развито архитектурно пространство в отделния форум, особено при 
Траяновия; липса на екстериор на отделните форуми и на връзки между тях- 
„Императорските форуми” в Рим 
 

 

1. Temple of Trajan; 2. Basilica Ulpia; 3. Forum of Trajan; 4. Markets of Trajan; 5. Temple of 

Venus; 6. Forum of Caesar; 7. Forum of Augustus; 8. Temple of Mars; 9. Forum of Nerva; 

10. Temple of Nerva; 11. Forum of Peace; 12. Temple of Peace
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          2.1.5. ПРОСТРАНСТВО В ПРОСТРАНСТВОТО. ВСИЧКИ ПРОСТРАНСТВА СА „МЕЖДИННИ”. 

          Изяснените проблеми на основните пространства, както и споделената теза за 

развитието на границата между тях с възникването на т.нар.междинни пространства 

навеждат на някои нови идеи за архитектурното пространство като цяло. 

 
ил.96. „пространство в пространството”  „Храм на Хор” в Едфу, Египет 

           Съществуващото днес предостатъчно количество обекти в пространството, с тяхното 

многообразие и изключителна сложност и богатство на характеристиките, както и осъзнатия 

проблем за връзките между тях налагат: 

- Първо, архитектурното пространство вече да се мисли като глобална цялост с 

предпоставени многоаспектни връзки, на които всички нови явления да отговарят 

пластично; 

- Второ, цялостното пространство вече не може да се разглежда като редуване на 

прости външни и вътрешни негови разновидности- елементи, а като общо 

пространствено модулиране, в което се редуват (чрез преходи или 

противопоставяне)затвореност и отвореност; 

- Трето, самото развитие, както на всеки основен вид пространство (вътрешно или 

външно) е достигнало до твърде многостранно и многообразно разчленяване, при 

което се наблюдава неравностойност на елементите- взаимна зависимост, взаимно 

влияние и изменчивост, както и йерархическа структура и т.н. От гледна точка на по- 

горе изяснените схващания за междинното пространство и всичко казано до тук 

89



 

 

може да се приеме че са основания да се определят всички всички пространства 

като междинни, т.е. съществуващи във взаимоотношение. /сх.24. 

 
сх.24. Архитектурното пространство като цяло - система от различни видове междинни 

пространства, разграничавани с различни средства според случая. 

          Междинните пространства по своята същност трябва да се разбират като израз на 

идеята за прекъснатост и непрекъснатост на човешкия живот и взаимоотношения. 

 
ил.97. Традиционна система от японски пространства- от стаята за чайна церемония през „N 

gawa” пространството се вижда градината със символите на Природата, които са и местата, 

които се проникват от боговете (Космос). 

         И днес, съвременни японски архитекти поддържат една стара линия на традиция в 

използването на специфично тяхно преходно пространство- т.нар.”N gawa”. Твърде близко 

до познатия на Балканите чардак, то силно се различава по своето основание. Известно е, че 

”N gawa” няма утилитарни функции. Самият ред на пространствата вътрешно- ”N gawa” – 

външно, носи една смислова определеност, основана на идеята за единството на човека с 

Природата и Космоса. Тази идея е „материализирана ” чрез ритуала пиене на чай. 
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Вътрешното пространство представлява, символизира човека. Външното е Природата и 

Космоса... 

          Интересно е разяснението, което Арата Изозаки дава (по повод изложбата „МА” в 

Париж) на образното покритие на представата за Природа и Космос чрез елементите, 

насищащи външното пространство - традиционната японска градина. Той казва, че 

„основният ключ на човешкото възприятие на пространството е била интерпретацията 

(тълкуването) на видимата природа и начина, по който тази интерпретация е била 

направена е зависел значително от различните възгледи за Природата и Космоса, които са 

преобладавали в различни периоди от човешката история. Старите японци може да са 

тълкували природата чрез усилията си да дадат видима плът и форма на техните божества 

(„ками”) и във въображаемия модел те се появили за да бъде проникнат целия космос 

посредством тях”. Цялото съдържание на японската градина- отделни камъни, конусовидни 

купчини, оградени места, каменни пътеки и др. имат смисъл на символи, места, 

осигуряващи възможността боговете да слязат на земята, да я „изпълнят”... Така „нишката” 

на взаимоотношението, единението на човека и природата пронизва цялото построение 

вътре/вън. /ил.98. Ако и днес и особено при една нова действителност архитектите имат 

претенции да бъдат съответно духовно извисени и със съвършено пластическо покритие, 

има над какво да помислят, удивлявайки се пред изключителното откритие на древния 

японец- ”N gawa”... 

          Така се надхвърля преходното и се докосва Вечността и Безкрая, Абсолюта. Достойна 

амбиция за достойна професия... 
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ил.98. „Културен център за Средния изток”, Токио 1979 г.- съвременно  междинно („N”gawa) 

пространство, Шин’ичи Окада 

                           

                                          
ил.99. „Общински музей за ориенталски антики Окаяма” 1079 г.- „дискретно” междинно 

пространство, Шин’ичи Окада 
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                                                                ил.100. „Индивидуална капсула”- жилище за един 

обитател в рамките на фамилна къща. Капсулата е разработена като система от „междинни 

пространства”. Оригинално е т.нар.”Д” (дискретно) междинно пространство, Бл. Вълков 

                                                                        
 ил.101.  „Къща в двора на Музей на ХХ век” - общ план;        ил.102. Вертикален разрез;   

 
                                                                ил.103. Общ изглед на „Къща в двора на Музей на ХХ век” 
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             2.1.6. ТРИ ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОСТРАНСТВОТО  

            Основавайки се на историческия опит и на всички изказани идеи в предишните части 

на тази глава, могат да бъдат определени следните основни характеристики на 

пространството: 

- Утилитарност; 

- Естетичност. Смисълът на това определяне е основан на пластичния характер на 

формата, изрязана от някакъв материал (камък, дърво, метал...) в отговор на реални 

човешки нужди, а също и пространствата, с които тя влиза във взаимоотношение; 

- Ценностност. Тази същностна, най-дълбока определеност произлиза от 

предпоставените от твореца обществено значими идеи и идеали, от онези 

„съкровени” въпроси, които той поставя пред публиката чрез преживяването. С 

ценностната характеристика е свързано това, което наричеме израз в изкуството. 

     Особено важно е да се отбележи, че трите характеристики комплексно, неотделимо 

определят архитектурното пространство, че отсъствието на което и да е от тях, лишава 

архитектурното пространство от неговата видова определеност и ценност... 

           2.2. ФОРМООБРАЗУВАНЕ 

           В следващите редове и няколко схеми ще разгледаме тезисно и само като пример към 

цялото изложение, няколко идеи за формообразуването в архитектурата от гледна точка на 

израза. 

           2.2.1. ИНТЕГРАЛЪТ  БЕР ( комплексът от човешките начала) В ПРОСТРАНСТВОТО 

           Със Схема № 25 се предлага една версия на семантичен разрез през пространството, 

като определя мястото на всяко едно човешко начало в различните пространствени 

характеристики - земя, въздух, граничната повърхнина между тях.  Дават се и примери за 

съответно вместване на подходящо място на различните характеристики на живота, човека 

и др. 
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                                                                                   +   Ред, закон, общество, духовни дейности,    

прогрес  

       Човек, човешко, човешки отношения  

         -     Първичност, материалният свят и  

дейности, обслужваща сфера 

сх.25. Интегралът на човешките начала БЕР- в пространството. Семиотечен разрез на 

пространството. 

         Следващите две схеми /сх. 26 и 27/ са свързани помежду си и с предишната. 

 
           Количеството хора може да се изрази с количеството пространство, т.е. по- далече от 

настоящето - по- голямо количество хора.  

                                 сх.26. Пространство - времето и семиотичният му смисъл.   

 
                                                                       сх.27. Сборна схема от наслагване на сх.25 и 26 
         След като немският математик Минковски формулира през 1908 г. ”Теорията на време 

пространството” свикнахме твърде често да чуваме този израз и в архитектурата. В 

практиката ни е да включваме времето в архитектурното пространство. Разработените и 
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показани тук схеми са теоретичен модел и семиотична версия за изразяване на времето в 

пространството, а също и на обединяването на интеграла БЕР с Пространство/времето. 

                 2.2.2. ПРОБЛЕМЪТ ЗА ТРЕТОТО ИЗМЕРЕНИЕ 

           Поради фактическата триизмерност на архитектурната форма на пръв поглед сякаш 

проблем няма. Въпросът се повдига, защото е свързан с качеството на пластичното мислене 

в пространството и организацията на архитектурната форма. 

 В схематична форма е показано механичното натрупване ”сглобяване” на двумерни 

места, елементи и характеристики за дефиниране на триизмерно пространство. / сх.28 

 Този безпроблемен метод на ловко събиране на план и фасади не носи качествена 

триизмерност. Такова мислене има твърде елементарен характер, тъй като е присъщо 

повече на двуизмерните изкуства, а се прилага в триизмерното (архитектура), поради 

неспособност мислено да се "пронизва" пространството в неговата единна цялост. 

            Следващата /схема 29 представя идея за триизмерност на мисленето и чувството в 

качествен смисъл. То предполага протичане на пластичната идея в пространството да става 

по единна, интегрална линия R - резултантата на всички двойни измерения (координати): 

 х-у; y-z ; x-z , от единно триизмерното пространство. 

        В случая е подходяща употребата на понятие "пространственост" (популярна между 

склупторите) за разграничаване от чисто физическата триизмерност. 

                                                                                                                 
сх.28. Несъответстващо двуизмерно мислене              сх.29. ”Пространствено”, съответстващо 

в триизмерно пространство                                                    мислене в триизмерно пространство 
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           Например, практически, това може да означава предпочитана работа с диагоналите ( в 

двумерното пространство-  живопис, графика...) или пространствените диагонали (в 

триизмерното пространство - архитектура, скулптура). /сх. 30. 

 

сх.30. Повишена свързаност, изразена чрез работа с диагоналите при формообразуване 

Смисълът на R , в светлината на мислите от точка 1 е израз на повишена, качествена 

свързаност, връзка, взаимоотношение. 

 

 

 

 

                                                          А                Б                      В 

                               сх. 31 Начини на възникване на архитектурната форма в отношение с терена     

(средата); А - „апликация”- лошо решение; Б - основен, най-правилен метод;  

В - компромисен вариант 

         2.2.3. РАБОТА С ТЕРЕНА ПРИ СЪЗДАВАНЕ  НА НОВА (ИЗКУСТВЕНА) ФОРМА. 

         Съществуват яколкото случая /сх. 31 на възникване на архитектурната форма в 

отношението ѝ към терена и средата изобщо. От своя страна те притежават и съответното 
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значение (израз на определени идеи). Освен семиотичен смисъл, различните варианти имат 

и различни "чисто" пластически качества. За съжаление най-несъвършеният начин – 

апликацията (А) в най-широко разпространен. Посочен е алтернативен вариант (Б) с най-

добри качества, както и компромисен (В) с цел известно подобряване на пластичните 

качества и съответно семиотичната им стойност и съдържание.  

сх.31.Работа с терена. Отношение на формообразуването към граничната повърхнина 

между пространството и терена.  

 
 ил.104. „Търговски център с Универсален магазин н Кърджали”, конкурс 1980,  

Бл. Вълков, Ст. Димитров, З. Узунов 

 

          2.2.4. ПЪРВИЧНА ФОРМА. фОРМООБРАЗУВАНЕ. ДЕФОРМАЦИИ. ИЗРАЗ. 

          Общо взето ясният геометричен смисъл на всяка проста, първична форма (куб, 

пирамида, сфера и др. Платонови тела) предполага определени възможности за 

’’интервенция" в нея с цел образуване на необходимо и желано сложна и конкретна форма 

според случая. Това горе-долу  насочва коя от основните форми да се приеме като 

физическо начало на процеса на конкретно формообразуване. 

           Формата придобива конкретните си за случая характеристики, в резултат на 

интелектуалната намеса, закономерно преобразуваща основната форма до осъществяване 

на пластичните намерения. Имаме лично предпочитание към процеса на формообразуване, 

той да протича закономерно и естествено, следвайки обективните възможности на 

първичната форма и системно обвързаната интелектуална намеса за преорганизацията ù до 

достигане на желания пластичен ефект. Намеренията да са само най-общи без изграждане в 
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съзнанието на завършен модел (образ, вид, изглед...), който след това да се"пълнни” със 

съдържание. Обратното би било твърде скулптурен подход. 

       Общо взето процесът на формообразуване (всъщнст пространствообразуване) е 

духовна, целенасочена дейност за активизиране на мъртва, неутрална физическа 

субстанция - първичната форма. 

          Необходимо е да се отбележи и факта на деформации, след основния "логичен" 

процес, който има смисъл на "заживяване" на формата (пространството). Художествените 

деформации са средството за въвеждане на категорията "случайност”, което значи и 

"жизненост", а и на други не формално логически отклонения, присъщи и на самия живот. 

Те са и възможността за изразяване на позиция, нюансни взаимоотношения, 

индивидуализиране на произведението... 

        Ако формообразуването е внасяне на нова организация, един сравнително ясен и 

основан на обективните възможности на първичната форма причинно - следствен процес, 

деформацията е емоционалната намеса върху формата, нейното семантично и 

психологическо значение, актуализацията и авторизацията ù. След деформацията формата е 

получила дихание... Формообразуването следва правилата на "граматиката",  деформацията  

е тяхното нарушение. /сх. 32, ил.10  

  
сх.32. Видове деформации в отделната форма 
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ил.105. ”Деформации на растер”, 

Масайуки Курокава 

 

 

Начало на разрушение 

 

 

 

Началната система е изместена от нова 

 

 

 

Нарушение на системата 

 

 

 

 

Наслагване на две системи 

 

 

 

Превръщане на една система в обратната 

 

 

 

Междинен елемент, последователно 

включващ две противоположни значения
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        2.3. ИЗРАЗ 

        Ако сега обобщим набелязаните в предишните части от тази глава аспекти на формата 

можем да кажем следното: 

-  Формообразуването е процес, чрез който се достига до желаната от автора конкретна 

форма- пластичен израз на определена идея./ил.106  

                 

   

ил.106. ”Дом на съветите Казанлък”, конкурс 1980, Бл. Вълков 

         Съзнателният елемент - идеята, на дискретно ниво се уточнява предварително и след 

творческия процес се оформява приблизително във формата. Крайният пластичен резултат 

на дискретно равнище се характеризира с темата: 

-  Пластичното произведение отразява и един изключително многообразен с твърде 

различна природа на характеристиките си контекст. При архитектурата  това е специфично 

условие за достигането до конкретната пластична форма. 

         Би било безсмислено да се дават примери за характеристика на средата като се има 

предвид тезата на автора. А тя може да се формулира така- средата, архитектурното 
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пространство, като цяло се характеризира с необозримо многообразие. Следователно 

толкова по—архитект е този, който установи (’’усети”, "почувствува”) повече условия и успее 

да им отговори. Но именно отговорът не бива да бъде "сборен” от отделните отговори на 

всяко едно условие. Изкуството има интегрален смисъл и това идва да ни даде пример за 

характера и на единния отговор на многобройните условия при архитектурата. 

-  В крайна сметка формата отразява и себе си, т.е. специфичния за определения вид 

изкуство начин, чрез който възниква и съществува в пространството. 

         Единното тълкуване на всички тези страни води до избор на оптимална начална 

(проста, основна, първична) форма, принципите на формообразуващия процес и вида 

деформации, ако са необходими от гледна точка контекста. 

.    .    . 

        Сравнително накратко ще се опитаме да илюстрираме проблема за израза чрез някои 

примери за връзката идея (тема)- форма или казано на семиотичен език- означаемо-знак. 

         2.3.1. ФОРМИ  И ЗНАЧЕНИЯ 

        Лесно свързвайки го и с геометричния смисъл на куба и сферата - като централни 

форми, трябва да се каже, че в исторически план човечеството ги е смятало за най-

хармонични форми, символи на идеята за обществото. 

        Средновековието е поставяло боговете върху куба, а сферата е наричана най-прекрасна 

хармонична форма. И двете (в Япония например) са символ на земното, Земята. Дpeвни 

ориенталски символи са на Земята кубът, а на небето - кръгът. Може да се отбележи 

важният факт, че Земята като триизмерно явление за нашите сетива е символизирана с 

масивна, монолитна, плътна, триизмерна, тежка и неутрална форма. Обратното, небето в 

съзнанието няма измерения и е представено двуизмерно и по-абстрактно. Нека не 

забравяме факта, че се подчертава общественото начало и като Земя и като Бог, Небе-

единството на света. 

         В тези основи централни форми се влагат идеи и носят теми като Общо, Общество, 

Единство, Начало, Неутралност... /ил.107  За куба и квадрата още и -  ред, изкуственост.             
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          Кръгът и сферата като по -„егоистични”, неконтактни и "съвършени" форми могат да 

служат на идеите за Общото, завършената хармония, съвършенството. 

 
ил.107. Пирамиди на Фараон Снофру и Дашур, 28 в. пр. н. е. 

           Цилиндърът в Япония има употреба в израз на еротизъм, космополитизъм, илюзия. 

В смисъл на секс квадратните характеристики са носител на мъжкото, а овалните - на 

женското. 

          Хора от различни специалности и особено в нашия век, се занимават със значението на 

формите и израза. Известни са книгите на Паул Клее от времето на "Баухаус". Кандински 

също дава своя принос, да посочим за пример само изследванията му върху точката и 

линията. От архитектите доста японци (Арата Исозаки, Масайуки Курокава и др.) изследват 

основните форми - куб, цилиндър, квадратния растер, а също и различните им деформации. 

          Доста повече са теоретиците, които вероятно това и трябва да правят. Тук ще 

споменем само тези, които считаме за по-ценни: Клод Леви Строс и Рудолф Арнхайм. . . 

-  Основавайки се на т.1, нека се опитаме да разтълкуваме значението на някои форми и 

пространства, според техните характеристики: 
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обем,  

форма, 

плътност, 

голям масив- малко 

пространство, 

визуална материалност 

 

 

 

 

линия в пространството, 

 с минимум материал- 

максимум пространство, 

прозирност, 

лекота, 

пространствен ефект, 

нематериалност... 

 

 

           сх.33. Количествени                 

разлики и качествени 

определености 

(значения) 

             

 

             

 

 

 

             

 

  

           

               

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земност, 

Биологичното начало, 

Земен живот, 

Непосредствени 

отношения... 

 

 

 

 

 

Духовност, 

Мисловност, 

Организираност, 

Рационално начало, 

Неежедневният живот, 

Дискретни отношения... 
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                                                       А                          Б                           В 

А - примитивно, отсъствие на качествена свързаност; Б - равнозначност, равноправие, израз 

на количество; В - максимална цялостност и организация, единство и други подобни... 

сх.34. Видове организация на формата и композицията */рисунки по Ф. Маки, 

 тълкуване Бл.Вълков 

 

отворена                                              затворена 

форма                                                            форма 

                                             

непринуденост,                                 независимост, 

демократичност,                                       изолация, 

достъпност                                                  егоизъм, 

                                                               недостъпност, 

                                                                 отчуждение 

сх.35. Отворена - затворена форми, съпоставени 
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          ил.108. „Осигурителна компания Апелдорн” в  Холандия, Х. Херцбергер 

 

                                 ил.109. „Кула на III Интернационал” 1920 г., Вл. Татлин 
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Първи - масов случай, характеризиращ се с максимум сетивна информация, интелектуална 

пасивност на зрителя. 

 

Втори - случай на минимум сетивна изчерпателност на въздействието - максимум                  

интелектуална активност на зрителя. Повишаване на напрежението от очакванията, 

догатките. 

сх.36. Положение на динамична форма по отношение на зрителска гледна точка и 

съответния израз 

          ИЗРАЗ НА СОЦИАЛНИ ИДЕИ: 

        Диктатурите -   се изразяват чрез груби, елементарни , симетрични визуални 

"декларации" на ред . Чрез масивни, преоразмерени и "разточително" обкичени с декор  

форми. Статични, потискащи апликации в средата и върху терена , без преходи и взаимни 

влияния.

107



108



 

 

         Демокрациите — са отворени ( хоризонтално ) , относително пластични с леки 

"лирични" отклонения в реда, съобразяващи се и ползуващи обстановката, терена и 

природата. 

         Масовата архитектура (като предназначение ) - е смесена, „нечиста" като езика и бита. 

Предполага  яснота на пластичната идея, но противопоставена на декоративни натрупвания. 

         Груповата архитектура - допуска кодиране със значения, познати на групата, 

символизъм. Възприема се чрез повишена интелектуална активност. 

         Индивидуалистичната, елитарната - е егоистична ( от гледна точка популярност), 

сдържана и лаконична. Тя е пасивна и несетивна. Активен е възприемащият, обитаващият я 

човек. 

         Да се покаже и "разкаже" идеята, темата, или да се остави дискретна зависи от този, за 

когото е предназначена. 

        Редица фактори се намесват при оценката иа една идея, позиция, заявена с формата: 

-  Културното ниво и традициите; 

-  Пасивността или активността на човека; 

-  Местните кодове и метафори; 

-  Наличието и важността на система от символи. 

И, разбира се, много още... 

         Проблемите за близостта с масовата публика и ежедневните нужди, за бита и 

обслужването, за физическите активности и регионалността се решават чрез нюансни 

форми, свързани с широкия контекст. Останалите - за значимото Общо, идеите, прогресът, 

бъдещето, духовността, творчеството се постигат чрез "ПРОМЕНИ". 

          Например, жилищната архитектура  е камерна, сетивна и с човешки мащаб. 

Обществената - храмове и др. е с "променен" мащаб ("божествен" ) - различен от околния. 

Когато средата  е в "по-висок" мащаб, неговото спазване би нюансирало новата сграда и 

погубило значението ù. Отново СМЯНАТА дава желания ефект. Независимо от размера (по-

малък при Мавзолея на Ленин) сградата не губи монументалността  си и става по-значима в 
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контекста на Московския площад. Монументалността е свързана със значимостта за 

неограничен кръг хора, идеята за Общността и Вечността. Формата я осъществява само чрез 

промяната, без наличие на белези "монументални" сами по себе си. "Нарушенията на 

граматиката": - мащаб; 

                          - размер ; 

                          - изненадите ; 

                          - шегите и т.н. 

            Изобщо промените са условие за изпращане на съобщение, особено съобщение, 

послание. Те предизвикват и сетивата и чувствата, и мисълта. Всяка промяна е израз на 

някакво отношение , отражение на авторова позиция, на диалектичен диалог и като че ли 

може да покрие представата ни за израз. 

.  .  .  

         Трета глава от труда е авторска - субективна. Някои определения, особено в онези части 

от изложението, където се "обяснява” коя форма какво значи не бива да смущават. Ясно е, че 

примерите и обясненията са относителни в избора и тълкуването им. Дopи Убеждението ни е, 

че значението, израза и въздействието на всяка форма или отделна нейна характеристика са в 

пълна и определяша зависимост от взаимоотношенията, в които отделната форма влиза - в 

смисловия или пластичен контекст и среда. /ил.110 

 
                                              ил.110. ”Градски дом” в Брюге, Белгия 
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          Мнението си за относителността на „покритието“ между желание (идея) и форма 

ще допълним с нещо oщe по - лично и дори по – важно - убедеността си в относителната 

значимост на формата изобщо. В тази връзка е подходящо да се прочете следния преразказ, 

който Селинджър прави на една "Даоска" приказка... - 

     "...Княз  Му, повелителя на Китай, казал на По Ло: "Много години тегнат вече на гърба 

ти. Има ли някой в семейството ти, когото мога да взема на работа, че да ми избира 

конете вместо тебе?"  По Ло отвърнал: "Добрият кон се познава по вида и стойката, но 

конят- вихрогон- този, който не се докосва до земята и не оставя следи- е нещо 

тайнствено и неуловимо, неосезаемо като утринен въздух! Мойте синове не са толкова 

надарени; те могат да познават добрия кон, щом го видят, но коня- вихрогон- не могат. 

Обаче аз имам един приятел на име Чу Фан-као, търговец на дърва и зеленчуци, който 

разбира от коне не по-малко от мене. Повикай го при себе си". 

          Княз Му така и сторил. И не след дълго изпратил Чу Фан-као да му търси кон. След 

три месеца Чу се върнал и съобщил, че е намерил кон. "Оставих го в Шахю- обяснил той. " 

А какъв е този кон?"- запитал князът. "Сива кобила"- бил отговорът. 

         Но когато довели коня, оказало се, че това е черен като катран жребец . Крайно 

недоволен, князът повикал при себе си По Ло. " Твоят приятел, когото изпратих да ми 

търси кон, съвсем се посрами- казал княз Му.- Че той дори не може да различи жребец от 

кобила и черно от сиво" . 

          По Ло въздъхнал с облекчение ."Нима е постигнал такова съвършенство?- 

възкликнал той. - Тогава Чу струва десет хиляди пъти повече от мен. Аз не мога и да се 

сравнявам с него. Той прониква в строежа на духа. Интересувайки се само от 

същественото забравя незначителното, прониквайки във вътрешните достойнства, 

губи представа за външните белези . Той вижда това, което му е нужно и не обръща 

внимание на ненужното. Чу е толкова мъдър, че би могъл да дава преценка за много по-

важни неща, отколкото за качествата на конете". 

        И когато довели коня, оказало се , че той наистина нямал равен на себе си..." 

        Иво Андрич е по-кратък: "Последният израз на всички мисли и най-простият облик на 

всички усилия е мълчанието". 
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        Изглежда наистина, че изкуството не казва, а подсказва нещата, не доказва, а предполага 

истината... 

.   .   . 

3.ТЕМА, КОНТЕКСТ  И РАЗЛИЧНИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФОРМАТА ПРИ 

В3AИMOДЕЙCTВИЕTО НА ПЛАСТИЧНИТЕ ИЗКУСТВА. 

       Общо взето теоретичният характер на цялото изследване върху проблема за 

взаимодействието на пластичните изкуства като че ли освобождава от задължението да 

вместваме в изложението и без това съмнителния "приложен" раздел. И ако сега се направи 

нещо подобно, то е само с цел да се придаде малко "плът" на изложените тези, да се 

споделят лични възгледи по още някои конкретни въпроси. Разглежданият обхват не е 

изчерпващ нито пълно разработен, а още по-малко трябва да се схваща като предписание 

или ръководство по композиция и формообразуване... 

         От една страна като основен фактор и следващите го форми е идеята с нейната 

конкретна определеност – темата (идея, философия, послание...). Втора страна на 

взаимодействието на изкуствата е формообразуващият процес. В този смисъл са отбелязани 

и някои конкретни характеристики на формата и възприятието. 

          Съответното следващо изложение е в по-тезисен вид. 

          3.1. ЗА ТЕМАТА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗКУСТВАТА. 

          Темата като същностна определеност на произведението е с изключителна важност 

както за специфичното прОтичане на творческия акт, така и при оценката на крайния 

резултат. Ще я разгледаме от няколко гледни точки: 

           3.1.1. Единство на идеята, темата и принципа на формообразуване при създаване на 

произведение - плод на взаимодействието на пластичните изкуства. 

-  Архитектурата да отчита семантично идеята и да се характеризира с наличието на тема, 

съобразявайки се и без да подценява и другите изисквания, да се насочи към подходящо 

формообразуване и форма. Това естествено да се продължи и във вече и без това 

замисленото участие на "другото" изкуство; 
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-  При вече (както сега това е масова, макар и погрешна практика) построени сгради, без 

предварително изясняване на въпроса за взаимодействие с друго изкуство, да се извърши 

внимателен, съвместен анализ на всички характеристики (идея, конструкция, пространство, 

утилитарност и пр.). 

           3.1.2. ИДЕЯ, ТЕМА И  ПРОСТРАНСТВО - ВРЕМЕ 

            -  "Космополитични" теми (отнасящи се до много хора, до нещата изобщо без 

конкретна определеност като география, идеология, време и пр.): Свързват се със съответни 

средства. Това са абстрактни идеи в цялостния замисъл и форма -  нефигурална, 

неизобразителна (абстрактна). 

          Възприятието и въздействието им е целостта на времето, вечността, липса на важност 

на времевата определеност и временното, както и желанието да се ангажират хора от всяко 

време с идеите и средствата. Също така - безкрайност на пространството, ангажирането на 

неопределено количество хора, без ограничение на нация, география, култура и др. 

     - Определени, конкретни теми: Изразните им средства са по -"лирични", с човешки 

мащаб, по-изобразителни. Въздействието, възприятието им е на "земния", краен характер 

на времето. Твърде силно е съобразяването със средата - хора с тяхната определеност в 

култура, "днешния ден", национални и регионални белези и пр... 

          3.1.3. ИДЕЯ, ТЕМА И МЯСТО 

          Общата тема, темата за общото предполага урбанистичен мащаб на намерението 

и формите: примерно използването за изразно средство на цял хълм, цял град... Също така:  

- подходящи по смисъл и като характер сгради; 

- подходящи пространства (помещения); 

- прострааственост; усещане, че пластическите характеристики на формата те обгръщат 

отвсякъде, че си вътре в нещо огромно, безмерно, глобално...; 

         Конкретната тема предполага човешки мащаб на пространството, намерението, 

формите - например само отделна сграда, кът, ъгъл, стена, детайл... Тя предполага още и - 

- конкретни (определени и ограничени функционално сгради, пространства; 
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- ограничени, локализирани, изолирани части, не-ангажиращи цялостния организъм на 

пространството и времето, човечеството. 

          3.1.4. ИДЕЯ, ТЕМА И ВИД ИЗКУСТВО 

          Конкретизираната тема е в „по - човечни” жанрове, „по - топли” (живопис, тъкани) 

средства, с по-емоционален характер на възприятието. 

          3.1.5. ТЕМА И МАТЕРИАЛ 

          Общата тема е монолитна и във форма с характер на внушение за естественост, в 

природна форма и такива материали (камък); лят бронз; лят чугун; лята стомана. 

     Конкретна тема използва облицовки, а не масиви; камъни като мрамор, мушелкалк, 

бигор; дърво; тъкани; бои. 

            В тези случаи е необходимо построяване на семантична схема на всички използувани 

материали , постигане на единство на всички средства и характеристики на материалите. 

            3.1.6. ТРАДИЦИИ В ТЕМИТЕ. МАЩАБ НА ТЕМИТЕ 

            За пример ще се вземе географски случай - Родопите. Като израз на специфична 

душевност, породена от комплексни причини, но и специално от обстановката, са твърде 

характерни пантеистичните светоглед и пластични мотиви, степен на сетивна 

изчерпателност на въздействието и възприемането, изобразителност и конкретност на 

темите, формите, материалите и цветовете. 

             Една вечер разказаха спомен: 

             Негър седи на брега на океана съсредоточен, вглъбен, гледащ залеза и океана и пее 

песен за слънцето- израз на отражението на тази именно обстановка, съдържаща толкова 

общи, мащабни  феномени, предразполагаща към по-абстрактни обобщения и средства... 

             В Япония, Индия и Китай специфични религиозни причини  са определящи пълна 

абстракция и обобщаване. Важните понятия тук са Космос, Природа, Човек, Добро и Зло... 

Религията като носител на идея за нещо твърде общо (а в миналото и единствен носител) е 

една възможност, създала традиции да се прави ’'висше” изкуство в религиозните 

общества. 
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         Нерелигиозните ("земни") общности определят силна, ограничена конкретност на 

идеите и формите, без обобщения и поглед по-надалече и по-надълбоко. Белезите на 

изкуството, родено в такива условия са подчертана изобразителност, при това- декоративна 

или прагматична... 

         В известен смисъл изкуството - темите и формите на Древна Гърция, има 

"човешки","земен" мащаб, докато обратно -  Високата Готика е с неоспорим "божествен" 

мащаб... 

             3.2. ЗА ЗНАЧЕНИЕТО НА КОНТЕКСТА (СРЕДАТА) 

           Средата като предпоставка и проблеми за решаване при създаване произведение от 

взаимодействието на изкуството може да се определи по следния начин: 

           3.2.1. Стилност и стил - единство, хармония на пластичните характеристики на 

формите, а също и на историческите времена, от които идват. 

           3.2.2. Степен на еднородност (хомогенност). 

           3.2.3. Наличието на природа- като степен и вид (топография, растителност, води, 

характерни форми и пр.). 

          Природата се явява като определяща: 

- място за творчество; 

- вида на изкуството (скулптура или стенопис и пр.); 

- форма, цвят (кръгла скулптура, релеф или плоскост...); 

- мярката, количеството - в буквалния смисъл или съотнесено към формите на контекста на 

новите форми и изразни средства. 

          3.3. СТРУКТУРА И ФОРМООБРАЗУВАНЕ 

          Архитектурата на близкото бъдеще сигурно ще бъде по-мъдра и по-богата като идеи и 

пластично разнообразие като масово проявление. 

Убедени сме, че един от важните фактори за това ще бъде основаването ù на установеното 

във Втора глава максимално отражение на многообразния контекст и среда. 
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Формообразуването ù, както и при случаите на взаимодействие с други пластични изкуства 

ще съдържа и принципа на многостранния анализ (не само формално логичен, но и чрез 

интуицията и художественото чувство) на структурата, "закона" на организацията, 

единството на контекста и средата. Това трябва да се осъществява и при реконструиране на 

съществуващата среда, в която се появява нов пластичен елемент. 

         Така структурата, геометрията, конструкцията, утилитарното, а също и фактори като 

осветеност, слънце и пр., изобщо всички "физически" условия ще играят важна роля на 

предпоставки за постигане на образното пластично единство на формата... 

         3.4. РАЗЛИЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

           За физическото съществуване, дълготрайност и устойчивост, както и за израза с твърде 

различна стойност се проявяват материалите и начина, по които технологията ги добива и 

превръща в изразно, пластическо средство. 

- На масивните камъни и то с богата гама от значения, в зависимост от вида (гранит, мрамор, 

мушелкалк, бигор, конгломерати) противостоят плочите, а замяната на едно с друго влияе 

пряко на израза и визуалните впечатления, крие опасност от обръщане обратно на 

желаното внушение... 

- Лятите метали имат своя идеен и пластичен антипод в ламарините; 

- Дървените масиви - тънките плочи (обшивки, ламперии и пр.); 

- Стенните плоскостни изкуства- сграфито, фреско имат различно въздействие и пластическо 

значение за пространството. Тук може да изникне проблемът за връзката вътре - вън, 

интериор- екстериор. В този смисъл прибягването до стенна живопис, която не издържа на 

атмосферни влияния в интериора силно ще го откъсва от екстериора, а това може да не е 

желателно от гледна точка общата идея за връзките в пространството. Така, че изборът на 

един или друг вид зависи не само от ’’вътрешното желание”, а силно се определя от общата 

идея; 

- Мозайката, например е материал и вид изкуство, което може да се осъществява и вътре и 

вън, което я прави пригодна да осигурява изпълнението на пластична идея за 

"непринудено", Мьобиусово протичане на пространството вън - вътре; 
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- Диференцирано значение имат и различните видове стъклопис -ляти монохромни , или 

цветни блокове в разнообразни проявления или обикновените, тънки стъклени листове, 

оцветени различно. И отново изборът зависи от идеята, средата и желаното въздействие... 

- Тъй като посочваните досега примери и без това надхвърлиха рамките на скулптурата и 

живописта, нека довършим и с още няколко- керамика (плочи или блокове), тъкани и т.н. 

които, както и отбелязаните по-горе ще имат  различен израз и трябва да се избират като 

вид изкуство с оглед общата идея. 

       3.5.  ДРУГИ СРЕДСТВА 

       Редица различни физически фактори и аспекти около и във формата определят различно 

въздействие и значение. 

- Ролята на осветеността и слънцето, на вида (естествено, изкуствено, силно, слабо, 

насочено, дифузно и пр.) осветление; 

- Светлосянката и светлинните ефекти, значими за израза и настроението; 

- Положението по отношение световните посоки (И/З, С/Ю) на творбата в зависимост от 

идеята, за темата, като знак и пр.; 

- Вертикално или хоризонтално ?; 

- Фронтално или странично възприемане; 

- Ярко изявена форма, със завършеност и категоричност на присъствието или "притихнало", 

срастнало с другите наоколо присъствия...  

        3.6. ХОДОВА ЛИНИЯ, ПОДХОД, КОМПОЗИЦИЯ 

        На правия, къс и с ясна, едноактна цел, подход и съответната композиция противостои 

забавения "зигзагообразния", лъкатушещ или многоцелев и неговата композиция . 

        Изборът, както многократно подчертахме, се обуславя от конкретния, комплексен 

контекст, идеята и определя внушението, израза, цялостното настроение. Мястото, броят на 

хората, посещаващи го (както и начина на посещение), групово или единично, периодически 

или постоинно и т.н. се явяват също важни фактори за избора. 
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        Изведени извън градска среда обекти (разбира се и във връзка с другите фактори) се 

"разгръщат”, създават архитектурно пространство- художествено произведение, в което 

влизат... 

        Най-често вътрешно градските творби на взаимодействието са силно концентрирани, 

"шокови” присъствия, които по-скоро съзерцаваш отвън и без предварителна подго товка, 

вътрешно пренастройване за възприятието му. . . 

         3.7. ИЗОБРАЗИТЕЛНО (РЕАЛИСТИЧНО, ФИГУРАЛНО...) ИЛИ АБСТРАКТНО ?!. 

         Известно е , че изобразителните реалистични форми са по-лесно достъпни, без 

необходимост от особена подготовка. Затова на места със силно разнородна и 

неограничена публика, както и за теми с по-близко до реалните жизнени конкретни 

ситуации като че ли е естествено да приемем очакванията за изобразителност. Като че ли?!. 

          Тези по-достъпни форми в този случай се явявати по-активната, действена страна, а 

зрителят пасивно възприема и емоционално реагира. 

         И веднага да си представим особено значими места (исторически), където наблизо 

няма простряно пране, с едни  ценности общочовешки и една публика от ценители - там 

изглежда и неизобразителната форма би имала значение, значимост или просто шанс. А в 

този случай не формата действа, а само насочва, внушава, настройва зрителя за 

преживяване, активност. 

.  .  . 

         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         Основавайки се на фактите и основните положения в това изследване, сега, в неговия 

край ще посочим някои недостатъци на практиката при осъществяването на 

взаимодействието на пластичните изкуства и най-общите ни препоръки за отстраняването 

им. 

1. НЕДОСТАТЪЦИ НА ПРАКТИКАТА В СИНТЕЗА НА ИЗКУСТВАТА 

Съществуват редица установени и безспорни проблеми и недостатъци в практикувания 

„синтез“ на изкуствата: 
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         - Събират се ’’механично” две ( или повече) професии, двама (или повече) различни 

автори. Този "синтез” става твърде често без познаване на важните за съвместната работа 

определящи, специфични особености на "другото" изкуство; 

     - Обикновено първо се проектира сградата или пространството, после се планират 

финансови средства за монументална украса (?!), а след това се търси място, или се 

запълват (най-често случайно получили се) празни места; 

     -  Другите изкуства, ако не искат да бъдат проста декорация, са предпоставени и от идея, 

характеризират се с тема, нещо което за началния замисъл и крайния резултат на "чистата" 

предпоставена архитектура не е присъшо. 

         Така се получава пълен дисонанс на крайния пластичен резултат още в дискретните му 

основания. 

         Архитектурата се замисля "чиста", независимаот други присъствия и по-късно по разни 

причини се "инжектира" с други изкуства чрез "синтез".  

         Проектирането непоправимо се разделя на две взаимоизключващи се фази - първата 

има напълно завършен смисъл, характер и краен вид. 

         Втората фаза прави опити за осъществяване на продължаващ процес, на който една 

първа част, е затворена в себе си. 

         Това обяснява всички трудности за архитектурата, както и безкрайните умувания в 

специализираните държавни комисии. 

     - Липсата на дълбоко вътрешно основание, ценностна цел, идея/тема в архитектурата 

неизбежно превръща другите изкуства в "скъпо платено приложение", а  в пластично 

отношение в декорация, независимо от най- добронамерените усилия.     

          2. НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ДОБРО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПЛАСТИЧНИТЕ ИЗКУСТВА 

          Възоснова на положителния опит и заключенията на това изследване се предлагат 

следните възможности за подобряване на практиката в сферата на съвместно действие на 

архитектурата и другите изкуства: 

     - Осигуряване на единство в професионалната подготовка на архитекта и художниците. 

Невъзможно е да се работи съвместно без познаване в дълбочина на другия творец, 
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другото изкуство. Само с изучаване на общите проблеми, общото образование може да се 

оформи истински добър творчески колектив. 

     ЕДИННО ОБРАЗОВАНИЕ, ОБХВАЩАЩО ОБЩИТЕ ВЪПРОСИ НА ФОРМАТА И 

ПРОСТРАНСТВОТО, TЯXНATA СПЕЦИФИКА, УСЛОВИЯТА  И ПРШИНЦИПИТЕ  НА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 

     - Започване на съвместно творчество отначало, от първата идея, скица. По-нататък 

процесът да продължи по същия единен начин. 

     СЪВМЕСТНО НАЧАЛО НА ЦЯЛОСТНОТО АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ. 

     - Съгласувано, общо взимане на решения от идеята до формата, т.е. ЕДИННА ИДЕЯ И 

ФОРМА. 

     - Да се изяснят съгласувано между авторите и с общата идея и форма и специфичните за 

другите изкуства прояви, форма, материал и др. 

     ОЩЕ В ИДЕЙНА ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ ДА СЕ ИЗЯСНИ ПО ПРИНЦИП, СЪЩЕСТВО 

ВЪПРОСЪТ ЗА УЧАСТИЕТО НА ДРУГИ ИЗКУСТВА В НОВОПРОЕКТИРАНАТА АРХИТЕКТУРНА 

ФОРМА ИЛИ КОМПОЗИЦИЯ. 

            3. ИЗВОДИ, ТЕЗИ И AВТОРОВИ ИДЕИ 

            3.1. Взаимодействието на изкуствата е исторически устойчиво. 

            Проблемът за взаимодействието на изкуствата, популярен у нас и в някои други 

страни под названието "синтез" , е обоснован общо исторически като необходимост за 

човека и неговата жизнена среда. Историческият път на изкуството в наше време е довел и 

до отделянето, обособяването на видовете изкуства. За да включим в една цялостна 

картина и двете тенденции използваме понятието взаимоотношения. Двете тенденции не 

си противоречат, не се взаимоизключват, а обогатяват възможностите както за 

архитектурата и другите изкуства (отнася се и до техните създатели), за жизнената среда 

като цяло, така също и за човека, който ще бъде обитател, зрител, ценител. 

           3.2. Конкретно-исторически причини за възникването на съвременните прояви и на 

двете тенденции – отделяне и взаимодействие. 
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           Отделяне и взаимодействие са от една страна реакцията на еклектизма от XIX век, при 

което се стига до пуризма с резултат - лишаването на архитектурата от традиционно 

установения и пластично богат израз. Установявайки липсата на достатъчно възможности на 

чистата архитектура се прибегна до помощта на другите изкуства. Самото развитие и на 

другите изкуства достигна до идеи с различен подтекст, които ги ориентираха към по-силна 

свързаност с архитектурата, изграждането на жизнената среда, доближаването им до 

обикновения човек, непосредственото им хуманизиране. 

           3.3.  Взаимодействащите изкуства в жизнената среда и „музейното изкуство“. 

             Не са приемливи опитите да се сложи край на "музейното" изкуство, смятаме че 

музеите трябва да продължат да съществуват в различни форми, видове и поводи. От друга 

страна, крайно наложително е желанието и от двете страни (архитектура - другите изкуства) 

да участвуват в цялостното изграждане на жизнената среда на човека да доведе до 

преоценка на професионалните възгледи, принципи и идеи  така, че да се получи 

възможност за обективно смислово и пластично единство в резултатите от тези усилия. 

             3.4. Взаимодействие на изкуствата е целенасочено единен процес на идейно 

единство, цялостно (за да "зазвучи" като единно произведение) пластично осъществяване и 

хармонично въздействие на пластичните изкуства. 

             3.5. Резултатът от съвместната дейност на архитекта и художника се определя като 

"архитектура" .  

              И този резултат както като начална идея, така и като осъществяване може да бъде 

постигнат не само от архитекта, но и от художника. Важна е не професионалната 

принадлежност на твореца, а видовата определеност на проявите му и качествата на 

постигнатото. 

            3.6. Пластичният резултат в архитектурата е „зависим“. 

            Той се определя от обективната конкретност на пространството и формите, в чиято 

среда ще се появи. Това именно го определя като " зависим".  Архитектурното 

произведение се явява като участник в изключително сложен възел от човешки 

взаимоотношенията, които не само дискретно (идеята), но и съвсем пряко ще стане 

изразител (функцията). Също така многопосочно сложната пластично конкретна среда 
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създава една твърде конкретна обстановка, която "ограничава" , насочва новата пластична 

форма към определена "роля", значимост и вид, за да се получи желаното въздействие. 

Всяка архитектурна творба става възможна за сътворяване, възприятие и оценка само 

отнесена към цялостната околна среда с всичките ù компоненти и характеристики. Пo този 

начин архитектурата се оказва едно многоаспектно конкретно взаимоотношение. 

            3.7.  Другите изкуства са "независима" (макар и относително) природа.  

            Идеята е плод на личностната цялост на автора (убеждения, абстрахиране на 

действителността...), а "случайно" появилото се (като време и без видим повод  )" вътрешно 

желание" за пластичното изразяване на идеята - формата е резултат от взаимодействие на 

първични средства - субстанциално пространство и материал. Изразните средства следват 

"вътрешното желание" и не зависят, не се интересуват от никаква конкретна среда. 

Кавалетната форма, най-чистата форма на другите изкуства, "бяга” от конкретна пластична 

обстановка, тя се явява или в чиста природа, или в неутрално пластично място (проста 

рамка, пиедестал, сиви стени). Ако художникът реши, той може да си "избере" място, 

пространство, обстановка, но именно го избира, знае какво да бъде то, за да не промени 

постигнатото вече "излъчване" на произведението, а да го подкрепи, утвърди. 

            3.8. В Модерната архитектура (ХХ век) подходът е скулптурен, резултатът – също. 

            Важно е, че Модерната архитектура (особено за така любимия и удобен 

"Функционализъм”) се е придържала към това състояние - необяснимо от историческа и 

контекстуална гледна точка. 

             3.9. Защитава се алтернативната теза на автора за промяната във възгледите, 

отношението към идеята и формообразуването в съвременната архитектура. 

            Средните поколения и особено най-младите са изцяло свързани с една нова 

действителност, която предполага необходимостта, желанието за преоценка,  а твърде 

често и протест срещу безкритичността към възгледите, фсфмирани от "германската школа" 

от 30-те години. Това би трябвало да се изрази в едни опити (не задължително- незабавно 

успешни) за нова смислово-идейна основаност на съвременната българска архитектура и 

едно ново отношение към нейната форма, формообразуване, израз и отношение към 

човека. Смисловата основа на новата архитектура ще съдържа едни вечни за изкуството, но 
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вече изразени с доста смелост и контекстуална обоснованост идеи за човешките 

взаимоотношения , висши идеали, обществени духовни ценности.  

           Формата, цялостната жизнена среда да се изгражда единно, хармонично, а не "на 

парче", без взаимоотношения с обстановката или като "аранжименти" на отделни 

независим! произведения, плод на авторовото или ведомственото его. Формата и 

композицията са също взаимоотношения - със средата и вътре в собствения си организъм. 

Пластични взаимоотношения, постигани чрез съответен екстериор или оформящи подходящ 

интериор, част от което неделима (не апликирана случайно) част могат да бъдат и другите 

изкуства. 

            3.10. Идея за "непрекъснатото пространство”- пространство, изградено на основата на 

взаимодействие. 

            Разглеждайки широко различните проявления на архитектурата сама по себе си или 

във взаимодействие с други изкуства, както и проблемите на пространството стигаме до 

идеята за "непрекъснатото пространство”- пространство, изградено на основата на 

взаимодействие. 

             3.11. Архитектурното пространство е единно и цялостно. 

            Архитектурното пространство е един цялостен организъм с вариации от външно до 

вътрешно, понякога през междинни или без тях - изцяло категорично разграничени или 

непосредствено свързващи се. 

             3.12. Теза за "пространствена система от междинни пространства". 

            Архитектурното пространство в своята цялост, с различните си вариации на 

"отвореност" и "затвореност" може да се изрази чрез тезата за "пространствена система от 

междинни пространства" , т.е. на всяко относително определено пространство се гледа като 

на част от цялото, връзка, преход ", път между пространства. Това е диалектика, а не 

статична установеност на прости вътрешни и външни архитектурни пространства. 

             3.13. Архитектурната форма е израз. 

           Архитектурната форма е израз на специфично съдържание и пластичните ù качества 

до голяма степен се определят от това ù предназначение. 

              3.14. Съдействието на скулптурата и живописта имат различен вид и степен. 
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             Различните видове изкуства различно съдействат за постигане на контекстуалната 

определеност и желания израз, и изборът им трябва да бъде " външно " и "вътрешно" 

обоснован от автора. 

              3.15. Материалите, от които се осъществява формата при взаимодействието на 

архитектурата със скулптурата и живописта имат пряко отношение за крайния резултат.   

            Материалите , с техните пластични характеристики, а също така взаимоотношенията 

между различни материали, изборът (видовете, броят) им имат важно значение за 

постигане желаните цели и ефекта от взаимодействието на архитектурата и изкуствата. 

           Не собствените качества на един материал са основание за избора му,  а общата за 

цялото необходимост, продуктивното му взаимодействие с другите материали, значението 

му за израза доказват пластичната значимост на този материал. 

            3.16. Няма добра форма изобщо, има съответстваща за случая добра форма.  

           Няма благоприятен резултат от взаимодействието на изкуствата изобщо, има 

доказано с пластичните качества на необходимата в случая форма, присъствие, участие, 

степен и вид, взаимодействие на изкуствата. 

           В архитектурните теории, стилове и авторски виждания отдавна съществуват въпроси 

“дали изобщо” и “до колко“ да съучастват други творци освен архитекта (и други изкуства). 

Да се законадателства в тази посока едва ли е най- правилно. Струва ни се, че е 

закономерно явлението на отделяне на изкуствата, като специфична дейност и резултати, а 

също така и въпросът за тяхното един ство. Дали изобщо и доколко да присъствуват други 

изкуства в оформянето на архитектурното пространство е диалектически противоречив 

въпрос, отговорът на който е “зависим“ - от смисловата страна на конкретната задача; от 

ансамбловите предпоставки; от времето и мястото; от авторовата склонност, идея, че даже 

и настроение. 

          Въпросите, поставени в изследването са избрани по необходимост. Те зависят от 

масовата практика, резултатите и ефекта от тях върху публиката и средата. Не е избегнат 

непреодолимият субективен подход, поради творческия характер на самите обекти на 

изследването, предполагащи авторство и стремеж към различие и неповторимост на 

произведенията на отделните изкуства и на тяхното взаимодействие... Историята присъства 
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тук като отправна система и за разбиране и сръвнение на проблемите. Тя обаче е повече 

значително абстрахирана и с авторско тълкуване. Независимо от придържането, доколкото 

това е възможно, към обективните факти определящи тук са собствените идеи - онези 

съкровени размисли, с които изразяваме уважението си към теоретичните изследвания на 

изкуството. Някои изказани мисли са спорни, други вероятно на някои ще се сторят 

излишни, трети - недоизяснени  или пък обременени с повече от необходимото внимание... 
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