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1. Въведение 

 Съвременната култура може да бъде разгледана в три 
основни направления – изкуство, наука и дизайн. Изкуството 
представлява форма на субективна творческа изява и средство 
за двустранна обществена комуникация, в която творецът 
влага своите авторски представи за себе си и света, 
посредством лични впечатления, знания и умения. Изкуството, 
включващо два основни клона – изящни и пластични изкуства, 
e отражение на общественото съзнание и манталитет и 
съставна част от културата на определена обществена група и 
епоха. Науката обхваща широк арсенал от  информационни 
масиви в четири водещи области – хуманитарни, природни, 
обществени и технически науки, изградени на базата на 
човешкото знание и познание, експериментално проверени 
посредством научния метод. Не на последно място дизайнът - 
симбиоза между науката и изкуството - представлява „трети“ 
(проектен) пласт на съвременната културата. 
 Информационният дизайн в това число, като 
интелектуална спойка между близки и/или отдалечени по 
съвместимост звена, е представител на едно сравнително 
младо интердисциплинарно направление в науката и в 
частност в дизайна, възникнал като реплика на все по-осезаемо 
развиващото се глобално информационно общество. Той е 
мощен инструмент при изграждането на стратегически 
подходи и ключови тактики, благодарение на които наличните 
информационни масиви могат да бъдат рационално 
управлявани и плавно моделирани. Резултатите от тези усилия 
водят до изграждането на една по-добра обща представа 
(разкриване на „картини на едро“) за високо-интелектуалните 
продукти и услуги и дава методична система от алтернативни 
подходи за тяхното подобряване и/или усъвършенстване.  
  Настоящият доклад разглежда тази философия като 
алтернатива за развитие на съвременния творчески процес и 
представя концепцията за Автомобилната светлинна 
скулптура като образ на тази идеология (фиг.1.). 
 
 2. Дефиниция на концепцията за 
Автомобилна светлинна скулптура (АСС) 
 Творческото приложение на концепцията за 
Автомобилната светлинна скулптура  (АСС) е свързано с 
изграждането на нетипични, неочаквани, нестандартни 
художествени образи, „нещо“ на четири колела, което дава 
възможност на личността да разглежда автомобила като 
отворена нелинейна система, податлива на експерименти, 
интерпретации и метаморфози, независима от класическите 
изисквания и ограничения за проектиране на промишлени 
продукти и в частност транспортни средства. АСС е продукт 
на творческата и интелектуална разкрепостеност – на базата на 
натрупан опит и знания (обща, средна и тясна компетентност) 
личността интуитивно „свързва точки“, до момента в който 
констатира поява на семантика, взаимодействие, симбиоза 
между отделните елементи. С други думи концепцията 
провокира възникването на метафористично (асоциативно) 
мислене, под формата на „целенасочена и безразсъдна мозъчна 
атака“, в която се прилагат евристичност и трансфер на 
информация между близки и/или отдалечени по съвместимост 

звена, с цел получаване на нови оригинални решения, които 
стимулират творческия процес и водят до трудно достижими 
на пръв поглед идеи, концепции, решения. Това е творчески 
подход, който извиква в съзнанието на твореца желанието да 
прояви артистична разкрепостеност като проява на 
нелинейното мислене - да пристъпи отвъд границите на 
познатото, правилното, общоприетото. 
  

 
Фиг.1.Еволюция на съвременния дизайн. Възникване на концепцията 

за Автомобилна светлинна скулптура (АСС). 
 
 Концепцията за Автомобилната светлинна скулптура 
дава валидност на „правото“ да си „крив“ в своите идеи. 
Благодарение на тази философия творческата личност е 
освободена и хоризонтите (посоките) на „мисловните вектори“ 
са отворени, избират се интуитивно –  „така, както творецът 
го разбира и усеща“ (фиг.2.). 
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Фиг.2. Място и поведение на АСС спрямо 

 утвърдените културни направления. 
 

 Идеята за Автомобилна светлинна скулптура 
възниква като резултат от развитието на творческите 
съвременни направления, в лицето на т.н. светлинни 
скулптури, светлинни инсталации и пърформанси, които 
благодарение на бързия прогрес в светлотехническа техника 
приемат нови измерения.  Решения на АСС-концепцията са 
концептуалните проекти A’KIMONO, Audi A’KIMONO LS2.0 
(фиг.3.), Audibleyes ALS (фиг.8,9) и Bugatti Atolla ABLS. Те са 
представители на концептуалния автомобилен дизайн с 
различна степен на метафористичност и асоциативност.  
 

    
 

 
Фиг.3. Audi A’KIMONO LS2.0).Есктериор - дневна и нощна визия – 

светлинна скулптура на четири колела. 
 

 3. Място на АСС-концепцията в процеса на 
изграждане на реален модел автомобил 
 Водещи етапи в проектирането на реален модел 
автомобил са: продуктово планиране, кратко описание, 
„мозъчна атака”, избор на тематични (стилови) направления, 
триизмерно формоизграждане и моделиране, дизайн оценка, 
програмен мениджмънт, изпитване на модела, премиера. Място 
на АСС-концепцията в процеса на изграждане на реален модел 
автомобил е представено на фиг.4.  

       
Фиг.4. Процес на изграждане на реален модел автомобил. Място на 

концепцията за Автомобилна светлинна скулптура. 

 Практическото приложение на концепцията за 
Автомобилна светлинна скулптура може да се разгледа в 
няколко измерения.  
 На първо място това е индивидуален творчески 
подход, който спомага в изграждането на силни, запомнящи се 
и въздействащи съзнанието образи, които представляват 
съществена отправна точка при проектирането на реални 
модели в сферата на автомобилния и транспортния дизайн – 
концепцията за Автомобилна светлинна скулптура е „импулс 
за творческо вдъхновение“.  
 Второ,  АСС-концепцията представлява възможност 
за реализирането на концептуален модел, който може да 
повлияе в развитието на марковата идентичност на всеки 
производител на транспортни средства и не само. Концепцията 
може да предизвика развитие и в други направления, различни 
от промишлеността и дизайна.  
 Трето,  АСС-концепцията представлява възможност 
за реализирането й като единичен („бутиков“) модел, 
произведен в един или ограничен брой (лимитирана серия), в 
зависимост от маркетинговата стратегия на съответния 
производител. Без да се изключва и възможността определено 
концептуално решение да бъде лансирано като модел за 
серийно производство.  
 Не на последно място АСС-концепцията може да 
повлияе върху мирогледа на една личност (група) и нейното 
(тяхното) бъдещо развитие – като пример за съвременно 
асоциативно-творческо мислене (реален модел на отворена 
нелинейна система), което позволява да бъде интерпретирано и 
в други ситуации, в зависимост от обстоятелствата и 
необходимостите. В връзка с това е представена и прогноза 
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спрямо етапното развитие и реализация на АСС-концепцията в 
реални условия (фиг.5.). 

 

 
Фиг.5. Прогноза спрямо етапното развитие и реализацияна АСС-

концепцията в реални условия. 
 
 4. Обобщен модел за проектиране на 
Автомобилна светлинна скулптура 
 Стратегията за проектиране на АСС-модел включва 
три водещи аспекта на проектиране - маркетингови, 
технически и стайлингови параметри.  

 Маркетинговият дял обхваща развитието на 
водещите световни тенденции и новости във всички възможни 
направления и нива, оформящите се обществени и 
потребителски интереси и търсения в отговор на съвременните 
нововъведения на пазара, обективни анализи (наблюдения) на 
взаимодействието (поведението) на прекия потребител спрямо 
персоналния автомобил.  

 Техническият дял засяга основните структурно-
функционални и ергономични аспекти на проектирания модел. 

 Стайлинговите параметри засягат трите фактора, 
които се оказват решаващи при избора на автомобил („как 
изглежда“) – концепция, визия и послание.  
 Трикомпонентната система изгражда общата 
философия на концепцията и е адаптирана към водещите 
съвременни стратегии за автомобилно проектиране и 
производство. На фиг.6. е представен обобщен модел на АСС-
проектирането, където ред от последователни стъпки описват 
възможния път в практическата реализация на концепцията.  
 

 
Фиг.6. Обобщен модел за проектиране на  
Автомобилна светлинна скулптура. 

 

 5. Нови хоризонти в светлинния дизайн на 
автомобилите. „Светлинният сценарий“ (Light Plot) 
 Очевидно е динамичното развитие на светлинните 
системи в съвременните автомобили, както в интериора, така и 
в екстериора. По отношение на външния облик, дизайнерите 
търсят характера на образа не само в разнообразието от  
техническите светлинни средства, но така също в скулптурното 
изражение на формата и в крайна сметка симбиозата, 
синергичното взаимодействие между формата и светлината. 
Видимо се отчитат резултатите на специалистите и усилията, 
които влагат в подобряване на автомобила като общоприето 
средство за транспортиране в 21 век. Но все пак съществуват 
някои  въпроси, свързани с управлението на МПС, които не 
удовлетворяват всички участници (водачи на МПС) на пътното 
платно.  

 Според проучвания, една съществена част от водачите 
на МПС са на средна възраст (50 години), като това се отчита 
не само в рамките на България, но и в други страни. От 
психофизиологична гледна точка тази група до определена 
степен има основание да се счита за рискова и причината за 
това лежи в данните за функционирането и състоянието на 
зрителния анализатор в напреднала възраст и по-специално 
зрителната акомодация (изменението на пречупвателната сила 
на окото с цел получаване на ясно изображение на 
наблюдаваните обекти върху ретината, фиг.7.), [6]. С 
увеличаването на възрастта на човека, намалява способността 
за акомодация на очите. Очната леща става по-малко 
еластична, а ясното виждане става по-трудно или проблемно.   

 

 
Фиг.7. Зрителна акомодация и възраст. 

 
 Друг съществен проблем е все по-високите стойности 
на интензитета на светлината на предните фарове на 
автомобилите, където присъства директно насочена светлина. 
До голяма степен тя оказва смущения у водачите от всички 
социални групи (20, 40 и 60-годишни). Известно е, че 
системното подлагане на очите на директна насочена 
интензивна светлина (заслепяване) води до промени в общото 
състояние на хората, но също така създава предпоставки за 
хронични заболявания. Очевидно системата за нощно 
осветление на съвременните автомобили носи известни 
рискове и проблеми със социален, биологичен, ергономичен, 
психо-физиологичен и санитарно-хигиенен характер. 
Проектите A’KIMONO  и „Осезамеите очи“ (Audibleyes ALS, 
фиг.8;9) дават идея за това как би изглеждал бъдещият 
автомобил с и без предни светлини, така че светлинният 
дискомфорт да бъде ограничен до минимум. За мнозина тази 
постановка може да изглежда абсурдна, но тя поставя въпроси, 
които имат обективен характер. 
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Фиг.8. Осезаемите очи (Audibleyes ALS concept).Есктериор - 
дневна и нощна визия – комбинация от нетрадиционна 

светлинна система и борд с подчертан монолитен характер. 

 
Фиг.9. Осезаемите очи (Audibleyes ALS concept). Интериор. 

 
 Без съмнение автомобилът е едно от най-сложните 
човешки изобретения и система, която динамично се развива 
във времето. Още в самото начало, когато каляските с конен 
впряг отстъпват на първите автомобили възниква въпросът 
доколко безопасни са те. Днес статистиките ясно показват, че 
човешката грешка има съществено значение в броя на 
автомобилните катастрофи. Въпросът е дали наистина е 
възможно автомобилите на определен етап от своето развитие 
да „загубят“ така съществените предни светлини и това да 
повлияе благоприятно на общата картина.  
 „Светлинният сценарий” (Light Plot) взима под 
внимание системите за нощно виждане, които постепенно 
навлизат в практиката и в лицето на които се открива 
„работно“ решение (хипотеза) за премахването на 
заслепяването на шофьорите. Проектът „Осезаемите очи“ ясно 
визуализира тази идея – симетрично разположени светлинни 
панели (с функционално и декоративно предназначение) по 
протежението на борда, които подчертават силуета на 
автомобила с дифузна светлина, като се запазва белият цвят 
отпред и червеният цвят на светлината отзад.  По този начин 
светлинното заслепяване практически се елиминира като 
проблем, а системата за нощно виждане, въведена като част от 
управлението на автомобила, дава информация за обектите в 
далечина и непосредствена близост.  

 6. Заключение 
 Интегрирането на нетрадиционна светлинна 
инсталация с прилагането на дифузно осветяване на 
определени повърхнини в корпуса на автомобила е авторска 
реплика, възникнала в резултат от съзнателното анализиране на 
съвременните възможности и тенденции в осветителната 
техника, както и обективните проблеми, които съпътстват 
реалните модели автомобили. Благодарение на външното 
художествено-функционално осветление автомобилът успява 

да разкрие по нов начин визията на автомобила на бъдещето. В 
връзка с това са направени следните прогнози като хипотеза 
спрямо развитието на автомобилната индустрия - т.н. 
„Светлинен сценарий“ (фиг.8.):  
    

 
 

Фиг.8. Прогноза спрямо развитието на транспортните средства. 
Хипотеза на „Светлинния сценарий“ за 21-ви век. 

 
  1. Външният и вътрешният облик на автомобилите 
ще приемат все по-силно изразена скулптурност във формата, 
с цел автомобилът да се възприема все по-близо до човека, като 
жив организъм. 
 2. Светлинните системи в автомобилите ще претърпят 
промени, като съществува  хипотеза част от тях да бъдат 
„заличени“ с цел по-висока степен на безопасност. 
„Светлинното моделиране“ и „светлинното модулиране“ 
вероятно ще променят революционно имиджа на бъдещия 
автомобил и неговото поведение на пътя. Като алтернатива за 
управление на автомобила се явяват системите за нощно 
наблюдение. 
 3. Интериорът на автомобила ще се превърне в среда, 
която ще предоставя възможността за „релаксация в 
движение“ („relaxation in motion“).  
 Концепцията за Автомобилна светлинна скулптура 
дава възможността да се разглежда като отворена нелинейна 
система, като се прилагат различни хипотези, съждения и 
постановки с цел търсене на нови подходи за решаване на 
обективни проблеми и усъвършенстването на цялата система. 
Тя е и опит за преоткриване на нови потребности в 
проектирането на автомобилни превозни средства, като 
проблемът светлинен дизайн в автомобилостроенето остава 
отворена тема за широк креативно-иновационен дебат. 
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