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Abstract: The water is vital element within the structure, and in the life of every human activity. In its' natural forms and characteristics, and 
as element of the nature, the water is totally dependent and determined by specific constraints, when used and put into service of the humans. 
In nature, the bed of the river, the lake or the reservoir makes the existence of those structures possible. In the world of Art and Design, 
through the composition and the design of plastic forms, that hold and constrain the consistent water flow, we make the water available to be 
used for different purposes in our environment, and in our activities. The topics of this article are the plastic forms and their specific function 
- to sprinkle the water, in the design and in the building of sprinklers and water - mirror structures.  
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1. Увод 
  ,, Ако е вярно, че не съществува наука за особеното, то тъкмо 
обратното, няма действие или създаване, което да не е особено 
по същността си, и няма усещане, което да е универсално. 
Реалността отхвърля реда и единството, което мисълта иска да 
и наложи.” Пол Валери  

   Дизайнът е “липсващото звено” между продуктите и хората, 
между функционалността и забавлението. Дизайнерът е 
задължителен член от екипа , включващ инженери , технолози, 
експерти, социолози, културни антрополози, анализатори на 
тенденции, психолози и др. 

   За да е успешна реализацията на един продукт е необходимо 
да разберем и анализираме нужните показатели за очакванията 
на хората, техните предпочитания, мнения и цялостния 
контекст на живота им, което предполага да допринесе за 
успешното осмисляне на проекта в продукт. 

 

 
Figura 1 M.Gadjeva 

 

 

 

 

 

 

 

2.Предпоставки и начини за решаване на 
проблема 

Скулптура, вода, дизайн... Всеизвестно е неоспоримото и 
съществено значение на водата за възможността изобщо да има 
живот. Като основен състав на човешката физиология, в 
жизнените, химични и биологични процеси.  

Без тази безцветна, безвкусна, безформена течност е 
немислима нито една сфера от човешката дейност.  

Всеки цикъл и природен  кръговрат е недопустим без 
мощното съучастничество на водата. Водата е основното нещо 
от 71%, което покрива повърхността на земята, като водата 
годна за пиене е само 25% и прогнозите за нейното запазване в 
необходимите годни за консумация показатели е застрашено 
както от глобалното затопляне, така и от свръх производството 
и вредни емисии.  

При тази информация не можем да останем безразлични и 
да приемем възможността да се ползваме от този безценен дар - 
и с нищо незаменим източник на живот, все едно ни се полага и 
някой ни го дължи, без ние да носим отговорност с подобаващо 
отношение.   

Водата се ползва и от една друга специфична област, в 
желаната  и жадувана възможност за забавление и развлечение. 
Мощно и в многообразни варианти, съчетана и определена с 
богатство от скулптурни форми и дизайнерски съоръжения, 
водните увеселителни атракциони привличат и задържат всеки, 
който финансово може да си го позволи. 

Думата ми е за скромността на водата, непретенциозността 
заедно със зависимостта, която имаме към нея, както стана 
ясно по – горе. Тези нейни качества на безформеност, дава на 
нас възможности да и налагаме граници и да я направляваме, 
както предполага творческият ни размах и въображение. 
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3.Решаване на проучения проблем. 

 
Имам опит в практиката  си с форми за водни съоръжения 

като  скулптур към NOLA7, фирма която се занимава със 
всичките възможности, които касаят и устройват водните 
съоръжения за един  СПА център или аквапарк . 

В позицията си на скулптур - художник, имах   задача да 
изработвам фигури, наподобяващи животни, природни форми 
и растения. За целта, за да започна изобщо работа беше 
необходимо да знам горе – долу в какви параметри трябва да се 
ограничи дадената форма – дължина, височина, широчина, в 
зависимост от конкретното изображение на змия, делфин, 
пингвини, гъба и др. . Крайната цел, симпатично присъствие.  
Като  скулпур – художник оправдавах доверието и очакванията 
на работодателя. Фигурите ще бъдат монтирани в близост до 
водни басейни и с посредничеството на стандартни дюзи ще 
изпръскват вода през предназначените и предвидени в проекта 
отвори. 

Процеса на изработката протича по следния начин :  

Изработват се моделите на желаната фигура от стеропор, 
след което се изолира с епоксидна смола или гипсово лепило, 
защото после предстои по тази форма да се направи калъп, от 
който вече ще получим окончателното материализирано 
изделие. И калъпа и самата форма се изработват от стъкломат, 
една изключително токсична за здравето на човека и 
замърсител на околната среда процес. Без нужната екипировка 
и база за работа, процеса за кратки срокове е пагубен и с 
фатални последствия за здравето на човека и на всеки жив 
организъм. Последния етап, най-специалния, този от който 
зависи цялостната визия на  стъкломатната фигура е 
решаването на колорита и цветноста . Процеса се осъществява 
в специално пригодена за целта бояджииска камера с помоща 
на ерограф и акрилни бой, същите с които се боядисват 
автомобилите .  
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Толкова от ролята ми скулптур – изпълнител . 

Към настоящия момент, в позицията ми на дизайнер, 
преценявам личното си съучастие в отминалия скулптурен 
труд и задавам множество въпроси ...например: За какви точно 
водни площи са предназначени конкретните форми ? На какво 
отстояние от водния басейн и в близост до какви други обекти  
ще се монтира ?  Ако ще се играе с тях , на тях или до тях  , тия 

същите отговарят ли на ергономичните изисквания, които са 
задължителни за безопастността и комфорта на ползвателя ?  
Точно по такъв начин разказвателни и описателни и буквално 
копиращи действителността като форма и цветен колорит ли, 
трябва да присъстват в развлекателния живот на детето и 
възрастния ? и т.н. 
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В научния си труд за получаване на образователната степен 
– доктор, правя проучване и анализ на част от поставените тук 
въпроси. Правя извода, че масово се изработват и ползват 
изделия, целящи външен ефект, наподобителен или буквално 
копиращ природните дадености от животинския и растителен 
свят, при съоръженията за деца. При така наречените 
струйници, които просто извеждат водата по една тръба, 
завършваща с различно сечение се осъществява комуникацията 
на  безценната течност и човека във басейна за възрастни . 
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       Figura 6 Water G 

 

 
        Figura 7 Watar G 

 

В дисертационния си труд, си поставям за цел, на базата на 
проученото състояние на проблема от дизайнерска гледна 
точка , да създам серия от пластични форми , които изцяло ще 
бъдат във взаимодействие със водата. Ще бъдат конструирани 
и моделирани по такъв начин , че ще изпълняват функцията – 
струйник, без да приличат на безличните тръби, нито пък да 
наподобяват и имитират природата. Съоръженията, пластично-
скулптурни, ще бъдат изработени от порцеланова глина, като с 
това заявявам и търся близост с приодата, като излъчване и 
настроение, което носи този природен материал. Намирам този 
материал за достъпен, икономически оправдан, като ще се 
съобразя с всичките му спицифики, тъй като до момента не 
намерих друга разработка от този материал, да е пригоден да 
изпълни желаната от мен функция, което предполага 
внимателна и прецизна преценка от страна на моите търсения и 
цели . 

Очаква се бъдещите съоръжения да съучастват и се 
съгласуват с евентуални възможни пространства, т.е. да се 
интегрират във вече съществуваща архитектурна система и 
комплексна среда. 

,,Няма по-голямо изкуство от това да се решава 
безапелационното  в несигурни материали.” Пол Валери 

 
 

 

 

 

 

 

4.Заключение 
,,...никой диалектик нямя да притендира, че би могъл за 

развлечение, с помощта на своите формули да направи 
шедьоври – или поне да ги дифинира възможно най точно, без 
да вложи от себе си друго освен приложението на ума си като 
един вид пресмятане.”  Пол Валери  

Залагам на огромния практически опит който имам във 
всякакви области на проблематика в приложното и изящното 
изкуствo, за да се ангажирам с извеждането на дизайнерски 
проблем като форма и пластика в единсjво и зависимост от 
водата. 

Материала в конкретната ситуация е предизвикателство 
когато се касае за дизайн, творчество и изкуство . 

,, Ако трябва да избирам съдбата си да бъда човек, който 
знае как и защо дадено нещо се нарича , “красиво” и човек 
който знае какво значи да усещаш, мисля че бих избрал 
второто с по-дълбоката мисъл, че ако беше възможно това 
познание (а аз се съмнявам, че е дори доловимо), то веднага би 
ми открило всички тайни на изкуството.” Пол Валери 
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      Figura 10 G.Rainer 
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