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Abstract: There are different positions in which we stay to a plastic object or a form. Once as creators, other time as consumers. And in 
dependence on whether the form is purely artistic message or recognize it and found it with the function in everyday life, expressed through 
its design, carried out in a particular material. How we define our dependent or position and searches of an author or user, aware of the 
material which has been executed or simply accept as fact, inextricably linked with  with her - the form. 
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1.Увод 

 

 
Figure 1 : арт и архитектура 

 

Форма, материал, зависимост... – Понятия сами по себе си 
значещи, но различно определени и същностно зависими в 
конкретна ситуация и осъществяване. 

Под материал разбираме всяко вещество и материя, 
свързваме я с първичната природа и начало. Чрез обекти във 
формата познаваме всичко, което ни заобикаля и самите себе 
си. Зависимоста мужду тях е неотменна чрез съдържанието, т.е. 
съдържанието е винаги оформено, а формата е винаги 
съдържателна. 

Човекът, като най-висша същност в йерархията на 
творението, придобил наследствените същности на Създателя 
си и благодарение на това е придизвикан към живот, от 
любовното чувство да бъде негов съ-автор.В тази си роля и 
предназначение, с всички дадени му нужни качества да оцелява 
и примирява, заобикалящата го в началото враждебна 
природата, той човекът, още в зората след своето раждане е 
провокиран да проиграе “различни възможни бъдещи 
ситуации, с цел да се подготви за реалността”. 

“Именно това е смисълът на появата  и съществуването на 
изкуството изобщо, защото и днес фактически то представлява 
прогноза, вероятност  и концентриран израз на нещата. При 
това създаването, както и възприемането на изкуството е силно 
обвързано с особени преживяавния и състояния.” 

“Чрез художествненото творчество, човекът се стреми да 
създаде първообраз на красотата, да се съюзят доброто и  

 

 

истината, което отражение ние виждаме във веществената 
природа”. 

 “В началото човекът е бил занаятчия, но отпосле става 
художник”  Н.Райнов 

 

2.Предпоставки и начини за решаване на 
проблема 

 
Първате форми, които свидетелстват са формите направени 

от земна пръст, от камък, от дърво, т.е.от това, което е имало 
под ръка. За това скулптурата се счита за първично изкуство. 

В сремежа си да примири себе си, чрез духа с твореца освен 
в битката за оцеляване, се появяват форми за украсяване от 
кости,  кожи ,  глина ... 

Поустановил се и вече чувствайки се господар на 
творението, човекът се поогледал наоколо и Видял. Като Видял 
- Преценил. Заобиколен, обграден, отграничен  или пък 
освободен от съвършена цялост в своята същност и проява от    
природата. Всеки обект, в своята форма е осъществен и  

 

придизвикан към живот с посредничество на конкретен 
материален носител – забелязваме, единствено подходящия. 

Чрез способна за анализ, в творчески акт, разчита 
ключовите признаци на хармония и красота, както в самия себе 
си, така и в заобикалящото го. Човекът вече творец, в умението 
да претворява, а не да копира буквално природата, чрез 
възможните и използвани материали, във всеки един етап на 
своето развитие, според предназначение, роля и потребност, 
бележи различни етапи в художественото осъществяване, с 
превес на една или друга форма , с определена изява. 

В античното търсене на баланс и хармония, скулптурата 
станала основно занимание и израз за ред. Чрез 
пропорционирането, оразмеряването, геометризацията, 
откриваме абстрактно мислене. 

Създадените строги правила, задължават твореца в 
същността си да стане добър занаятчия, в строгото спазване на 
пропорциите, през класическия период, като сремеж да се 
намери абсолютното начало на творчеството . 

Чрез  скулптурните портрети в мраморните бюстове, 
еленистите търсят моментното състояние на човека. 

В късноримския  период, чрез саморазрушаване на 
гръцката култура , произведенията стават мозаични. 
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Следва период със стремеж към чиста духовност, където 
голотата чрез пропорциите в изящество се отменя. 
Отношението към тялото се неглежира и то  става фон на лица 
с изпъкнали и големи очи – израз на душата. 

Консервирани в своето развитие, византииските идеали се 
отменят напълно в индивидуализма на ренесанса. Без правила 
зададени от никъде, време на пълна свобода , твореца  е в своя 
размах. В правото си да гледа с очи, чрез личната си  
прочувственност се утвърждава  и себеосъзнава, като 
самостоятелен автор и творец на  съдбата си. Не случайно, 
живописта бележи      и  изразява този период . 

Духът на барока – етап на разточителство и  богатство, с 
присъщите му фасади, изпъкналости и стълби, се заиграва до 
маниеризъм, в контраст с академичния класицизъм. Обърнал 
взор към античността, задава правила, форма и мерило за 
всичко. Красотата се определя като присъща и възможна за 
постигане, само в ръцете на добре научилия правилата. Във 
всичко останало, където се чете невежество, т.е. не са спазени 
изисквенията, се определя като грозно . 

На свой ред  романтизмът отхвърля правилното и банално -  
ежедневното на класическия дух, с посредничеството на 
формите на поезия и музика. 

И... , стигнахме до близкото на нас време, когато 
индивидуализма, като се  абстрахира и неглежира части от 
цялото, търси неповторимост, моментното – спонтанно 
преживяване, характерно с нарушаване на композиционните 
правила , едра мазка и  на платното и в пластиката, със стремеж 
да изтъкне индивидуалните възприятия и впечатления в стила 
на импресионизма . 

“ Истинският творец никога не търси красотата, а нещо 
съществено различно и в основата винаги едно и също : повече 
живот, повече честност, повече истина, повече сила, повече 
ритъм, повече законност и логика, повече болка и наслада 
отколкото е имало до този момент в изкуството.”  Шалда –
Франтишек Ксавер чрез Венцислав Костантинов. 

За експресионистите пък, нищо нормално не представлява 
интерес , като търси екстремни усещания и преживявания . 

Постмодерния творец открива времето когато всичко е 
позволено, изкуството изглежда мозаично, самоиронизира се и 
се самоунищожава. 

През авангардизма, време на информационното общество, 
където не просто се отрича академизма, а желае напълно да го 
унищожи. Период без фиксирани собствени форми, без 
правила, без критерии като прилича на нещо” ново, което се е 
родило и започва да се развива. Авторовата творба вече не 
говори сама за себе си, а твореца започва да се обяснява, да 
описва защо го прави, как го прави и какво евентуално би 
искал да внуши . 

“ Новата красота е преди всичко красота на целта, на 
вътрешния закон , на логиката и структурата – това е първият 
постулат на модерното естетическо чувство“ Франтишек 
Ксавел 

Не можем да пропуснем да проследим емблематичността, с 
която е белязан процеса в развитието на творческия акт, 
присъщ, както вече отбелязах, само на човека и то в наследство 
от своя Сътворител, защото това става фундамент, рецепта за 
осъзнаване и осмисляне на себе си като творци в творческият 
път на еволюцията. Изчерпателни източници за ценното и 
ненужното за всяка човешка личност. Мерило, критерии, 
понятия, форми и формообразуващи принципи, нужните 
средства и материали за тяхното претворяване . 

 

 

3.Решаване на проучения проблем. 

Художествената идея е основополагаща за самия способ на 
формообразуването като “осмислена форма “ – това е архитип 
на образа. 

За да се осъществи крачката са били достатъчни 
съществуващите отношения, открития, запечатани  
посредством нужната форма и материал. Материал, който сам 
по себе си, без посредничеството на художническата ръка е 
просто градивна част от цялостта на материята изобщо. 

 

 

Figure 2 : арт и архитектура 

 

Камъка в готическата катедрала достига върха си чрез 
внушаващата лекота, безтегловност и дематериализация. Там 
вече няма материален носител от камък, а само осезаемото 
чувстване на едно различно пространство. Камъка в арките, във 
всевъзможните разкази в композициите от скулптурки по тях 
го дематериализират. И всичко това благодарение на човека 
творец. Същия материал попаднал в ръцете на “обикновения 
човек”, не прави нищо друго освен нещо с утилитарна цел. 

Същото можем да  кажем и за витражите. Материал –
стъкло, цвят, нищо особено , но с посредничеството на творец 
през цвета прониква сияйна светлина, която в синхрон с 
ефирността на арките те прави  съжител на други обиталища . 

Това можем да заключим за камъка в гръцкото творческо 
строителство. Изящтните тела със съвършени пропорции  

 от плът с ефирна материя плат по тях, капители от листа, 
които при полъха на вятъра май наистина трептят и всичко 
това от твърдия и  нищо не придизвикващ интерес сам по себе 
си материал. 

Съдържанието и формата в изкуството е основополагаща 
категория в теорията на изкуството. Определение на тази 
категория в общата естетическа теория е – Съдържанието е 
винаги оформено, а Формата е съдържателна. В резултат от 
разнообразното взаимодействие на тези елементи се появява 
сложна вътрешна структура на произведенията на изкуството, 
от която се разделят следващите основни равнища на 
“съдържателно – формална цялост “ 

-външен – или още буквален  
-фигуративен  
-алегорически – иносказателен 
-аналогически – духовен  
-символически – трансцедентален 
В тази структура всеки предходен висше стоящ “слой” се явява 
формален по отношение на долния, а долният се явява 
съдържателен по отношение на предходния. В този преход на 
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едно в друго –“съдържанието” във “формата “и обратното –
формата във съдържанието е основа за художествено 
размишляване и възприятие на произведението на изкуството, 
неговият правилен прочит . 

Човек необучен в тази грамотност е лишен от възможността да 
разбере смисъла на художествения образ и неговата 
съдържателност. Хората отдалечени от изкуството обикновено 
виждат не вътрешното съдържание, скрито от повърхностния 
наблюдател, а при днешната ситуация намират смисъл в 
идеологията, социалната значимост, възпитателната роля и 
накрая просто в естетиката, красиво ли е или не. 

Творците, напротив – виждат съдържанието на своето 
произведение във форма и с това придизвикват недоумение в 
профанизираните среди. 

Между другото истината се състои в това, че нехудожественото 
съдържание, което също присъства в художественото 
произведение, се намира извън неговата форма, сякаш като 
съпътстващ произведението на изкуството, а собственото 
художествено съдържание, не може да се обясни с думи. То се 
намира между нивата на назованата структура . 

В тези различия се крият причините за взаимното неразбиране 
на твореца и значителна част от публиката, че и включително 
теоретиците, изкуствоведите, които мислят в литературни и 
философски категории . 

Но все пак щом има творец, ще има и публика и тя има своята 
роля и място в неговото доизграждане. Недостатъците на 
единия се превръщат в достатъци на другия и обратно. Зрителя 
не е запознат в дълбочина с правенето и овладяването на 
материала във форма, но пък благодарение на това, той по 
точно отчита впечатлението и както казва Врубел, автора си го 
открадва за себе си . 

И всичко в заедността, композиция, стил , материал , чувсване, 
идея, тема, цвят, обем, маса ...се превръща в нещо друго от 
обект, става художествен свят , художествена форма . 

Художника може да види идея във всичко от заобикалящото ни 
и не какво, а как я претворява и споява с материала според 
целта на внушението, техническата подготвеност и 
даденостите на подходящо избрания материал...получаваме 
форма във материал като същност, където едно без друго е 
невъзможно да съществуват. 

 

 

Figure 3  : ас. Михаела  Гаджева,- фигури филц 

В следващите няколко реда ще представя и анализирам три 
съвсем различни отношения в зависимостта си между материал 
и форма – съответно : вълна , плат , глицериново тесто. 

Вълната, без да е обработена специално, освен прането и 
разчепкването, от кето се получава еднороден, без насоченост в 
нишката материал. 

Има разни начини за обработка, в следствие на което от този 
материал се правят различни неща по форма и функция. 
Приомите, с които е обработена, позволяват тя да придобие 
форма само с естетическа функция, с чисто художествена цел, 
защото в тази си консистенция, тя не пазволява механични 
въздействия, като игра, почистване и други усилия върху 
получения обект. 

Поставя  се  цел да се конструират фигури максимално високи, 
да стоят стабилно, да не се разрушават във времето, като при 
изпълняването на  всички тези конструктивни дадености, се 
получат симпатични типажи, с присъщи на жив човек 
състояния. Материала се моделира така, че във всеки един 
момент пластиката да носи развитие във движението като го 
подчертава, т.е.да не са статични. 

И така ... запозната с даденостите и възможностите на 
материала , с поставена цел , с помоща на специална игла,  
която има способноста да връзва безпосочните влакна на 
вълната в дълбочина, от което следва здрава конструкция, 
носеща всички белези на пластика и характер, които са 
заложени, като във всеки един момент се контролира формата 
и се съобразява с допутимите граници за стабилност и 
цялостност. 

Прави се плътен конус за основа на тялото и същата изходна 
форма за главата. Избира се тази изходна форма като утойчива 
в този материал и заедно с това даваща предпоставка за едно 
удачно развитие на пластичното движение. 

С предварително оцветения материал - вълна, чрез процеса 
степване, с помощта на специална за тази цел игла, се 
моделира, докато се постигне преследваната цел, докато 
формата и съдържанието станат неотменна същност на 
пластиката и характера. 

Този случай ни показва и доказва красноречиво как основния 
замисъл се вписва във възможните технически граници на 
материала, който не случайно е подбран – защото е естествен, 
защото ограничава и позволява да се получат форми - 
цялостни, обобщени, за да са стабилни, без възможност за 
прекалена описателност в атрибутите. Като цяло тялото е 
обобщено в една първоначална конична цялост, където торс, 
таз, крака са вградени и изразени чрез цялото. 

 

Figure 4  : ас. Михаела  Гаджева – фигури текстил 
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В съпоставка с вълнената техника , друга текстилна , с която се 
моделират платични фигури е с помоща на предварителна 
кройка , чрез която се изрязват 2 абсолютно еднакви парчета от 
памучен плат. Той позволява за разлика от изкуствената тъкан 
да му се прилага, в някакви граници, опън и натиск, с което да 
се оказва въздействие върху конкретно желано движение и 
замисъл от страна на автора. Зашитите вече 2 профила, се 
моделират със силиконов пух в стремеж да се изрази 
заложената в тях характерност и да оживеят в пластични, 
триизмерни образи с причудливи движения и състояния, които   
будят учудване от какво точно са изработени и възторг от 
характерните типажи, следователно целта  е постигната. И при 
тази изработка забелязваме, че изходната форма като цяло е 
конична, което осигурява на фигурите стабилност и 
същевремено пластичност и характерност. Т.е. чрез специално 
заложен некрасив профил в лицата и силуета, с цел да се 
засили и изяви четливо движението и характера, защото 
памучния плат само така позволява от 2 плоски парчета да се 
измоделира все пак пластична цялост и да се предаде движение 
благодарение на което те оживяват заедно с цвета подчертават 
и изразяват определена естетика, желана и търсена от автора. 

Следващия материал, който искам да поставя до предишните 
два е глицериновото тесто, познат и основен във вече 
атрактивното сладкарско изкуство. Материал близък до 
глината, естествен като същност, пластичен  т.е. може да носи 
и дава израз и конструкция на всякакви същности до 
определени размери. Глицериновото тесто дава възможност да 
се заложи предварително определена фактурност, според 
преследваната крайна цел и в допълнение с цвета да наподоби 
всякаква матери – стъкло, метал , човешка плът, хартия и 
каквото се сетите. Всички фигурки и тук, както при 
предишните два материала се изграждат от изходна конична 
цялост и с присъщите атрибути  на съответния персонаж, се 
получава многообразие от всякакви форми и оживяват 
всевъзможни същности. Искам да подчертая, че това е дейност 
изпълняема  предимно от скулптури, художници и изобщо хора 
с худествено - пластична подготовка, където може да изпълни 
всички условия за композиция, цвят, форма, в следствие на 
което да получим един  резултат в причудливи форми и 
характери. И без да разбира и подозира за пътя на изграждане, 
консуматора на това красиво, но и вкусно изкуство да остане 
щастлив и усмихнат . 

 

 

Figure 5 :ас.Михаела  Гаджева - сватбена торта  

 

4.Заключение  

В представения от мен доклад, правя опит да поставя 
интересен за мен проблем , всеобхватен по своята същност и 
гледни точки. Предлагам материал за един по обширен и 

всеобхватен анализ. Тук чрез кратък прочит на нужните ми 
понятия и развитието на човека в творческия му път, се спрях 
като само набелязах средства и теми за анализ в практиката 
където аз самата имам пряк опит като занаятчия и автор с 
творчески цели. 

От разгледаното мога да обобщя, че първоначалния 
зямисъл за конкретното произведение, винаги се мисли заедно 
с материала от който ще се осъществи, като възможностите и 
ограниченията  му подтикват да се мисли и залага на 
определени характеристики и качества в конкретните 
персонажи. И в трите разгледани случая, мислим първо за 
стабилна изходна форма, защото сами по себе са нестабилни 
материали, но в същото време дават възможност за моделиране 
на платична характерност. И като завършек ще кажа това с 
което започнах – Съдържанието е винаги оформено , а формата 
е съдържателна... 
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