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1. Въведение 
 

Дизайнерският продукт е пряко свързан с пазара, 
търсенето и предлагането, но преди да се стигне до 
представянето на продукта е необходимо той да бъде създаден. 
Когато продуктът вече е на пазара, с всичките си 
функционални стойности, той именно формира естетическия 
вкус на потребителя. Именно за това, отговорността на 
дизайнерът като творческа личност е много голяма. В последно 
време водеща функция, именно в тази сфера, има арт-дизайнът. 
Новите идеи, реализирани в малки серии могат дори да насочат 
развитието на определен стил в даден вид дизайн. Развитието 
на технологиите създава възможност тези продукти на 
творческа реализация, да бъдат обект на промишлено 
производство. Разбира се, това е свързано с определени 
изисквания: проучване на пазара; технологични възможности 
за създаването на големи серии; и разпространение. 

Живописта, в своята същност, е израз на определена 
идея, която се предава чрез изразния език на цвета. За 
реализирането на идеята чрез конкретна тематика художникът 
използва различни изобразителни похвати. Творческият избор, 
дали да бъде чрез обем и пространство и/или силата на 
символичните послания, как да бъдат степенувани за да бъдат 
възприети въздействията, са основното предизвикателство в 
процеса на създаване. И независимо от личностният авторов 
стил, въпросът как да бъдат създадени естетическите 
внушения, винаги е свързан с определени търсения и 
професионални решения. Цветът в дизайна по принцип се 
свързва с функцията на предмета. Това е валидно най-вече в 
промишления дизайн, но в съвремието дизайна е във всяка една 
дейност – творческа и научно обоснована. 

Днес художникът и дизайнерът отговарят на много 
въпроси на съвременника, като в същото време и „задават 
много въпроси”.  Произведенията на съвременното изкуство и 
дизайна все повече спомагат изграждането на вътрешната 
нагласа на зрителя да възприема изкуството и арт- продукта, 
като израз и изказ на духовното и материалното единство, като 
вътрешна необходимост, а не като външно отразяване и 
реализиране на формата. Тази непрекъсната връзка обогатява и 
изразният език на пластичните изкуства. „N” – формите или 
така определените „изкуства на границата“ включват все 
повече нови абстрактни и символични елементи при 
предаването на философските знакови послания. От своя 
страна концептуалният изказ в изкуството, може да изрази 
своите внушения и с готов продукт. Пренебрегвайки 
функционалната същност на веща, може да се провокира и нова 
идея.  

2.Функционална същност  
• Наука и изкуство 

Практическата реализация винаги е свързана с избор 
на методи и похвати, които се реализират чрез професионални 
познания и умения. Изборът на техника за изпълнение, формат, 

композиция, цвят и т. н. се съобразява с идеята и желаните 
философските внушенията. Кръгът от проблеми е различен, но 
едни от основните предизвикателства са естетическото 
възприемане на художествената творба да бъде реализирано, 
дизайн продуктът предпочетен от многообразието на пазара, а 
новата идея осъзната. 

Науката е само един от начините за изучаване на 
околния свят…Другият е изкуството. Самото съвместно 
съществуване на изкуство и наука е илюстрация на принципът 
на допълнителността. 
Всъщност „Изкуството на балета изисква математическа 
точност, а вдъхновението в геометрията е толкова важно 
колкото в поезията.“1 Тази същност има своята обосновка: 
„…Защото от избора на зададените въпроси зависи начинът на 
единната природа на две части: система +наблюдател.“ 
2Висшата задача на науката не е в натрупването на факти, а в  
откриването на  връзките между явленията и в намирането на 
тяхната обща причина. При проследяване развитието на 
схемата на познанието, свързано с физиката, осъзнаваме 
взаимовръзката между наука и изкуство, в това число и 
дизайна. Ето и схемите, които ще сравним: 

 
Схема на познанието: 
Явление →образ →понятие → формула 
Първоначално физическо знание : 
• Явление →образ →понятие → формула →опит  
Всъщност  опитът винаги проверява същността. 

При квантовата физика образът е резултат от опит, 
формула, понятие:  

 
Явление  Образ ← понятие ← формула ← опит 
↓                                                                                ↑ 
→ → → →→→→→→→→→→→→→→→→→ 
Където: 
• Явление↔ Провокиране на Идея; 
• Опит→ проверка на хипотеза; 
• Формула → математически обоснован и изразен процес; 
• Понятие→ обобщение на същността; 
• Образ → Реализация на изследвания обект, с един и същ 

резултат. 
 
 
 
 

1  Форест Ф. 50 ключови думи на съвременната култура 
Кибея С. 2001 стр.188 

2 Понамарьов  Л. ,По д знака на кванта, НИ, С. 1989 с.138 
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За да направим съпоставка, е необходимо да изясним и 
понятийният апарат при изкуството. С понятието изкуство 
обозначаваме онази специфична човешка дейност, която 
борави с различен израз – звук, дума, пластика или 
изображение и по този начин създава възможност една личност 
да открива пред другите света на своите образи, мисли и 
чувства.  Понятието включва всички видове художествено 
творчество – литература, живопис, архитектура, скулптура, 
музика, танц, театър, кино, дизайн, а чрез N ─ формите 
списъкът непрекъснато се променя и допълва. Процесът на 
създаване е двустранен. Творческата личност се стреми да 
приобщи другите към себе си и същевременно – себе си към 
тях. „Познаваемостта е в основата на възприемането. 
Сравнявайки нов обект или събитие с вече осъзнат и свързан с 
мислите и чувствата ни, ние осъзнаваме и създаваме нови 
познания.“   

Художествената творба представлява израз на определени 
чувства, мисли, изводи и съждения чрез изразния език на 
определен вид изкуство и творческа личност. 

 

 
 

„Пейзаж“ 100/100 см., смесена техника 
 
 Изявата на идея като послание, чрез характерния 

израз↔изказ, авторите на произведения в областта на 
пластините изкуства създават реално съществуващи 
произведения. При изкуството имаме взаимовръзка между 
явление, същностна идея и послание. Например в „Пейзаж“ 
посланието е → ОСЪЗНАТ МИГ. 

Изразено чрез схема добива вида, характерен за 
квантовата физика: 

 
Явление  Образ ← понятие ← формула ← опит 
↓                                                                                ↑ 
→ → → →→→→→→→→→→→→→→→→→ 
        
Където: 
• Явление ↔ Провокиране на Идея 

• Опит ↔ творчески акт, вариантност, анализ и обобщение 
на идея според автора или екип; 

•  Формула ↔ принципи за изграждане на образ, 
обобщаване на творчески път; 

• Понятие↔ същност, резултат от изкуствоведчески анализ 
и дизайнерска експертиза; 

• Образ ↔ конкретен продукт, които отразява идеята, но 
винаги е възможен вариант. 
Следователно, последователността на процеса е 

идентичен. Но разликата е във възможността дадено явление 
и/или продукт да съществува реално със своята вариативност и 
многообразие.  

Идеята в „Руини I“ и „Руини II ”  е  ПРЕХОДНОСТТА. 
Миналото остава със своя спомен в реалното. Сътвореното  
някога всъщност е подвластно на времето. В „Руини I“ цветът 
на бялото попива останалата цветност на материалното. 
Диагоналното редуване в „Руини II ”от горния десен ъгъл към 
левия и прокъсането му е символ на „пътя и времето“. 
Затихващо или плътно положено  той- белият цвят, създава 
трептене на картинната повърхност. 

 

   
 

„Руини I“и „Руини II“  100/100 см., смесена техника 
 

Практическата реализация винаги е свързана с избор 
на методи и похвати, които се реализират чрез професионални 
познания и умения. Изборът на техника за изпълнение, формат, 
композиция, цвят и т. н. се съобразява с идеята и желаните 
философските внушенията. Кръгът от проблеми е различен, но 
едни от основните предизвикателства са естетическото 
възприемане на художествената творба да бъде реализирано, 
дизайн продуктът предпочетен от многообразието на пазара, а 
новата идея осъзната. 

 
 

 

 
 

„Родопа“ 100/100 см., смесена техника 
Композицията  „Родопа“е нетрадиционна, фигурата е 

изнесена в лявата страна на картината, като чрез жеста (ръцете) 
се подчертава непрекъснато повтарящият се ритъм на 
ежедневието. Асоциативната връзка е между духовното 
състояние на фигурата и непрекъснато сменящия се ритъм на 
цветните петна в пейзажа. Така идеята за повторяемост на 
добро и зло, радост и тъга, щастие и нещастие, е предадена 
чрез сложното преплитане на цветния тон, за да се предаде 
посланието „ЖИЗНЕН ПЪТ“ на зрителя. 
 

Обобщението на колективния опит при формирането на 
понятия ги превръща в синтезирано познание, умишлено 
лишени от подробности, присъщи на конкретните образи. Но 
всеки процес е обвързан с конкретно понятие.  Усвояването на 
езика и всички основни понятия много преди да се сблъскаме с 
нов проблем спомага процесът на изграждане на образа. Едва 
по-късно  - при опитите да се приложи към други области на 
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науката и изкуствата се изяснява истинските им значения  за 
цялата система на човешкото познание. Усвояването на 
понятийният апарат в дадено област на човешкото познание е 
като научаването на всеки език. Не може да разчитаме 
единствено на волята – нужна е система. 

Взаимовръзката автор ↔ възприемаш включва три 
основни понятия: – творба/продукт; израз↔изказ и процес на 
възприемане. При израз↔изказ изкуство – дизайн  – изкуство 
няма никакви противоречия, защото са взаимно обвързани при 
творческия акт. 

Когато се реализира дадена идея при избора на пластично 
решение окозват влияния всички критерии заложени в 
обобщеното понятие „израз ↔ изказ“. Изборът на изказ е 
свързан с идеята, реализацията на която е чрез изказа. 
Получава се веригата:  

 
Идея ↔ Израз ↔ Изказ ↔ Реализация 
Тя е валидна за всеки творчески акт. 
 
Същностната разлика е във функцията на реализирания 

вид на образа. Приоритет на дизайн продукта е 
потребителската функция, а на изящните изкуства – 
хедонистичната. 

Запазвайки посланието, част от композиционната 
организация, сменяйки материал и техника, художественото 
произведение става стимул за реализация на  дизайн продукт. 
Целта е постигане на внушенията заложени във философската 
същност на идеята в реализирания арт-дизайн, но чрез 
живописните принципи. 

  

       
 
Шалове „Родопа“ 100/200 см., 100/100 см., рисувана коприна 

 
Създаването на продукт с приоритет на една от посочените 

функции на изкуството е творчески процес. От произведения 
на живописта, чрез рисуваната коприна – друга живописна 
техника, основавайки се приложението на шала в модата, се 
преминава в сферата на дизайна. Именно тук, при създаването 
на арт-продукта е свързващото звено: прехода от изящното 
изкуство към дизайн продукта. Философското начало е ритъма, 
като символ на наслагване, провокиращ непрекъснатата смяна 
на светлина и сянка в неповторимостта на всеки миг.  Но 
внушението за промяна е продиктувано и от функционалността 
на шала. 

  

                                            
 

Шалове „Пейзаж“ и „Руини“; 100/200 см., 100/100 см., 
рисувана коприна 

 
Възможността да придобива различна форма – като 

композиционен елемент в облеклото и при движение на 
фигурата. 

Следващият етап е използвайки готовият дизайнерски 
продукт, чрез   „N – формите” наново да се навлезе в областта 
на изкуствата с приоритет на хедонистичната функция. 

Много често думите добиват нов смисъл според 
подредбата и има възможност за създаване на друга логическа 
връзка → нова идея и/или провокиране на хипотеза. 

Във фотопърформъсът „Столът” идеята е 
ЗНАЧИМОСТТА НА МАТЕРИЯТА. Основната тема е 
„ПЪТУВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО“. Материалното със своята 
реалност ни заобикаля. Духовното е неуловимо. Съпоставят се 
елементите на композицията като трансформация в 
пространството: от материалната същност на стола - до 
мекотата и нежната плавност на падащата драперия. Съчетани 
с поетичния звук върху застинал хартиеният лист.  

 

 
Фотопърформъс „Столът” 

 
Цветовия изказ е чрез противопоставяне – лек и тежък 

виолет и „ вик на цветните петна” – контрасти на бяло, оранж, 
синьо. Охрата на „стената“, сиво-черния и кафяв стол и 
цветната звучност на драперията са обединени. Само тънката 
нишка на идеята постепенно води до търсеното – обич, ласка- 
нежност, тъга – лист хартия със стих.3 

Именно този преход, е още едно доказателство, че дизайна 
все още е в сферата на изкуствата.  
 

 
 

3 М. Евтимова, Монография,2016 
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