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Описание в резюме на  

творбите за участие в конкурса 

 

• " Принципи на визуалната композиция" 

Изданието е  предназначено за  учебен материал  на студентите  от I година към 
дисциплината „Принципи на визуалната композиция“, която преподавам в 
специалност „Стенопис“.  Темата на изданието е същност и етапи  при 
проектирането, както и обзор на композицията от зората на изкуството до днес. 
Съзнавайки необятността на поставената задача и съпоставяйки я с обема на 
изданието – 120 стр,, аз съзнавам, че изчерпването на всички от повдигнатите 
проблеми е невъзможно в рамките на изданието. В своя защита ще си позволя да 
поясня, че „Принципи на визуалната композиция“, макар и изцяло новосъздадено 
изложение има смислова връзка, и е естествено продължение на  „Граматика на 
образа“ – дигитално издание, което е с много по-голям обем (230 стр.) и е базирано 
на преработката, на моята докторантура посходна  тема ( защитена през 2004 г.).  

 

Като принос, считам опита си да изложа мисленето с образи и неговата последователност 
в относително кратко, но смислово обединено изложение. Реализмът сам по себе си не е 
достатъчен  и визуалното осъзнаване на заобикалящият ни свят е процес, който никакво 
ново техническо средство не може да направи  автоматично. Визуалното осъзнаване е не 
по-малко значимо от научните открития и с това ролята на художника днес е както и в 
миналото, основна за осмислянето на живота ни и мястото ни в него. На базата на 
напредъка на психологията, както и на постиженията на изкуството през XX в., считам, че 
едно много по-обективно изследване на визуалната композиция е възможно, което беше 
и моята цел, а не просто сбор на факти и добър опит от случаен и разнороден характер.  

 

Друг, принос, според мен е и историческия обзор на композиционните стуктури и  
обусловенстта им от променящата се функция на изкуството, от древността до днес.  

 

• "Тестът на Роршарх", 2008 г., инсталация в зала "Параклисът" в НХГ. Прилагам фотоси  от 
инсталацията и виртуални панорами  

 

„Тестът на Роршарх“ е творба, продължение на търсенията ми в областта на 
принципите на визуалното осъзнаване като психологирески процес.  В конкретния 
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случай, темата е как съзнанието чете визуалното и колко различни са резултатите. 
Реалността е разгледана като динамичен процес и нейната обусловеност от 
културата на четящия образа, а не като естествена самодифинирана за вечността 
непроменлива даденост, както повечето от нас сме свикнали да я приемат. 

 

Мястото на инсталацията беше осъзнато търсено  и адаптирано в синхрон с идеята.  В 
църковното пространство , човек  се докосва до най-дълбоките истини и търсеното от мен 
внушение за магията на съзнанието, което структурира  космоса от пиксели в образи, в 
„Параклиса“ на Националната художествена галерия, намери своята естествена 
среда. Седемнайсетте пана, базирани на образите от  теста на Роршарх, бяха  
дигитално допълнени с детайли, осъразмерени и подредени в страго търсена 
последователност, съобразена с  пространството на помещението. Нито един от 
образите създадени в рамките на инсталацията, няма самосъдържащо се визиално 
послание и те могат да бъда осмислени само като грагменти от  пространството на 
„Параклиса“ и в неговата емоционална  цялост. От голямо значение  беше и 
участието на зрителите в попълването на теста – комплекти от който бяха 
разположени на специални масички  - там където в параклисите е мястото на 
светия престол.  На листовете, под изображенията зрителите попълваха тяхното 
разчитане на изображението и съпоставянето на различните разчитания, 
спомагаше да се откъснем от „реалността“ на нашето разчитане и да усетим, до 
каква степен сме плод на нашата култура.... 

 

С оглед да възстановя максимално внушението от изложбата, прилагам не само 
отделни фотоси, но и интерактивна разходка от три взаимно свързани панорами. 

 

• "История", 1996 г., инсталация в рамките на EX NATIO , организирана от Център за 
изкуство "Сорос", в къщата на СБХ, Стария град , Пловдив. Прилагам фотоси 

Инсталацията „История“  е посветена на мистиката при нашите контакти с 
„миналото“  и мястото на „миналото“ в нашето настояще.  В предходен на този 
инсталация период, аз за дълъг период се бях отдал на предифиниране на 
българската културна идентичност и претърпях  еволюция от  преосмисляне на 
иконата, към обработване на тримерни обекти от дърво с позлата и посребряване. 
Тази инсталация, беше естествен завършък на търсенията ми, макар и в изцяло 
нова и непредполагаема до тогава визуализация. Избрания  материал от 
рентгенови снимки, изграждащ „полюлея“ изказва моето разбиране за историята, 
по-добре от преосмислянето на иконографията през предходните ми периоди.  
Миналото, като кости и светлина, като неизбежен фактор между нас и слънцето на 
природните дадености, като гробище и необходим елемент на бъдещето, дава 
свобода на зрителя, която никое мое предишно произведение не е давало. 
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• "Национален музей за българско изобразително изкуство", DVD, 2011 г.. Прилагам 
екземпляр 

 Едно от големите отстъпления в последните години е недостига на публикации,  доспъпни и 
качествени, представящи българската култура, както от миналото, така и от съвремието. 
Създаването на интерарактивна мултимедия посветена на „Националния музей за 
българско изобразително изкуство“ , беше повод за преосмисляне на всичко правено от 
мен досега и ново начало.  Въпреки недостатъците на част от видео материалите и 
малко дългата връзка към определени фрагменти на наистина огромното, поне тогава , 
изложение, това е една мултимедия от нов тип, съвместяваща медиите по нов начин, 
непознат до тогава.  Липсата на музика е остра, но с оглед на ограничените финанси за 
проекта, не беше възможно да се създаде или приложи.   Факт, който отчетох  и 
впоследствие коригирах  в рамките на последвалите проекти, между мен и Българското 
национално радио. 

• "Виртуална България", сайт стартирал през 2009 и в процес на надграждане. Прилагам 
интернет адрес - www.bulgaria-vr.com 

 

Идеята за подобен сайт възникна по време на воденият от мен клас „Интерактивна 
мултимедия“ в магистърската програма на „Творческо писане“ към Калартс, 
Валенсия, Калифорния, 2007 г.  След като се прибрах в България, с помоща на 
издателска къща „Труд“ , започнахме заедно  това, което през 2009 г. открихме с 
тогавашният министър на Образованието и науката за медиийте. През 2012, 
издателска къща  „Труд“ се отегли от проекта и днес той е изцяло моя отговорност.  

 

Предстои мащабно надграждане с  нови 500 виртуални панорами ( в настоящия момент те 
са 850), както и изцяло нов дизайн. Виртуалните разходки, бяха първото звено, което 
изградих, но сега предстои да се разгъне целият замисъл на мултимедийна структура, 
съчетаваща видео, образи, карти и документи, музика, текст, в едно неделимо и взаино 
допълващо се цяло.  

 

Проектът  „Виртуална България“ предстои да се разгъне  със създаване на 
обособени раздели: история, геограгия, фолклор, изкуство.... и мултимедийната 
структура стане способна да достигне до колекциите в депата на музеите, или  
библиотечните фондове, предоставяйки на потребителя максимално пълна картина.  
Започнах и превода на сайта на други езици, което при възможност ще продължи. 
Сайта е безплатен и некомерсиален. 

http://www.bulgaria-vr.com/

