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I. Обем и структура на дисертационния труд  

Дисертационният труд се състои от увод, изложение (три глави), 

заключение, библиография, приложения, илюстрации. Общият обем от 275 

страници включва 182 страници основен текст, който съдържа увод, изложение 

в 3 части със съответните подраздели и заключение; 5 страници библиография; 

4 страници списък от видеоматериали включени в дисертацията; 20 страници 

приложения (интервюта със създатели на 3D мапинг прожекции в България); 5 

страници списък с илюстрации и 54 страници илюстрации. Библиографията 

обхваща 99 източника и електронни издания. 
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II. Увод, обща характеристика на изследването: тези, цели, задачи и 

актуалност 

Времето, като една постоянна константа, неминуемо променя света днес. 

Технологиите, развиващи се динамично, обслужват различни нужди. По съвсем 

естествен начин те навлизат и в изкуството. Появяват се: 3D скенера, 3D 

принтера, кинект (контролер за преобразуване на движение) и др. Обект на 

настоящото изследване е една от съвременните теми в изкуството със 

значителен брой примери в световен план. Тази новопоявила се медия е позната 

под името 3D мапинг (произлиза от английски: 3D projection mapping), наричан 

още: video mapping, projection painting, spatial augmented reality. Терминът е 

навлязъл в българския език, но тук e заместван още със словосъчетанията: 

обемно трансформиране със светлина, трансформиране на обемни форми със 

светлина и светлинни трансформации. Накратко терминът би могъл да се 

обясни като прожектиране върху триизмерни обекти (най-често това са сгради). 

Прожекциите са конкретно съобразени с формата на обектите и създават 

илюзия за трансформирането им. 3D мапинг прожекциите могат да бъдат 

включени към сайт-спесифик изкуството, уличното изкуство, дигиталното 

изкуство, рекламата, както и графичния дизайн. Това се дължи на 

имплицирането на важни характеристики от различни естества. 

Научният труд, освен че изяснява същността на новата медия, обръща 

внимание на развитието ѝ в исторически план. Трудно е да се разгледа цялото 

развитие на темата без дистанция във времето, но въпреки това съществуват 

значими за развитието на обществото постижения от настоящето тук и сега, 

които могат да служат като добър пример. Изследването обръща внимание на 

отделни представители, отличаващи се с работата си. Отделено е нужното 

внимание на комерсиални фирми, които разгръщат възможностите на 

технологията, но също така са изследвани алтернативни, свободни артисти. 

Освен на теоретични проучвания и анализи, твърденията се базират върху 

възможността, която дава съвременното изкуство, а именно директна 

комуникация с авторите. Отделено е внимание на различните похвати и 

постижения в сферата. Разгледани са българските представители и метода, по 

който 3D мапингът бива инкорпориран тук. 

Днес изкуството цели да достигне по-голяма аудитория, а не да остане 

скрито и елитарно. Новата филосфия дава възможност на всички социални 
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слоеве, маргинални групи и представители на различни възрастови категории за 

досег с изкуството. Понякога дори това се случва без самите зрители да са го 

пожелали. Появява се и 3D мапингът, който е достатъчно атрактивен, за да 

събере за кратко време набор от зрители. Социалният фактор, който носи тази 

медия, е изключително силен и отговорността, която пада върху авторите на 

даден проект, е огромна. Настоящето изследване се спира на психологическото 

въздействие, което може да окаже такова публично събитие. 

Освен като произведение на изкуството, 3D мапингът се оказва 

подходящ за различни браншове. Използва се активно за реклами, социални 

каузи или акции, за които е от основно значение да се стигне до многобройна 

аудитория. Прожекцията върху триизмерни обекти се прилага и в много сфери 

на изкуството.  

Настоящето изследване е необходимо, защото 3D мапингът е актуална и 

значима медия за съвременното изкуство. Тя се развива визуално в последните 

20 години. По темата липсва информация на български език и е слабо 

разработена в световен мащаб. Преобладаващата част от достъпната 

информация е във вид на видеа и фотографии, запаметили прожекциите. В 

България има огромна липса на разработки по съвременни и актуални проблеми 

не само в сферата на изкуството. Необходимо е да бъде поднесена стойностна 

обработена и селектирана информация.  

В дисертацията се поставят няколко основни цели. Необходимо е да се 

анализират максимален брой примери, за да се изведат най-стойностните. 

Настоящият научен труд прави опит да обобщи и изясни компонентите на това 

изкуство. Необходимо е да се систематизира съществуваща информация и да се 

предоставят насоки за по-нататъшни разработки. Цели се да се изяснят 

възможностите за приложението на медията, както и да бъде изследвано 

психологическото въздействие. За да бъде успешна дисертацията, с нея е 

необходимо да се докаже, че професията „автор на 3D прожекция“ трябва да 

бъде пренасочена в ръцете на художници, тъй като в много примери липсва 

естетизацията, която е присъща за художника.  

Дисертацията трябва да изпълни определени задачи за постигане на 

поставените цели. От основно значение е изясняването на същността на 

медията. За да бъде изяснена медията, е нужно проучване на историческото 

развитие на прожектирането. Техническите постижения могат да бъдат описани 
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като се изследват всички известни проявления на 3D мапинга. Трябва да бъде 

отчетен ефектът от използването му във фестивали; театрални, оперни и 

танцови постановки; реклами и др. Анализирани са примери от утвърдени 

представители на отделните категории, както и конкретният им принос. 

Изяснена е технологията на изпълнение, новите възможности и нужният 

минимум за работа. Проследена е връзката творец – изпълнител – зрител. 

Методът на изследване е от интердисциплинарен характер, съставящ в 

себе си социологически, биографичен, културно-исторически анализ. 

Осъществен е сравнителен анализ на приложение на метода върху предметна и 

природна среда, техника, въздействие и др. Проведени са интервюта с 

представители, дали своя отпечатък в кратката история на 3D мапинг 

изкуството.  

Изследването е необходимо за развитието на 3D мапинга в България, 

както като самостоятелен жанр в изкуството, така и за развитието на много 

изкуства, в които е приложим. Оформянето на това изразно средство като едно 

отделно звено в изкуството ще го легитимира като такова.  

В първа глава от дисертацията се изяснява същността и терминологията 

по зададената тема. Проследено е историческото развитие на 3D мапинг 

прожекциите. Последователно са представени творбите от първите примери до 

днес. Изяснени са техническите способи и методи на работа, без които не може 

да се реализира един такъв проект. Разгледан е проекторът като основен 

инструмент. Уточнени са специфики при работата и последователните стъпки за 

достигане до краен резултат. В тази глава са представени различните 

възможности, които позволява медията, като те са подкрепени с примери. 

Проследени са различни тенденции и течения.  

Втора глава от дисертационния труд се ангажира с представянето на 

значими и отличаващи се автори от световната и българската сцена. 

Българските автори са разгледани подробно, като са изследвани работите на 

всеки един самостоятелен артист или колектив. Проследени са както работите с 

алтернативни решения, така и тези с комерсиална насоченост. Отделено е 

особено внимание на творци извън рамките на страната, което допринася за 

реалистичен сравнителен анализ. 

В Трета глава се отдава внимание на социалния аспект, който носи тази 

публична медия. От съществено значение е връзата ѝ с аудиторията, която често 
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пъти е случайна. Описани са възможните посоки, в които се развива 

прожекцията и изкуствата там, където тя успешно се интегрира. Рекламата, 

икономиката, образованието, социалната политика са само малка част от 

сферите, в които 3D мапинг прожекциите активно навлизат.  

Дисертацията изследва видеоматериали, запазени и предоставени за 

гледане в интернет пространството. Основен автор, който изследва 3D мапинг 

прожекцията от погледа на художник, е Донато Маниело, на чийто разработки 

се основава изследването в посока технологическа работа. Използват се статии 

и доклади по темата от чужди автори, творци и изследователи от съвремието.   

 

III. Кратко изложение на дисертационния труд  

1. Първа глава: Използването на светлината от проектора като 

средство за създаване на визуални трансформации, технологии и акценти 

1.1 3D мапинг прожекции – обемно трансформиране със светлина, 

значение, причини за възникване, времева обстановка 

Наименованието 3D мапинг произлиза от английски език (3D projection 

mapping) и навлиза в българския език, за да обособи нов технически подход. В 

научните среди носи името Spatial Augmented Reality (SAR), в буквален 

превод – Пространствено добавена реалност. Среща се още под 

наименованието „Видео мапинг“ (Video mapping), което в някои случаи се 

отделя като подвид. Би могло да се нарече и „Обемно трансформиране със 

светлина“. Технологията все още се развива, което е фактор за появата на нови 

имена в посока на различните търсения, но за художниците това представлява 

нов вид рисуване със светлина върху триизмерни форми. За да бъде разяснен 

терминът Spatial Augmented Reality (SAR), трябва да се уточни значението на 

Виртуалната реалност (Virtual Reality, VR) и Добавената реалност (Augmented 

Reality, AR). Рамеш Раскар и Оливър Бимбър (компютърни специалисти, учени 

и изследователи в тази област) уточняват: „Виртуалната реалност потапя 

зрителя в дигитално създадена среда, която може да имитира реална такава или 

да бъде изцяло въображаема. Информацията, изведена по електронен път, която 

приема зрителят, е преобладаваща. За разлика от виртуалната реалност 

Добавената реалност или AR прибавя дигитални елементи в реалната среда чрез 

компютърно генерирани ефекти като звук, видео, графики или GPS данни. В 
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Добавената реалност зрителят продължава да възприема и да взаимодейства с 

физическата реалност, придобила обаче допълнителната информация”
1
 

(собствен превод). При 3D мапинга не е необходимо да се носи шлем на главата 

или да се държи дисплей в ръце
2
. Друго преимущество е това, че може да бъде 

видян от голям кръг хора едновременно. Намесата в заобикалящата среда може 

да се постигне чрез прожекция
3
, подготвена конкретно за мястото или 

импровизирана върху прости форми в пространството (VJing). Постига се 

симулиране на движение или промяна на обекта. Причината този метод  да се 

нарича 3D projection mapping е в това, че прожекцията се осъществява върху 

триизмерен обект, съобразявайки се с формите му.  

Каква е разликата между Vjing и 3D мапинг прожекция? VJ произлиза от 

английски език – абревиатура от „video jockey”. VJ е изпълнител на живо, който 

създава микс от подбрани видеа, изображения, светлинни ефекти. Той 

композира своите елементи спрямо музиката, на която партнира. Тази практика 

е позната в клубни среди. За разлика от видео мапинга, в който видеото и звукът 

са равностойни по важност, във VJing събитията видеото следва музиката. 

Границата между жанровете не е рязка. 

Трансформирането чрез светлина дава широк спектър от възможности и 

все още е в процес на развитие, което предразполага за експерименти и 

открития. Първите проби за прожекции върху триизмерни обекти се 

осъществяват през 60-те години на революциония ХХ век. Революциите в 

областта на науката, технологиите и медицината изцяло променят начина на 

живот на хората. Създават се достатъчно силни проектори, за да бъдат извадени 

от кинозалите. Периодът от края на 50-те до края на 70-те години на двадесети 

век е период на Дигитална революция или още наречена Трета индустриална 

революция
4
. Тя се характеризира с голямата крачка, която прави технологията 

от аналогова, механична и електронна към дигитална. Дигитализацията дава 

началото на актуалната днес Ера на информацията. Естествен е процесът на 

приемственост от страна на художници и артисти. Дълго време художниците, 

работещи с дигитални технологии, водят борба, за да докажат пред обществото, 

                                                           
1
 Bimber, О., R. Raskar. Spatial Augmented Reality Merging Real and Virtual Worlds. Wellesley, 

Massachusetts, 2005, с.1 
2
 Raskar, R., G. Welch, H. Fuchs. Spatially Augmented Reality, First International Workshop on 

Augmented Reality. San Francisco, 1998  
3
 Думите „прожекция“ и „проекция“ в тази област се използват като синоними. 

4
 McConnon, N. Digital Revolution: An Immersive Exhibition of Art, Design, Film, Music and Video 

Games. S.l., 2014. 
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че с художествена намеса технологиите могат да бъдат инструмент за създаване 

на значителни произведения на изкуството. 

1.2 Същност на понятията 

Както вече стана ясно, 3D мапинг прожекцията може да се формулира по 

най-кратък начин като прожекция, осъществена върху триизмерен обект, 

съобразена с формите му. Най-развити за момента са прожекциите, 

осъществявани върху фасадите на сгради. Архитектурата дава конкретно поле 

от геометрични фигури. Често прожекциите върху сгради създават илюзия за 

тяхното деформиране, рухване, промяна на цвета и прочие. Това е резултат от 

добре създадено видео, което, проектирано в тъмната част на денонощието, 

успява да създаде нова идентичност на статичен и познат за хората обект. Една 

3D мапинг прожекция се състои от: обект, проектор, подготвени видео и звук, 

компютър. Всяка част е незаменима, като от основно значение е подготовката 

на видеото и творческото решение. Именно творческото решение във визията е 

водеща линия в настоящата дисертация. Художникът Донато Маниело 

определя
5
, че 3D мапинг прожекциите се базират на три геометрични 

трансформации – хомотетия, хомография и анаморфизъм. Геометричната 

трансформация е позната от векове и се използва и от художници. Днес такива 

илюзии все повече се виждат в популярните рисунки по улиците, които създават 

едно имагинерно триизмерно пространство. Феличе Варини осъществява 

намеси в различни градски пространства, като по виртуозен начин вмъква 

анаморфизма чрез геометрични фигури, които се образуват пред очите на 

минувачите единствено и само от една гледна точка.  

1.3 Исторически анализ 

Връзката архитектура – светлина винаги е съществувала. Съвременните 

архитекти също използват светлината като елемент за създаване на 

допълнителна стойност в своите проекти. В древността това може да се открие 

силно изразено в храмовата архитектура. Много са изкуствата и теченията, 

които се основават на светлината и сенките като основно изразно средство. Днес 

проекторът е едно от изобретенията, генериращи изкуствена светлина, 

пресъздавайки с нея образи. Прожекцията върху тримерен обект, която се е 

утвърдила като най-ранна, е осъществена при откриването на Къщата на 

                                                           
5
 Maniello, D. Realta aumentata in spazi pubblici. Volume I. Le Penseur, 2014, p.16  
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духовете през 1969 г. – част от увеселителния парк Дисниленд. В търсенето си 

на по-иновативни решения за създаване на „страховити“ илюзии компанията 

достига до проектора като инструмент за работа. Приключението в тъмнината 

на замъка включва пет пеещи бюста
6
. Ефектът на „пеещите“ бюстове е 

постигнат в няколко стъпки. Заснети са истинските лица, докато изпълняват 

песен, а след това видеото се прожектира върху отливки на техните глави и се 

създава илюзията, че гипсовите бюстове оживяват, наподобявайки представите 

за духове. Изключителната възможност на 3D мапинг технологията убедително 

да симулира промяната на обекти успешно се вписва в концепцията на 

увеселителния парк. Компанията, също така, получава първия патент, наречен 

„Апарат и метод за проекция върху триизмерен обект“
7
. По същество той 

описва система за дигитално рисуване върху обеми. Това може да се нарече 

официалното начало на рисуването със светлина върху обемни форми. След 

първата прожекция следват 35 години, в които експериментите все още са 

рядкост. 

Джеймс Тюрел доказва значението на светлината в пространството. 

Синтезът между двете медии създава едно почти абстрактно място с 

минималистични решения. Между 1967 г. и 1969 г. Тюрел създава серия от 

образи, запечатали прожектирана светлина върху части от стени ( „Projection 

pieces“). В тази серия от работи формата на основата е от голямо значение. 

Образите се различават от останалите, тъй като, използвайки проектор и 

вътрешни или външни бели ъгли, Тюрел успява да овладее законите на 

перспективата и така създава своите визуални илюзии.  

През 1980 г. Майкъл Наймарк създава инсталацията „Премествания“
8
. В 

нея са заснети двама души, които се движат и преместват различни предмети в 

един от ъглите на стая. Камерата ги заснема, като бавно се върти около оста си. 

След това стаята заедно с всички мебели и предмети в нея са боядисани в бяло и 

камерата е заместена от проектор, който прожектира вече заснетото видео. 

Резултатът като илюзорно движение на обектите и поява на хора е 

изключително убедителен, остава ефект на наслояване. Този експеримент е една 

следваща стъпка към възможностите на медията и чертае нови перспективи.  

                                                           
6
 Edlund, J., S. Al Moubayed, J., Beskow. Co-present or Not? – In: Eye Gaze in Intelligent User 

Interfaces: Gaze-based Analyses, Models and Applications. S.l., 2013, p.187.  
7
 Патент: http://www.google.com/patents/US5325473 

8
 Edlund, J. Цит.съч., с.188. 
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Сериозен подем придобива прожекцията, когато навлиза в академичните 

среди. Специалност с името „Spatial augmented reality” се открива в 

департамента за Компютърни науки на Университета на Северна Каролина от 

Рамеш Раскар
9
, Грег Уелч, Хенри Фукс и др. Като специалисти в областта на 

компютърните науки, те стартират с доклада „Офис на бъдещето“
10

, в който 

всяка повърхност може да се покрие с прожекция и да замести малкия 

компютърен екран. Изобретението Shader lamp (Тонираща лампа) е създадено 

отново от Рамеш Раскар и екипа му. Те успяват да използват проектора като 

средство за графично анимиране на обект в реална среда. Понякога 

архитектурните проекти се презентират с бял макет, но винаги е предимство, 

ако се демонстрират цветови решения. Това провокира авторите за създаването 

на Тониращата лампа. Амбициозната цел на новото изобретение – казва Раскар 

– е да се използват предимствата на този естествен физически интерфейс, и по-

специално авто-стереоскопичното наблюдение на физическия обект в 

комбинация с богатството на компютърната графика. Тониращата лампа дава 

възможността за прожектиране върху неправилни форми, овални елементи и др. 

Рамеш Раскар прави демонстрация с ваза, върху която се извършва прожекция. 

Освен техническото сходство прожекцията върху триизмерна фигура, 

съобразена с формата, прави тези експерименти значителни.  

1.4 Технически характеристики 

 Проекторът е оптичен уред, който проектира изображение или видео 

върху повърхност, често прожекционен екран. Той е основното изразно 

средство – инструмент за работа, с който художникът може да пресъздаде 

своите идеи с 3D мапинг технология.  

 Процесът по създаването на 3D мапинг прожекция се състои от няколко 

последователни етапа: заснемане на обекта на прожекция; създаване на 

дигитален тримерен модел; създаване на видеоанимация по вече готовите 

работни маски. Следват: обработка и конвертиране на видеото; проби; 

подготовка и реализация на място.  

Изборът на обект на прожекция е сбор от множество фактори. Отделя се 

внимание на: локация, достъп, архитектура, цвят на фасадата, мотив и тема, ако 

                                                           
9
 Рамеш Раскар е съавтор на една от първите книги, изследващи Пространствено добавена 

реалност (Spatial Augmented Reality). Познат е още с Фемто-фотографията, чийто създател е.  
10

 Описание на проекта: http://www.cs.unc.edu/Research/stc/index.html 
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има такава, и връзката ѝ с обекта. След като бъде определен обектът на 

прожекция, трябва да бъдат подготвени маски
11

 в графичен софтуер, върху 

които е същинската  работа по изграждане на видеото. Методите за вземане на 

маски са два – от фотография и от прожектиране на място. Важно е 

фотографията да бъде направена от точното място, на което ще бъде поставен 

проекторът. Днес 3D скенери позволяват на авторите да документират бързо и 

прецизно своите обекти. Избирането на проектор зависи от големината на 

обекта и разстоянието, от което ще се прожектира. При прожекция върху 

мащабни обекти на открито може да се направи грубо изчисление чрез 

апликацията Google Earth
12

. При наличие на данни за разстояние и големина на 

повърхността за прожектиране се определят параметрите, на които трябва да 

отговаря проекторът. Разбира се, остава възможността и за реално измерване на 

разстоянията и височините по класически методи.  

Всеки обект поради своята същност съдържа характеристики, които 

могат да бъдат предразполагащи за реализирането на интересни проекти, но 

също така да имат ограничаващи специфики. Един от тях е цветът на обекта / 

сградата. Когато сградата има различен от белия цвят, той ограничава цветовите 

възможности. При фасадите в жълто сравнително лесно могат да бъдат 

преодолени тези бариери. Цветът на фасадата остава като основа за 

визуализацията. Върху червена основа бял сноп светлина отново ще осветява 

червеното, от което логически следва, че да се изобрази бял цвят е почти 

невъзможно. Това е причината при такива прожекции да се следва графична 

стилистика. Всичко това трябва да бъде ясно при започването на проект. 

За да се стартира творческата работа по видеото, е предимство, ако се 

следват няколко стъпки: Проучване – на сградата, нейната архитектура и 

история, темата на прожекцията; създаване на Mood board
13

 – така нареченият 

mood board дава обща представа за атмосферата, която трябва да се постигне, и 

служи за ориентир в последвалата работа; създаване на Story board
14

 – той 

представя сюжета и разкадровката на видеото; Визуализиране – следва 

визуализирането на идеята в нейния финален вариант с всички детайли.  

                                                           
11

 „Маски“ се наричат цветни петна, които покриват различните елементи от обекта. Маски се 

правят на елементите в техните перспективни изменения, за да служат като шаблон. 
12

 Google Earth е познат софтуер. Той предоставя аеро и сателитни снимки. 
13

 Mood board – колаж от изображения, текст и детайли, които създават една обща атмосфера.  
14

 Story board – поредица от рисунки/скици – разкадровка, които проследяват сюжета, за да 

дадат ясна представа за идеята на видеото. Сториборд се подготвя за различни видеопродукции.  
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Често пъти за постигане на зададените цели работата варира в различни 

програми за анимация, като това зависи от проекта. Този етап на работа е 

платното на художника, тук той развива своята идея, често поема ролята и на 

режисьор. По-долу са отбелязани методите, които се използват най-често. 

Обектите, характеризиращи се с по-големи форми, дават възможност за 

работа тип колаж. Чрез обработка файловете се изрязват и сглобяват във 

формата на различните плоскости. Именно тук се вижда важната роля на вече 

създадените маски / шаблони. Повърхностите, избирани за подобни прожекции, 

обикновено са изградени от начупени и изчистени от детайли форми.  

Най-типичните 3D мапинг прожекции се основават на работата в 3D 

софтуер. Прожекциите от този вид „променят“ и „деформират“ релефа. В този 

случай обектът се изгражда триизмерно, като важна е прецизността на формите. 

В такъв случай снимките на обекта в началото не са единствено от мястото на 

проектора, но и от други гледни точки, за да дадат повече информация. Тук 

формите могат да се раздуват, размекват, раздробяват, срутват и пр. Налице са 

множество ефекти от самия софтуер, но, разбира се, по-голямо впечатление 

правят авторските разработки. Работата в триизмерна среда създава множество 

различни възможности, но също така крие предпоставки към опростяване и 

повърхностно извеждане на идеята. 

Някои художници предпочитат двумерната анимация. Видеата могат да 

бъдат напълно абстрактни и декоративни или да изграждат образи. Съществуват 

прожекции, които са създадени чрез поредица от кадри, по-позната като стоп 

моушън анимация
15

. Различните видове техники могат да се комбинират.  

В някои проекти се използват единствено звуци и шумове, без единна 

музикална рамка. Когато се работи с музика, най-често тя се създава успоредно 

с анимацията. След като анимацията е готова, различните съставни части са 

сглобени и финализирани, то тя може да се прожектира. 

Adobe After Effects е софтуер за графична анимация, монтаж и 

постпродукция и е основна програма за създаване на 3D мапинг прожекции. 

Неговата роля е да обедини в общ файл предходните работни процеси.  

Всички творци в областта на 3D мапинг прожекциите затвърждават 

мнението, че звукът и музиката са половината от светлинния проект. Така 

                                                           
15

 Стоп моушън (stop motion) e техника, която се използва най-често за анимиране на движение 

на неподвижни обекти. Движението се заснема в множество етапи и кадрите се монтират.  
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нареченият саундтрак е изключитело мощно средство за създаване на 

атмосфера. В интернет пространството могат да се намерят безплатни
16

 и 

платени сайтове, които предлагат различни звукови ефекти и мелодии. След 

като звуците са подготвени, те се монтират и синхронизират с анимацията. 

Финалната подготовка е свързана с последни синхронизации. 

Подготвеното видео се композира прецизно върху формите на обекта, например 

в програмата Mad Mapper
17

, която позволява „обличането“ на формите. Винаги 

се правят технически репетиции. Мястото на прожекция също налага 

подготовка, съобразно изискванията от общината на района. Колкото по-

затъмнено е пространството, толкова по-добър е контрастът на прожекцията. 

Възможно е да се потърси съдействие във връзка с уличното осветление, както и 

възможност за временно спиране на светещи реклами, билбордове и други 

светещи обекти в близост до мястото на прожекция.  

Тъй като тази медия е актуална и все още се развива, няма изградена 

методология във вид на учебни издания и помагала. Познанията се споделят 

чрез работилници, лекции, интернет статии, видео уроци и форуми
18

. 

Художник, който има желание да създава видеопрожекции, трябва да 

бъде запознат с различни компютърни програми, за да изрази най-добре идеите 

си. При по-мащабни прожекции техническата част, свързана с инсталациите на 

място, се възлага на екип техници. Въпреки това е добре художниците да могат 

и сами да боравят с нея.  

Историята на проектора започва от средата на XVII век. Тогава Кристиан 

Хюгенс (астроном и физик) изобретява така наречения „магически фенер“ 

(Magic Lantern)
19

. Това е кутия, съдържаща светлинен източник (свещ), 

вдлъбнато огледало и тръба, пред която се поставят изрисувани стъклени плаки. 

Прожекционното средство става изключително популярно и много 

илюзионисти започват да го използват за своите трикове. През 1876 г. Шарл-

                                                           
16

 Няколко електронни сайта за безплатна музика и звуци: 
http://www.sounddogs.com/ 
https://www.freesound.org/ 
http://www.soungle.com/ 
17

 Представяне на програмата: https://www.youtube.com/watch?v=QemHYsZWKFw 
18

 Няколко интенет урока:  

https://vvvv.org/contribution/vvvv.tutorials.mapping.3d 
https://1024d.wordpress.com/2011/06/10/mapping-a-building-after-effects-madmapper-tutorial/ 

http://node13.vvvv.org/program/projection-mapping-on-moving-objects/ 
19

 Стригулев, Начо. Кинотехнологиите промениха мечтите ни. Мениджър, 10 юни 2015, 

<http://spisanie.manager.bg/komentarite/kinotehnologiite-promeniha-mechtite-ni>. 

http://www.sounddogs.com/
https://www.freesound.org/
http://www.soungle.com/
https://vvvv.org/contribution/vvvv.tutorials.mapping.3d
https://1024d.wordpress.com/2011/06/10/mapping-a-building-after-effects-madmapper-tutorial/
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Емил Рейно изобретява праксиноскопа (praxinoscope). Усъвършенствайки 

техниката през 1888 г., той разполага с най-съвършената прожекционна система 

преди появата на филмовата лента. Въртящ барабан в апарата задвижвал 

закрепени на кожени ремъци плаки, на които били изрисувани 

последователните изображения.  

Изборът на видеопроектор зависи от функцията, която трябва да 

изпълни. В зависимост от параметрите и качеството се определя най-

подходящият. Проекторите се разделят на три вида – DLP, LCD и лазерен. 

Интензитетът на силата на излъчваната светлина, измерван в ANSI лумени
20

, е 

най-важният фактор за проекторите. Той определя какъв е потенциалът сила за 

излъчване на сноп лъчи и каква е способността им за яркост на прожекцията. За 

да се разбере каква е нужната стойност на яркостта при дадена прожекция, 

трябва да се направи внимателна оценка на базата на различни фактори. Чрез 

използването на медийни сървъри (Media servers) е възможно да се сглобят 

прожекциите на повече проектори заедно, за да се получи един голям образ. 

Това се прави също с цел образът да има наситен цвят и яркост. Throw Ratio се 

нарича съотношението, което проекторът има между дистанцията от екрана и 

големината на изображението. Тази характеристика има значение, за да се 

определи дали с даден проектор би могло да се прожектира върху различни по 

големина обекти и на какво разстояние трябва да се постави проекторът.  

1.5 Архитектурата като част от трансформациите със светлина и 

други обеми 

Сградите като триизмерни обекти са основните „платна“ за този тип 

прожекции. За да се използват възможностите максимално, е важно сградите да 

имат интересна архитектура. Издадени напред или вдлъбнати елементи от рода 

на апсиди, еркери, колони и други са архитектурни специфики, които поради 

тримерния си характер дават възможности за повече дигитални манипулации. 

По-опростените фасади имат друго предимство – те предоставят по-голяма 

свобода на авторите. Фасадата трябва да предоставя матова повърхност с висок 

коефициент на отражение за добра видимост. Огледалните повърхности 

представляват затруднение за прожекция, тъй като светлината се отразява и за 

                                                           
20

 Лумен (lm) – единицата за измерване на светлинен поток. Показва количеството светлина, 

получена от светлинен източник. Когато лумените са повече, източникът на светлина свети 

повече и по-ярко.  
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да бъде избегната тази пречка, се покриват с мрежести покривала или винили. 

Когато фасадата включва прозорци, върху които се предвижда прожекция, те се 

облепят от вътрешната страна с хартия или се покриват с платове. Когато има 

изпъкващи архитектурни елементи над хоризонта на проектора, трябва да се 

отчете, че те ще хвърлят сянка. Важен фактор е околната среда. Пространството 

пред сградата трябва да бъде достъпно и достатъчно обширно за броя публика, 

която се очаква. Видимостта трябва да бъде добра. Други важни подробности са 

функцията и историята на сградата. Натоварени понякога с много различни 

смисли, сградите будят разнородни асоциации у хората и това трябва да бъде 

взето предвид.  

За окото на зрителите архитектурата може да бъде така деформирана по 

време на прожекция, че да изгради визията на съвсем друг архитектурен обект. 

Подобно нещо прави компанията QED Productions в една от прожекциите си. 

Върху Дърамския замък във Великобритания екипът осъществява 3D мапинг 

прожекция
21

, с която замъкът придобива визията на множество приказни къщи. 

Това абсолютно заменяне на една архитектура с друга е любопитен и рядко 

използван метод. Една интересна минималистична прожекция е тази върху 

знаменитата вилна къща Фарнсуорт Хаус на архитекта Лудвиг Мис ван дер Рое. 

Прожекцията
22

 подчертава архитектурата и усещането за левитация на сградата.  

1.6 Иновативни и технически значими постижения в областта на 

прожектирането върху триизмерни обекти  

Трансформирането със светлина се развива, авторите повишават 

уменията си и прилагат нови техники, експериментират и надскачат 

досегашните постижения. Възможностите за нов вид прожекции се увеличават 

постоянно, тъй като инженерите надграждат досегашните способи и създават 

нови. За да бъдат обхванати примери със значителен принос в 3D мапинг 

изкуството, трябва да се направи анализ на огромно количество материали, 

които изпълват интернет пространството. Именно там се съхранява това 

мимолетно изкуство. Изненадващо е колко различни произведения могат да 

бъдат създадени чрез прожекция.  

Прекарвайки шест седмици в гората, фотографът Tarek Mawad и 

аниматорът Friedrich van Schoor създават уникално по рода си видео, 

                                                           
21

 Видео: https://vimeo.com/153112386 
22

 Видео: https://vimeo.com/112966728 
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заснемайки прожекции в природата. Специално следвайки формите на различни 

дървета, растения, гъби, дори насекоми, те показват как би изглеждала гората, 

ако излъчва биолуминесцентна светлина. Това е и името на проекта – 

„Биолуминесцентна гора“ (“Bioluminescent Forest”
23

). Това произведение 

впечатлява на първо място с идеята за прожекция върху живи растителни 

видове, които бързо се променят. При едно подухване от вятъра листата на 

дърветата се местят, а животните се движат свободно. Красивата и нежна 

светлинна намеса само допълва природните дадености, без да се опитва да ги 

замести или постави на заден план. Натурата и дигиталният свят имат 

съвършено противоположен характер и именно това прави взаимодействието им 

любопитно. Прожекциите върху вода вече също са нещо познато. Терминът 

„воден екран“
24

 описва система, която изгражда водна завеса. Плътността на 

милионите капчици отразява светлината и така прожектирането е възможно. 

Образите сякаш са произлезли от водата и се разсейват в пространството. 

Водните екрани се използват основно във външна среда по обясними причини, 

но има случаи, в които са овладени и в интериорни пространства. Възможно е 

прожектирането върху пара и дим. Съществуват системи и за такива екрани. 

Повечето могат да се синхронизират с музика и звуци.  

Художникът Джъстин Дуайър (Justin Dwyer) реализира един особен 

проект, в който включва сапунени балони пълни с дим. В проекта „Плаващи 

думи“
25

 Дуайър заснема различни деца, като им казва да задават въпроси, които 

биха отправили към извънземните. Тези видеозаписи той прожектира върху 

големи, издигащи се във въздуха балони с дим. Според автора, ако хипотетично 

извънземни се появят над Земята, това би бил един „прителски“ начин на 

запознанство с тях. Апаратурата включва инфрачервени сензори и така 

наречения motion-tracking софтуер за проследяване движението на балоните. 

Природните елементи засилват връзката между зрителя и проекта.   

Един различен материал, който също позволява прожектиране – това е 

мрежата. Фина и опъната, тя може да бъде използвана при обекти, които поради 

някаква причина не позволяват прожекция.  

                                                           
23

 Jobson, Christopher. A Bioluminescent Forest Created with Digital Projection Mapping. Colossal, 5 

ян. 2015, http://www.thisiscolossal.com/2015/01/a-bioluminescent-forest-created-with-digital-

projection-mapping/. 
24

 Воден екран – в превод от англ. „water screen”. 
25

 Видео: https://vimeo.com/105088618 
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През декември 2015 г. групата Wildbytes създава първата прожекция 

върху лице на живо пред голям брой публика. Прожекциите върху лица и 

въобще върху човек като обект на прожекция се наблюдават все по-често. В 

проекта
26

 на „Дивите битове“ е засилена ролята на модела. Тя изпълнява един 

своеобразен танц с глава, а прожекцията се синхронизира с движенията ѝ по 

време на изпълнението. Прожекцията е подготвена, като лицето на модела е 

сканирано и пресъздадено в софтуер за 3D обработка, а след това е създадена и 

цялата анимация. Живото изпълнение е свързано със система от пет камери и 

контролер, използвани в света на виртуалните игри
27

, които следят движенията 

на модела с 240 fps
28

. Подобни прожекции, комбиниращи Face Tracking 

(системата за сканиране на лице и неговото движение) и прожекционен мапинг, 

увеличават своя брой. Nobumichi Asai е технически и креативен директор на 

студио от Токио. Той и екипът му правят прожекция
29

 с включени две живи 

фигури. Последната прожекция, която авторът представя, е осъществена върху 

лицето на певицата Лейди Гага през 2016 г. в концертно изпълнение. 

Прожекцията върху човешко тяло представлява интерес за някои автори като 

своеобразен боди арт или временна светлинна татуировка. Именно това прави 

творческият колектив Оскар и Гаспар. Вдъхновени от мастилените изображения 

върху телата на хората, те създават прожекция върху тях
30

.        

Nobumichi. Omote.             Oscar and Gaspar. Ink Mapping .    

Движещите се обекти с прожекции, които попадат единствено върху 

фигурата, са силно впечатляващи. Един от първите значителни и изключително 

впечатляващи примери е „The Box“
31

 („Кутията“), създаден през 2014 г. от „Бот 

                                                           
26

 Видео: http://wildbytes.cc/work/kat-von-d-live-face-projection-mapping/ 
27

 Системата, която използват се нарича TrackIR. 
28

 Fps – frames per second – брой кадри за секунда. 
29

 Видео: https://vimeo.com/115808428 
30

 Видео: https://vimeo.com/143296099 
31

 Видео: https://vimeo.com/92322801 

https://vimeo.com/143296099
https://vimeo.com/92322801


21 
 

и Доли“. „Бот и Доли“ е студио, специализирано в автоматиката, роботиката и 

филмите. Създателите комбинират прожекцията със сложна роботика. Тук 

светлинните трансформации се осъществяват върху две платна, но концепцията 

и изпълнението запленяват. Платната се движат във въздуха благодарение на 

роботи, направлявани в шест оси. Високото ниво на софтуерен инженеринг е 

ключово за осъществяването на артистичната демонстрация. Тя силно напомня 

на театрално представление и подава индикации за нов вид сценично изкуство. 

Видеото към прожекцията се състои основно от геометрични фигури и ако 

зрителят иска да разкрие тайната, трябва да следи внимателно. Пърформансът е 

подразделен на пет сегмента, за да покaже различни възможности.  

Bot & Dolly. The Box        Sila Sveta. Levitation. 

Прожекции върху движещи се обекти / хора се осъществяват още в 

сферата на танца, театъра и други движенчески изкуства. Понякога се вписват в 

сюжетната линия, друг път изграждат цялостната постановка. Sila Sveta е 

компания, създаваща разнородни произведения, в които често се включват 

актьори или танцьори. Проектът „Левитация“
32

 е един добър пример за 

балансирана симбиоза между съвременен танц, прожекция и звук. Визуалната 

смяна на пода със стената като място във видеото внушава усещането за 

лекотата на левитацията, върху която се акцентира. Когато се упоменават 

специфичните и технически забележимите прожекции, разбира се, трябва да се 

отбележи най-мащабната
33

. Най-дългата прожекция върху сграда, осъществена 

от Амар Мулабегович – основател и артистичен директор на The Macula, се 

реализира върху внушителния Палат на парламента в Букурещ. Поводът е 555-

ата годишнина на града. В събитието „IMapp Bucharest 555” се включват пет 

                                                           
32

 Видео: https://vimeo.com/158647901 
33

 Mulabegović, Amar. The Largest Building Projection Ever. Projection Mapping Central, 25 септ. 

2014, <http://projection-mapping.org/bucur555/>. 
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артистични колектива от различни страни. Всяка прожекция е подготвена 

символично с продължителност от 5 мин и 55 сек. Крайното видео е с 

резолюция около 8K – най-високата до момента. Четири сървъра с готовност за 

включване на пети в случай на авария захранват проекторите с информацията. 

104 поектора от по 20 000 лумена светлинен поток са комплектовани и 

инсталирани в шест прожекционни кули, за да обхванат площта от 23 000 кв.м. 

Сградата е с дължина 270 м и височина 86 м. Изисква се точна симулация на 

настройките за различните прожекционни точки, така че, погледнато цялостно, 

изображението да има една обща перспектива. Техническите настройки отнемат 

два дни. Архитектурата на сградата усложнява допълнително процеса поради 

наличието на различни оси на фасадата спрямо проекционните апарати. Този 

проект представлява своеобразен рекорд в сферата на 3D мапинг прожекциите.  

Един друг прецедент в 3D мапинг изкуството е прожекцията, 

осъществена през 2014 г. върху St. Aubin's Fort – остров в близост до 

крайбрежието на Франция. 180-градусовата прожекция се реализира с помощта 

на 20 проектора от 20 000 лумена. Те осветяват стените и кулите на историческа 

крепост, която заема голяма част от площта му. Аудиовизуалният спектакъл е 

продуциран от QED productions – компания с много успешни проекти. Тъй като 

островът бива наблюдаван от различни гледни точки, видеото се подготвя 

персонално за всички тях. Този проект представлява предизвикателство като 

техническо изпълнение. За захранване на цялата апаратура се изисква 

многожилен кабел с дължина 5 км, 1 км от който преминава под вода. 

Подготовката по инсталирането на техниката отнема около 3 – 4 месеца 

планиране и 6 дни работа на терен. Проектът е мащабен и уникален по рода си.  

Появява се също така нареченият „мини“ проектор, който дава съвсем 

други възможности. Новите джобни проектори позволяват свързване със 

смартфони, така че информацията да бъде предадена без наличието на 

компютър. Тази лесно преносима прожекционна система създава условия за 

динамичното ѝ използване. Проектът „Със скороста на светлината“ (Speed ot 

Light”)
34

 на The Theory показва именно това. Криминална сцена на полицейско 

преследване се прожектира чрез джобен проектор върху едно офис бюро. 

Малките герои от прожекцията тичат по и около предметите върху бюрото. 

Подходът на работа е по-различен от стандартния. Подобна закачлива 

                                                           
34

 Видео: https://vimeo.com/43127008 

https://vimeo.com/43127008
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провокация е прожекцията върху масата на посетители в ресторант, създадена 

от Skullmapping. Кръстена „Малкият готвач“ (“Le Petit Chef”), тя е изготвена, за 

да забавлява посетителите, докато чакат своята вечеря.  

1.7 Възможности за интерактивност 

Възможността публиката да участва активно в пърформанси е 

продължение на творческия акт. От интеракция с прожектиране върху книга
35

, 

което може да доведе до нова ера в книгоиздаването, до интерактивни похвати в 

мащабни улични прожекции, примерите зачестяват
36

. В тези проекти се 

използват различни контролери, чиито сензори могат да проследят движения, да 

засичат вибрация, шум, температурни промени, наклон или светлина например. 

Това ангажира по-задълбочено публиката и задава нови насоки в изкуството. 

1.8 Други светлинни изкуства и техники, прилагани за проекти в 

околната среда 

Под наименованието Светлинно изкуство (Light Art) се обединяват 

всички изкуства, включващи светлината. Лазерите се развиват като технология 

и с тях се създават произведения на изкуството. Нам Джун Пайк е един от 

авторите, провокирани от лазера. В колаборация с Норман Балард създава 

инсталацията „Лазерен конус“. Light Graffiti / Light Painting или Графити от 

светлина и светлинни арт инсталации представляват заснемане на пътя на 

движещ се светлинен обект. Този вид фотография се появява забележимо в 

градските нощни пейзажи, в които светлините от фаровете на автомобилите 

образуват линии. Пикасо също е един от хората, които експериментират в тази 

посока. Появата на 3D светлинните графити в различна среда ги доближава до 

мапинг прожекциите. Светлинните сайт-спесифик инсталации имат по-дълбока 

история и се оформят като жанр, който се забелязва още в течения като 

Конструктивизъм, Модернизъм, Минимализъм и Баухаус. Навлизат сериозно в 

архитектурните проекти. Едни от най-емблематичните работи са светлинните 

намеси на Джеймс Тюрел. Движението „Светлина и пространство“ (Light and 

Space) ярко се включва в архитектурата и засилва възприемането на светлината 

като инструмент за създаване на художествени произведения.  

                                                           
35

 Casperson, Mallory. How to Make an Augmented Reality Book. Projection Mapping Central, 28 

март 2016, <http://projection-mapping.org/how-to-make-an-ar-book/>. 
36

 Casperson, Mallory. Interactive Fountain Mapping. Projection Mapping Central, 10 апр. 2016, 

<http://projection-mapping.org/interactive-fountain-mapping/>. 

http://projection-mapping.org/interactive-fountain-mapping/
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1.9 Тенденции, похвати, стилистика, течения в 3D мапинг жанра 

Въпреки кратката история на трансформациите със светлина се 

обособяват няколко популярни стилистически направления и тематики: 

Исторически теми, Абстрактни композиции, Фигурални сюжети, Steampunk 

37
стил – терминът произлиза от английски език (steam – пара и punk – пънк).  

 

2. Втора глава: Значими представители на светлинните изкуства в 

сферата на 3D мапинг прожекциите и видео мапинг проектирането върху 

триизмерни обекти  

2.1 Значими представители на светлинните изкуства в сферата на 3D 

мапинг прожекции и Видео маппинг в световен мащаб 

Трудно е да бъдат обхванати всички стойностни представители, тъй като 

това изкуство се разпространява в цял свят и се развива с бързи темпове, но 

може да бъде създадена база, която да опише различните аспекти и подходи на 

работа. Много екипи доказват, че 3D мапинг прожекцията е инструмент, с който 

могат да се създават произведения на изкуството. 

2.2 Представители 

- AntiVJ e колектив, фокусирал работата си върху прожектираната светлина и 

влиянието ѝ върху възприятията. Основните характеристики, с които изпъква, 

са: изчистената стилова линия и силното значение на музиката в проектите. 

Отличава се със задълбочена концепция, абстрактно мислене и монохромни 

гами. Членовете на групата прожектират върху нетипични основи като: ъгъл, 

купол на сграда, църковен орган
38

, а също така експериментират в природна 

среда. Творбите на AntiVJ включват 3D мапинг прожекции и различни 

светлинни пърформанси и инсталации. Един от членовете на екипа – Томас Вак 

(Thomas Vaquié), казва: „Мапингът върху архитектура трябва да отиде по-далеч 

от просто прожекция на съдържание, съвпадаща с размера на структурата. 

Трябва да се улови пространството, архитектурата, акустиката и каквото друго 

се излъчва преди всяко третиране“
39

 (собствен превод). Впечатляващи са 

                                                           
37

 Стиймпънк е стил в изкуството и дизайна, вдъхновен от Викторианската епоха и активното 

използване на парната енергия и различни механики по това време. 
38

 Видео: https://vimeo.com/18011167 
39

 Schielke, T. Light Matters: 3D Video Mapping, Making Architecture The Screen for Our Urban 

Stories. Arch Daily, 1 окт. 2013, <http://www.archdaily.com/432355/light-matters-how-3d-video-

mapping-makes-architecture-the-screen-for-our-urban-stories/>. 
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проектите „Пресушени светлини“ („Dry lights“)
40

 – проект, реализиран в 

пустинна среда, Кивотът (“The Ark”)
41

 – сайт-спесифик инсталация в 

Етноботаническа градина, „Омикрон“ (“Omicron”)
42

 – прожекция в купола на 

Залата на столетието (Hala Stulecia)
43

 във Вроцлав, Полша, „Лучена обелка“ 

(“Onion skin”)
44

 – арт инсталация, която отново е поднесена минималистично 

върху две плоскости под ъгъл, и много други. Една от знаковите светлинни 

намеси е прожекцията “Paleodictyon” върху овалното покривно покритие на 

сградата „Център Жорж Помпиду“ в Мец, Франция. Пред ArchDaily Роман 

Тарди споделя: „Относно избора за минималистична естетика, той идва както от 

света на научната фантастика, съвременните художници, които обичаме, като 

Сол Люит
45

, но също така от технически чертежи, схеми и този вид рисунки, 

които обикновено не се разглеждат като произведение на изкуството“
46

. 

AntiVJ. Omicron.      AntiVJ. Onion Skin. 

- Urbanscreen е колектив от творци, наричащи себе си артисти, изследователи и 

изобретатели. Те целят да размият границите между различните жанрове в 

изкуствата. Екипът изследва потенциала на технологиите и участва в научни 

конференции, събития и симпозиуми. В проектите на Urbanscreen преобладават 

ясен композиционен център и основна действаща фигура. Уместно се използва 

тониране в балансирани гами. Екипът често използва в прожекциите си заснети 

живи актьори, които включва в дигитално изградената среда. Това става 

характерна черта за работите на Urbanscreen. Понякога персонажите се заснемат 

                                                           
40

 Видео: http://www.antivj.com/drylights/ 
41

 Видео: https://vimeo.com/85212054 
42

 Видео: http://www.antivj.com/O/ 
43

  Залата на столетието е построена през 1913 г. Куполът на мултифункционалната сграда 

тогава е бил най-големият подобен в света, конструиран от стоманобетон. Диаметърът му е с 

размери 69 м, а във височина се простира на 42 м. Сградата е построена с цел да посреща 

изложби, концерти, театрални и оперни постановки, и спортни събития. 
44

 Видео: https://vimeo.com/76521918 
45

 Сол Люит (Sol LeWitt) е американски художник, който се свързва с различни течения, главно 

с Концептуалното изкуство и Минимализма. Придобива популярност със своите „структури“. 
46

 Schielke, Thomas, Цит. съч. 
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върху син екран (blue screen)
47

, взаимодействайки си с умален макет копие на 

сградата. По този начин се променя съотношението „човешка фигура – сграда“. 

Такива са проектите „Скок“ (“Jump“).; „Insektion“
48

 – тук заснетите герои са 

истински мравки; „Какво става?“ („What is up”)
49

 – знакова прожекция върху 

операта в Сидни, и други. Мащабна прожекция е тази върху сградата на 

парламента в Букурещ, както и тази върху университета „Уилям Марш Райс” в 

Хюстън, Тексас
50

. Един от най-сложните технически проекти е 320° Licht
51

 

(320° Светлина). Прожекцията се реализира във вътрешното пространство на 

цилиндричната сграда, бивше газохранилище в Оберхаузен, Германия. Днес 

сградата се използва за изложбено пространство. В него колективът създава 

прожекция, която покрива площта от 20 000 кв.м с радиус от 320 градуса. С 21 

проектора групата успява да овладее пространството, като единствено с фина 

геометрия плавно го трансформира. Използвайки видеомонтаж и заснемане на 

реални хора, Urbanscreen обособява собствен стил, който силно напомня 

театрална постановка. Много от проектите са абстрактни и единствено 

човешките фигури са разпознаваем образ. Би могло да се твърди, че компанията 

е един от лидерите в сферата на 3D мапинг прожекциите.  

Urbanscreen. Light Sidney Opera House. 

- Кристоф Водичко е полски художник, автор на над 80 видео мапинг 

прожекции в различни страни. Твори в сферата на съвременните арт 

инсталации, но прожекциите са знакови за неговата работа. Темите, които 

                                                           
47

 Blue screen, green screen или green box са наименования за техника на заснемане в среда на 

равномерно осветен цветен фон, който по-късно се замества от изображение. Hanke, J. 

GreenScreen Made Easy. CA, USA, 2009. 
48

 Видео: https://vimeo.com/2436714 
49

 Кадри от прожекцията: http://www.urbanscreen.com/what-is-up/ 

Авторите създават видео, в което разкриват повече за работата по заснемането на кадрите: 

http://www.urbanscreen.com/what-is-up-2/. 
50

 Видео и повече информация: http://www.urbanscreen.com/rice-university-2/ 
51

 Видео: http://www.urbanscreen.com/320-licht/ 

http://www.urbanscreen.com/what-is-up/
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засяга, акцентират върху въпроси от социалния живот – маргинализираните 

общества, войните и други. Със своите проекти Водичко задава въпроси и 

насочва вниманието към важни за него теми. Той често използва глас като 

основен герой. Прожекциите му включват обикновения човек, изстрадалия 

човек. Авторът работи основно с видеозаписи. Често героите му разказват 

истории от личното си минало. Една от знаковите за творчеството на Водичко 

прожекции се осъществява през 1985 г. на площад Трафалгар в Лондон върху 

монумента Колоната на Нелсън, а за прожекцията върху сферичната сграда на 

Културния център в Тихуана, Мексико, авторът дава думата на местните жени, 

които разкриват пред обществото инциденти, свързани с насилие у дома или на 

работното място. Този обществен „терапевтичен сеанс“ дава гласност на случаи, 

които са оставали скрити в обществото. През 80-те години на ХХ век Водичко 

включва в проектите си директни активистки послания. Проектът „Ейбрахам 

Линкълн: прожекция за ветеран от войната“
52

 е светлинна инсталация, 

включваща десетки американски войници. Ветераните се проектират върху 

статуя на Ейбрахам Линкълн в Юниън скуеър парк, Сан Франциско. Водичко 

има още множество подобни арт инсталации, с които набляга на болезнени 

теми. Такива са прожекциите за Хирошима върху Мемориала на мира (Атомния 

купол) в Хирошима
53

, както и прожекцията за бездомни хора върху сградата на 

театър в Монтреал – Théâtre Maisonneuve
54

. Дори и участието му в 53-ото 

издание на Венецианското биенале, където представя Полша, има нравствен 

характер
55

. Той е от художниците, които задълбочено развиват смисъла на 

работите си. Прожекциите му са отдалечени от пазара на комерсиалните творби.  

- NuFormer е водещо име в 3D мапинг сферата. Една от най-емблематичните 

прожекции на компанията се осъществява през март 2012 г. в Холандия под 

името 3D Mocap Mapping
56

. Това е първата прожекция, която комбинира 

тримерната трансформация със светлина и технологията за засичане на 

движения на живо (motion-tracking) на човек със специален костюм. Актьор е 

облечен в костюм и жестовете му се повтарят от героя на прожекцията. 

Анимационният персонаж говори благодарение на гласа на актьора. Тече 

постоянна комуникация между публиката и пътешественика. Този разговор има 
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 Видео: https://vimeo.com/62625082 
53

 Видео: https://www.youtube.com/watch?v=WqqSwFscWtI 
54

 Видео: https://www.youtube.com/watch?v=QSsXLHB9Pd8 
55

 Видео: https://www.youtube.com/watch?v=UX1aj57VkKg 
56

 Видео: https://vimeo.com/39056295 

https://www.youtube.com/watch?v=WqqSwFscWtI
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комедийна насока. През април 2012 г. комапанията NuFormer осъществява 3D 

мапинг прожекция върху сградата на Института за древни ръкописи в Ереван. 

Светлинната трансформация разглежда и представя историята на Арменската 

писменост и литература. Този проект има силен образователен акцент.  

Krzysztof Wodiczko. The Tijuana Projection.     Krzysztof Wodiczko. Hiroshima Projection. 

Adrien M / Claire B. AMCB. 

- Adrien M / Claire B  са артисти, които творят в сферата на дигиталните 

изкуства и пърформансите. Това, което представят на своята публика, е 

съвременен танцов спектакъл, който използва високите технологии. Светлините 

се движат в режисиран синхрон с танцьорите, което се осъществява чрез 

контролери. Човешката фигура е в центъра на дигитална поезия и смислово е 

свързана с дигиталните образи. Представленията на творческия колектив имат 

високи визуални, танцови и музикални качества
57

. Авторите използват основно 

бяла светлина. Те придават на тази техника завладяващ нов дух и успяват да я 

изведат в друга посока на работа.  

- Проектът The Macula събира чешки артисти, които изследват връзката между 

образ, звук и зрители по един алтернативен подход. Авторите демонстрират 

                                                           
57

 Няколко примера:  

https://vimeo.com/145201272 

https://vimeo.com/46045360 

https://vimeo.com/145201272
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богато портфолио от професионално изпълнени прожекции. Успешните проекти 

„Скрити кули“ („Hidden towers”)
58

, „Стерео“, „Spectrum” са малка част от 

работите им. Изключителен по рода си проект се реализира в патньорство с 

чешката филхармония в Прага през 2015 г. В концерта, наречен Sim Nebula
59

, се 

включват 11 международни артиста. Прожекцията осветява сцената, двете 

съседни на нея стени и покрива на залата на музикалната филхармония 

„Рудолфинум“
60

. За осъществяването на проекта се използват 10 проектора от 

по 20 000 лумена. Изключително красивата архитектура, детайлно разработена в 

характеристиките на Неоренесанса, бива променена по впечатляващ начин в 

рамките на 45 минути. Под звуците на 118 музикални инструмента, в ритъм с 

музиката, публиката се наслаждава на футуристични абстрактни 

трансформации. Срещата на класическата музика и неоренесансов интериор с 

новаторските, дори футуристични прожекции, успява да изгради една цялостна 

поетична история. Някои от прожекциите на екипа включват исторически 

тематики, пресъздадени в различни алтернативни и съвременни форми.  

The Macula. Sim Nebula. 

- Sila Sveta е компания за интерактивни медии, концептуален дизайн и 

продукции от различен вид, която демонстрира мащабни проекти и иновативни 

решения. Въпреки пазарната насока на компанията, тя не се загубва в клишетата 

на комерсиалната поп култура и успява да изгради ниво, поддържащо баланса 

между изкуство и маркетинг. Добре разработените детайли придават на 3D 

визуализациите съдържание и пластичност, които липсват в масовите 

прожекции – още едно доказателство за незаменимата роля на художника в 

екипа. Sila Sveta е автор на перманентна прожекция в Музея на Великата 

отечествена война в Москва. Прожекцията, наименувана „Пътят към победата“, 
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 Видео: https://vimeo.com/145297660 
59

 Видео: https://vimeo.com/138894725 
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 „Рудолфинум“ е една от най-старите концертни зали в Европа. 



30 
 

попада върху купола в Залата на славата и в рамките на 10 минути представя 

визуален разказ за историята на войната, трагедията и победата. Компанията 

има няколко проекта на детска тематика, което е рядкост в трансформациите със 

светлина. Sila Sveta е реализирала различни по естество проекти, един от които 

е танцовият спектакъл „Левитация“
61

. Видеото от проекта, с прецизен синхрон 

на хореография и изображенията, само за един месец е гледано от над 5 млн. 

зрители по цял свят.  

- Италианското студио Glowarp доказва, че 3D мапинг прожекцията се вписва 

уместно в работата с културното наследство. Екипът е оглавен от архитекта 

Донато Маниело – доктор на науките и преподавател в Академията за изящни 

изкуства в Неапол. Проектите на студиото са фокусирани в сътрудничество с 

културни институции. Екипът изготвя собствен протокол за методологията в 

прилагането на прожекции в музейното дело (A.R.I.M. – Augmented Reality in 

the Museum). Студиото развива научното обособяване на този вид изкуство чрез 

организиране на конференции, беседи, работилници, разработване на научни 

статии и други. Един от любопитните проекти на Glowarp е светлинната 

трансформация „Сувенир от художника“
62

 (собствен превод от итал. „Souvenir 

d’artista”), която се осъществява върху катедрала в Месина, Италия. За 

прожекцията са подготвени 15 сцени, които препращат към познати примери от 

историята на изкуството. Авторът използва живописните техники на различни 

художници и ги съживява върху фасадата на сградата. Това е изключително 

образователен проект, който разбираемо лесно намира почитатели сред 

италианската публика. Донато Маниело е от малкото представители на 3D 

мапинг художниците, които са добре запознати и свързани с визуалното 

изкуство чрез своето образование и работа. Това личи по работата на студиото и 

придава специфика, която е чужда на повечето творци в сферата. Проектите на 

групата нямат високи технически постижения. В тези екипи с преобладаващи 

специалисти в сферата на изкуството това е липса, която се отразява на 

техническото изпълнение.  
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 Видео: https://vimeo.com/158647901 
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 Видео: https://vimeo.com/139789343 
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The Macula. Spectrum.         Glowarp. Souvenir d’artista.     

- Light Harvest е студио, което представя разнолики проекти и значими 

светлинни намеси в градската среда. Освен арт инсталации екипът разработва 

множество проекти за модни събития, концерти и филмови продукции.  

Студиото осъществява прожекцията върху Новия музей за съвременно изкуство 

в Ню Йорк
63

. Специфична в този проект е архитектурата на сградата. Това 

смело конструктивно решение на архитектурната къща SANAA предоставя на 

светлинните художници праволинейни плоскости, разминаващи се в размери и 

местоположение „кутии“, подредени във височина. Свободата, която фасадата 

поднася, и фактът, че тя е дом на съвременното изкуство, са предпоставка за 

креативни и алтернативни визуални решения. Прожекцията носи името „Нека 

си направим торта“. Авторите правят аналогия с културния глад и нуждата от 

мотивация всеки да се включи в процеса за възстановяването на културата. 

Включени са: анимация, графични изображения, видео, игра на сенки, 

артистични колажи, стоп моушън и други. В проекта се включват много 

артисти: Вито Акончи, Хайди Чишолм, Джон Кеслер, Мерилин Минтер, Рашад 

Нюсъм, Джон Паркър и др. Успешната колаборация между всички творци е 

едно от предизвикателствата. В интервю пред The Creators Project режисьорът 

Райън Узилевски
64

 споделя мнението си, че обществото и колективното 

съзнание днес се променя толкова забързано, че архитектурата остарява 

морално изключително бързо, особено ако е проектирана, за да бъде „модерна“. 

Той твърди, че именно творците със светлина са хората, които могат да 

осъвременят една сграда, защото те са част от обществото „тук и сега“. 

Портфолиото на компанията показва смели решения. Една от многото 
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 Видео: https://vimeo.com/27321816 
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 Каganskiy, Julia. Artists Display Their Art On (As Opposed To In) The New Museum. The Creators 

Project, 5 май 2011, <http://thecreatorsproject.vice.com/blog/artists-display-their-art-on-as-opposed-to-

in-the-new-museum>. 
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прожекции, които реализира, се осъществява в изоставена неоготическа църква 

в Бруклин. „Simulacra”
65

 – прожекция, внедрена в дълбоката концепция за 

хиперреалността и постмодерния парад на симулации. Видеото демонстрира 

необичайна среща между църковната орнаментика и атмосфера с дигитални 

провокативни образи.  

Light Harvest. New Museum. 

- Фирмата QED Productions има дългогодишна история в областта на 

аудиовизуалните изкуства. Тя работи с набор от подизпълнители 

професионалисти. Компанията е автор на отбелязаната в Първа глава 

внушителна прожекция върху остров. Многоцветната прожекция
66

 върху 

Кралския павилион в Брайтън, Англия, по време на Фестивала на изкуствата е 

друга прожекция, която привлича вниманието. Архитектурата на 

псевдоориенталския кралски дворец е пренаситена от елементи и детайли. 

Сградата е в мек, почти бял цвят, което е изключително подходящо за 

прожекция. Светлинната намеса изцяло я трансформира. Под звуците на 

ориенталска музика и с много цветове дворецът се преобразява многократно, 

като се разказват исторически моменти. Авторите споделят, че покриването на 

всички начупени форми по такъв начин, че да не остане неосветено място, е 

било предизвикателство. Използвани са 6 проектора от 30 000 лумена и 16 

проектора от 20 000 лумена. Проекторите са поставени в различни ориентации в 

хоризонтала и вертикала, за да покрият цялата площ.  

Авторите, които творят в областта на трансформациите със светлина, 

постоянно увеличават своя брой. Множество са тези, които достигат 
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 Видео: https://vimeo.com/43482943 
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 Видео: https://vimeo.com/169251103 
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професионално ниво и демонстрират иновации. Сред артистичните колективи, 

които представят значими проекти, са още: Golan Levin, Team Lab, 

Limeartgroup, Roberto Fazio, Refik Anadol, Wildbytes, Bot & Dolly, Marshmallow 

Laser Feast, Flong, Olga studio, Seeper, Proyecta, Klip Collective, Driveproduction, 

Projection Artworks.  

2.3 Исторически преглед на прожектирането върху обемни форми в 

България, значими представители  

В България опитите с прожекции стартират на клубно ниво. На по-късен 

етап се появява и проектирането върху триизмерни обекти. Годините работа в 

тази област тук са малко, както и самите готови продукти, което трябва да се 

има предвид при коментар и критически анализ. В България този тип 

прожекции навлизат едва през първото десетилетие на XXI век. Те силно се 

разпространяват в бизнес средите като допълнение към корпоративни събития. 

По това време се осъществява и първата официална 3D мапинг прожекция на 

открито у нас. Събитието се случва в края на месец юни 2011 г.
67

 в два поредни 

дни. Автор е стартиращата по това време фирма MP-Studio, а клиент – LG 

Electronics. Поради поставените къси срокове поръчката е изпълнена само за 16 

дни. Прожекцията е с продължителност 7 минути. Според коментарите от 

зрителите може да се заключи, че тя не успява да привлече широко внимание, 

което най-вероятно се дължи на краткото време за подготовка.  

В България в спецификата на 3D мапинг работят основно две компании: 

MP-Studio, за които вече се спомена, и Elektrick.me. Зад гърба си авторите имат 

множество проекти не само в страната, но и в чужбина. Работят в сферата на 

рекламата, затова стилистиката е сходна, насочена към масовата публика. Сред 

членовете на екипите са хора с познания в дигиталните изкуства, музиката и 

логистика. Двете компании се развиват успоредно и имат сходно ниво на 

работа. В България има и самостоятелни артисти и групи, насочени към по-

дълбоки визуални и концептуални качества в работата си. Такива са Петко 

Танчев (част от творческия колектив Мелформатор), Phormatik и други. 

Съществуват и някои самостоятелни единични проекти, които за жалост не 

винаги достигат голям брой публика и остават скрити. 
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 Видео към прожекцията: https://vimeo.com/27146272 
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2.4 Представители: 

- MP-Studio е сред пионерите в Източна Европа. Студиото е основано през 2008 

г. Компанията, специализирана в областта на визуалните ефекти и 3D мапинг, 

има осъществени проекти в България, Западна Европа и Азия. Първата 

прожекция е осъществена върху фасадата на Народен театър „Иван Вазов“ и 

слага началото на светлинните трансформации в България. По-късно MP-Studio 

създава прожекция
68

 по доста необичаен повод, а именно – предизборна 

кампания за кметски избори през 2011 г. Тя се осъществява в рамките на 2 дни 

върху постамента и стълбите на паметника на Съветската армия в София, като 

за сюжета са използвани супергероите от „скандалния“ графит, нарисуван 

няколко месеца преди това върху част от паметника. Прожекцията отново е 

подготвена за изключително кратко време – 17 дни. Екипът е автор на 

множество прожекции за клубове и развлекателни събития, в това число има и 

прожекции върху вода – тип воден екран. Днес екипът на MP-Studio вече има 

офис в Германия и се състои от общо 9 души. MP-Studio нееднократно създава 

прожекции за католически абатства във Франция и Белгия. Тези проекти са 

включени в културни програми и имат за цел популяризиране на градовете. 

Студиото се включва в разнообразни проекти, един от които в Катар, с 

образователен характер. Интерактивният подход в образованието е тема, която 

започва да се развива и интегрира в системата. В портфолиото на екипа може да 

се види и прожекция върху човешки фигури. MP-Studio осъществява мапинг 

върху най-големия хотел в Дубай, а по повод националния празник на Кувейт е 

поканен да прожектира върху емирския дворец
69

. Прави първата прожекция в 

пещера в Европа – в пещерата Хан, Белгия
70

. Изключителен успех за MP-Studio 

представлява участието в международния конкурс за 3D мапинг в Берлин от 

2015 г. като част от програмата на 11-я Фестивал на светлината в града. По 

време на фестивала гостите на града са над 2 млн. души. Студиото е 

селектирано за участие във финал измежду повече от 200 участника. 

Прожекциите се осъществяват върху Бранденбургската врата. С това свое първо 

участие в конкурс за прожекции екипът на MP-Studio се класира на 3-о място от 

журито и на 1-о място от публиката, което носи както парична награда, така и 
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 Видео: http://mp-studio.eu/?portfolio=3d-mapping-monument-of-soviet-army-sofia-day-1 
69

 Видео: https://vimeo.com/126147249 
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 Видео: https://vimeo.com/142114575 
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голяма популярност. Това са малка част от множеството реализирани проекти 

на авторите. Работата им се характеризира с разказвателен сценарий. Често в 

прожекциите са включени герои под формата на различни същества, реални и 

нереални. Цветовите решения винаги са силно контрастни и ярки. Студиото 

увеличава мащабите на своите проекти, следвайки световните тенденции. 

MP-Studio. Народен театър „Иван Вазов”.              MP-Studio. Монумент на съветската армия.      

- Екипът на Elektrick.me обживява сградите на Българска банка за развитие на 

площад Батенберг
71

, Държавна художествена галерия във Велико Търново
72

, 

кметството в Бургас
73

, древните крепостни стени на Несебър
74

, кметството в 

Перник
75

, сградата на Общината в Благоевград
76

, както и сградата на 

университет в Казахстан (Алмати)
77

. Прожекциите често включват 3D мапинг, 

светлинно шоу, лазерно шоу и пиро-ефекти. Сред множеството на пръв поглед 

еднотипни проекти се забелязват любопитни детайли. През февруари 2011 г. 

екипът на Elektrick.me осъществява прожекция в зимния курорт Пампорово
78

 

върху снежен скок широк 40 метра, докато над него сноубордисти изпълняват 

своите скокове. На температура от -10 ºC с проектор от 15 000 лумена и 

безспирен снеговалеж екипът успява да реализира прожекцията. Комбинацията 

между дигиталните образи, естествената природна среда и впечатляващите 

изпълнения на спортистите засилва търсения ефект. Условията, в които се 

реализира този проект, са нетипични и рискови. Георги Христов (част от екипа) 

навлиза в територията на оперното и театралното изкуство, като създава 

няколко мултимедийни сценографии. През 2013 г. Софийска опера и балет с 
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 Видео: http://elektrick.me/3d-mapping-130-years-kamenitza-beer-on-bbr-building/ 
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 Видео: http://elektrick.me/806/ 
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 Видео: http://elektrick.me/turn-on-the-city-3d-mapping-burgas/ 
74

 Видео: http://elektrick.me/30-years-nsesebar-in-unesco/ 
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 Видео: http://elektrick.me/3d-mapping-for-festival-surva-pernik/ 
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 Видео: http://elektrick.me/100-years-freedom-blagoevgrad-3d-mapping-show/ 
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 Видео: http://elektrick.me/3d-mapping-show-for-day-of-almaty-kazakhstan/ 
78

 Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=9WGBtXQYYvk  
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постановчик акад. Пламен Карталов поставя на сцена цялата тетралогия 

„Пръстенът на Нибелунга“
79

 по Рихард Вагнер. Това се превръща в един от най-

големите проекти за Георги Христов. Четирите части на операта са с обща 

продължителност 15 часа, което за дигитална прожекция е предизвикателство. 

Сценографията е изградена от стилизирани бели подвижни геометрични форми, 

върху които попада прожекцията. Възпроизвеждането става в реално време, 

като се синхронизира с музиката и темпото на диригента. За да бъде изпълнено 

всяко оперно представление, авторът на визуализацията е на място зад 

апаратурата. Такъв мащабен мултимедиен проект е прецедент за българското 

оперно изкуство и не остава незабелязан. Други подобни проекти са: мюзикълът 

„Алиса в страната на чудесата“; операта за деца „Аладин и вълшебната лампа“ и 

балетната постановка „Баядерка“. Тематиките на представленията са подходящи 

за дигитални прожекции заради приказните елементи. Различен, дори 

нетипичен минималистичен подход авторите следват в мултимедията за 

танцовия спектакъл 2Replicate
80

, поставен в Народен театър „Иван Вазов“. 

Използвайки единствено бяла светлина и разгръщайки възможностите на 

линията, те изграждат мултимедийната среда.  

През 2013 г. сдружение „Трансформатори“ организира първия фестивал 

основан на 3D мапинг прожекцията в България – РеВИЗИЯ. Целта на проекта е 

да привлече внимание към проблемни градски зони чрез временни светлинни 

трансформации. Първото издание се фокусира върху паметника „1300 години 

България” в градинката пред НДК
81

. Работилницата, която се организира от 

сдружението, е първата по рода си в България и се ръководи от екипа на 

Elektrick.me. След края ѝ има готови 9 видеа. Спецификата в този проект е 

едновременното прожектиране върху две от страните на монумента. 

Подготовката се усложнява, тъй като двете страни на паметника са различни, 

което налага изготвянето на два броя видеа. Сборът на това голямо количество 

от художници в един проект го прави пъстър и богат на изразност. Това 

произведение е изключително полезно за всички участници в него. Авторите на 

видеата правят своя дебют в тази област. Впечатление прави това, че всички 

участници търсят връзката на своята прожекция с миналото и настоящето на 

паметника. Публиката приема с интерес инициативата, но отправя и своите 
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критики. Това се дължи на факта, че видеата са подготвени от аматьори, които 

сега навлизат в тази област. Чрез този проект те научават стъпка по стъпка как 

се изгражда една прожекция на практика. Сдружение „Трансформатори“ 

продължава инициативата и през следващата година. Във второто издание 

мястото на прожекция е в близост до Панчаревското езеро, като се обръща 

внимание на проблеми в зоната. РеВИЗИЯ 02 се състои от прожекция върху 

старо информационно табло, скалист масив в близост до таблото и лазерна 

анимация на воден екран в езерото. Студиото създава удивителна връзка между 

трите обекта в три различни равнини. Персонализирани като живи герои 

посредством анимация, публиката става свидетел на разговор между тях. Трите 

прожекции трябва да бъдат добре синхронизирани, за да се получи желаният 

резултат. Всеки от героите има изразен персонаж, озвучен от професионални 

актьори. Събитието е възприето добре и се радва на засилен интерес, основно от 

по-младата публика. Този проект цели да привлече общественото внимание и 

няма рекламна умисъл. Превъплъщението на обекти в живи същества се 

обособява като запазен подход на студиото. Авторите следват различни 

стратегии в зависимост от зададената тема.  

Elektrick.me. РеВИЗИЯ.                 Elektrick.me. РеВИЗИЯ 02 

- В работата си Phormatik Visual LAB смесва различни техники като 

експериментално видео, фотография и анимация, комбинирани с обработка на 

живо и различни видове медия, видео и 3D мапинг, и нови интерактивни 

техники. Като стил членовете на екипа демонстрират художническо виждане. За 

своите прожекции пред вестник „Култура и стил“ Полина Герасимова (член на 

екипа) уточнява: „Тук е важно да отбележим, че не използваме готови 

дигитални визии, а всички интерпретации са рисувани на ръка, сканирани, 

векторизирани и анимирани“
82

. През октомври 2012 г. Владислав Илиев (член 

                                                           
82
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на екипа) организира самостоятелна изложба под името „Без история“.
83

 

Осъществява прожекция върху картините и така развива изображенията чрез 

детайли от светлина. В изложбата Илиев събира в едно визия, звук, технологии, 

светлина и дух. Като художник, той има силно развито чувство за премереност.   

По инициатива на ЮНЕСКО през 2012 г. стартира проектът „Културата: 

мост към развитие“ (Culture: a Bridge to Development), в който Phormatik Visual 

LAB създава 3D мапинг визуални анимации върху няколко моста в България и 

други балкански страни. Мостовете имат особена форма заради пропорциите си. 

Изкисква се креативност и гъвкавост, за да се усвоят пълноценно полетата за 

прожекция. 

Интересен е един от проектите на колектива, осъществен в Централен 

военен клуб в София. Прожекцията попада върху сцената в концертната зала и 

двете странични стени. Изградени са допълнителни декори – кубистични 

елементи. Прожекцията трансформира цялата сцена и така помещението 

придобива други визуални измерения. В този проект светлинните намеси 

партнират на събитието и не заемат главна роля, а го допълват визуално. Екипът 

има разнообразни проекти. Прожекции на воден екран или върху човешки 

фигури също са част от портфолиото на групата. Една от интерактивните 

намеси, които колективът осъществява, е прожекция върху Телефонната палата 

в София. Всеки посетител може да сменя графиките върху сградата чрез своя 

„умен“ телефон. Авторите следят иновациите и световните тенденции в 

областта, като се опитват адекватно да ги интегрират в проектите си. Запазват 

едно ниво и стил, които са релевантни и устойчиви в комерсиална среда.    

Phormatik Visual Lab. Culture: a Bridge to Development. 
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- Полина Герасимова е визуален артист, преди време част от екипа на 

Phormatik Lab. Сега тя развива дейността си под името Полиформа (Poliforma 

Ltd). Създава прожекции за различни събития, концерти, театрални постановки, 

реализира интерактивната инсталация „Всичко е скица“ (“All is sketch”)
84

, както 

и прожекция върху сградата на Национален дворец на културата (НДК). 

Интерактивният проект, включващ сградата на НДК, се случва под звуците на 

първия електронен музикален инструмент в света – теремин
85

. Това е 

единственият инструмент, на който се свири без докосване. Всеки един 

присъстващ може да се включи и да опита да свири на непопулярното средство, 

като с това зрителите сменят визуализациите, които се прожектират върху 

сградата. В деня на прожекцията интересът на публиката е изключително голям. 

Обширното пространство пред двореца е изпълнено със зрители и въпреки 

неспирния дъжд хората остават
86

. Тъй като прожекцията е алтернативна, 

графична и съдържа абстрактни елементи, а събитието – мащабно и със 

свободен достъп, голяма част от публиката го възприема трудно и негативно го 

критикува. Визията е семпла и концептуална. Пътят на творческия акт като 

търсен артефакт е резултат труден за осъзнаване от масовата публика. Друг 

проблем, който се забелязва в прожекцията, е слабото техническо изпълнение.  

Полина Герасимова. Интерактивна прожекция, НДК.          Петко Танчев. Ехо. 

- Мелформатор е аудиовизуален колектив, насочен към „организация на 

събития с визуална идентичност и експериментално звучене, графичен дизайн и 
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интерактивни визуални инсталации“
87

. Петко Танчев е член на колектива и 

художник. Без съмнение, творбите му силно се различават като стил и търсения 

от тези, които са придобили масова практика. Те имат силно абстрактен и 

алтернативен изказ. Работата му все още се развива, но подходът и наличието на 

по-задълбочени концепции дават индикации за любопитни бъдещи проекти. 

Следвайки експеримента, творбите му се базират на пътя в процеса на 

създаването им. Любопитен негов проект е мултимедийният пърформанс 

„Ехо“
88

, който се изпълнява през 2011 г. Представлява концерт за класическа 

китара, в който върху изпълнителя се прожектира дигиталното отражение на 

музиката. Почти всички съвременни музикални устройства възпроизвеждат 

подобни визуализации, но представянето по този начин е една интересна 

находка. „Конектор“ („Cnnctr”)
89

 е най-голямата интерактивна 3D мапинг 

инсталация в България, реализирана от Мелформатор в рамките на фестивала 

Оne Design Week 2015. Прожекцията се осъществява върху сградата на бившия 

Партиен дом в Пловдив. Зрителите вземат участие в нея чрез своите „умни“ 

телефони. Проектът е мултидисциплинарен и съчетава множество софтуерни и 

хардуерни компоненти.  

 Авторите в България стартират работата си в сферата, като предлагат 

буквален подход, но благодарение на бързия и лесен достъп до информация 

артистите достигат до едно средно ниво в световен план. В комерсиална посока 

проектите се развиват по-успешно, но алтернативните, които биха имали по-

дълбоко съдържание, все още са рядкост и това се дължи до голяма степен на 

изискващо се добро финансово обезпечение, необходимо при работа с такава 

скъпа техника. България е една от малкото европейски страни, в които няма 

организиран фестивал на светлината, който би дал поле за изява на артистите. 

Въпреки това се наблюдава развитие, формиране на нови творчески колективи и 

зачестяване на прожекции от събитиен характер.  

2.5 Сравнителна оценка 

Осезаема е разликата в нивото на работа на творците в България и това 

на техните колеги в икономически развитите страни. Би могло да се каже, че 

българските проекти са на едно добро за условията ниво. В България 
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прожекциите започват своя живот едва през 2011 г., в сравнение с първите 

опити в САЩ от 1969 г. Малкият опит, който местните творци имат, и липсата 

на пряка информация са част от причините за по-бавното развитие. 

Финансовият аспект е от основно значение за успеха в тази сфера. Минава 

време, докато новите продукти станат достъпни за българския потребител. Но 

бързото развитие на все по-мощни видеопроектори на свой ред създава условия 

за все по-достъпни устройства, така че тепърва предстои масовото навлизане на 

тези технологии в артистичните среди. Нивото на културата в България е друго 

нещо, което се отразява върху естетическите качества на проектите.  

3. Трета глава: Социално значение и приложение на обемното 

трансформиране със светлина 

3.1 Има ли 3D мапингът социално значение, предимства и рискове, 

ответна реакция на зрителите 

Безспорно елементът, който определя появата и развитието на 

изкуството, е обществото. За творчеството може да се говори като за един жив 

организъм, който се развива, еволюира, трансформира под натиска на 

исторически идеологии, преминава през висини и спадове и, най-важното – 

общува. Сама по себе си една творба се социализира тогава, когато се възприема 

от много хора. С течение на времето изкуството вече не е такова само по себе 

си, а служи за промяна и действие, не цели да запамети или пресъздаде 

реалността, а да я промени. Поема роля на критик и търси провокативен изказ, 

за да обърне внимание на дадени проблеми. Постепенно излиза на улицата сред 

хората и се създава в много от случаите напълно нелегално, но категорично 

може да се различи от случайни вандалски действия. Оформя се течението, 

наречено Стрийт арт (Street art)
90

. Авторите създават връзка с обществото. Това 

се отнася не само за визуалните изкуства, а за целия спектър от творби и 

събития. Излизайки на улицата, извън галерийното пространство, творбата се 

разглежда в контекста на времето и мястото на излагане. Влиянието на 

изкуството върху аудиторията по един или друг начин е основна характеристика 

и търсене. В зависимост от конкретния художествен акт навън може да се 

говори за няколко цели пред автора: нуждата от  публично внимание; желанието 

за промяна на околната среда; провокация. От основно значение днес е с какво 
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изкуството ще допринесе за обществото и неговото развитие. Естетиката, 

водеща преди, сега остава на заден план, за да отстъпи на социалния аспект. 

Свободата на изказ дава възможността за истинско богатсво от вариации и 

иновации и за ограничения не може да става дума. 3D мапинг прожекциите 

имат силна връзка с обществото. Градът днес е пространство, пренаситено от 

светлинни и дигитални медии. Главна характеристика в светлинното творчество 

е това, че придава нов живот на съществуваща материя. Това въздейства силно 

на зрителя. Прожекциите най-често се случват на открито пред неограничен 

брой зрители. Осъществявайки се със свободен достъп, 3D мапингът събира 

случайна аудитория, като целевата група обхваща хора от различни социални 

слоеве. Предимството на такава изява е възможността тя да достигне до 

неочаквани, напълно случайни, отдалечени от изкуството зрители. 

Преживяването, като основна потребност на съвременния човек, се превръща в 

двигател на днешното време. След събитие от този вид няма следи, замърсяване 

или негативен ефект върху сградите, околността и природата.  

Комуникацията, която хората осъществяват помежду си посредством 

градската среда, е любопитен феномен. В желанието си да осъществи творчески 

диалог с местните непознати художникът Али Момени (Ali Momeni) оборудва 

няколко велосипеда с техника и заедно с още няколко души започва обиколка в 

Америка. Проектът „Изкуство на колела“ (“Art on Wheels”)
91

 носи мимолетни 

светлинни творби на хората чрез модифицирани в преносими прожекционни 

системи. Чрез артистични светлинни анимации Али Момени и екипът 

осъществяват социален експеримент.       

Както всеки нов жанр, така и прожекцията се забелязва за първи път в 

големите градове. Постиндустриалните градове се превръщат във вдъхновение 

за младите художници. Трансформирайки неугледни и неприлични кътчета, 

прожекцията би могла да покаже потенциала на пространството и да го промени 

поне за миг. Прожекцията невинаги цели да бъде нравствен възпитател. Градът 

провокира идеи от различено естество. 3D мапинг проектите дотолкова намират 

одобрение в публиката, че се появяват кампании за събиране на средства за 

реализирането им. Това правят двамата дигитални артисти Craig Winslow и Mike 

Ackerman. Идеята да прекосят Америка, прожектирайки от град на град, намира 

одобрение от публиката и средствата за реализацията се събират.  
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3.2 Прожекциите, разгледани в отделни жанрове, спрямо целите, 

които обслужват    

 На открито със свободен достъп най-често прожекции се използват от 

рекламния бизнес и в различни фестивални събития. „Днес не е възможно да 

се извършва каквато и да е обществено значима дейност, без да се използват 

определени механизми за заемане на позиции в публичността“
92

 твърди 

Кристиан Банков. Рекламата, понякога пренебрегвана заради  принизените 

естетически качества, които носи в най-познатия си вид, е основен двигател за 

развиване на новите технологии. Тук това го доказва именно първата публична 

прожекция, която може да се причисли към техниката 3D мапинг. Качествата, 

които притежава една прожекция върху триизмерни обекти на открито, са 

повече от удачни за създателите на реклами, затова техниката започва да става 

често използвана за тези цели. Основно твърдение на психолозите за успешните 

реклами е емоцията, които те предизвикват у зрителя, за да го мотивират към 

покупка
93

. Една голяма, движеща се реклама трудно може да бъде подмината. 

Иновациите в рекламата винаги са били от значение. Стартирайки първо като 

експеримент и проба, често клишетата преобладават. Основни създатели са 

програмистите и именно тук изкуството остава на втори план. С течение на 

времето художниците заемат по-важна роля в създаването на една прожекция.  

Интерактивната медия дава идеи за агитации и протести, служи за 

изразяване на мнение. Изкуството като революционен акт не е ново явление. 

Дълго време то се асоциира най-пряко с лицето на директната острота на 

карикатурата, но днес провокаторът използва всички изразни средства на 

изкуството. Уличното изкусто е изкуството на субкултурите и изразява 

гражданска позиция. Прожекцията също навлиза като инструмент в него. По 

време на световните недоволства през 2011 г. под надслов „#Окупирай“ в 

Манхатън върху сградата Verizon Building се осъществява видеопрожекция с 

мотивиращи протестиращите фрази. В течение на прожекцията хората започват 

да скандират фразите, а накрая дори запяват. Резултатът е силно мотивирана и 

обединена многохилядна група граждани
94

. Тълпата често може да бъде 

средство за постигане на користни цели, без участниците в нея дори да 

подозират. Това определя голямата и отговорна роля на авторите.  
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 Много неправителствени организации съсредоточават дейността си 

върху проблемите на обществото и една от основните им цели е да информират 

и обръщат внимание на хората към нередностите. Изкуството на прожекцията 

върху обекти достига и до организацията УНИЦЕФ. За да привлече внимание 

към бездомните деца бежанци в Стокхолм, УНИЦЕФ Швеция осъществява 

иновативната акция да прожектира движещи се, лежащи, бягащи силуети на 

беззащитни деца по улиците
95

. Те се виждат, криещи се под мостове, лежащи 

върху пейки, седящи по стълбища и др. – там, където в реалния живот най-често 

остават невидими. Прожекцията цели да мотивира хората да се подпишат за 

въвеждането на закона на Обединените нации за правата на децата в Швеция. 

Един подобен проект от май 2015 г. цели да привлече вниманието към 

проблемите, които поражда замърсеният въздух в Китай. Компанията Xiao 

zhu
96

, посветена на осигуряването на чист въздух за гражданите, прожектира 

болни деца върху пушеците на няколко местни фабрики (основен замърсител). 

Интересна намеса в градската среда представлява проектът „Боговете на 

царевицата“ („Dioses del Maiz“) на Maizz Visual. Той трансформира короните на 

дърветата в парк в Мексико в древни местни божества на царевицата. Целта му 

е да се обърне внимание към този забравен култ, към нуждата от запазването на 

традиционната мексиканска царевица. В България също се осъществяват 

няколко прожекции, акцентиращи върху проблеми в областта на паметниците 

на културата. Такова събитие е проектът РеВизия
97

 , както и една прожекция 

върху къщата на арх. Фингов на ул. Шипка. 

            Maizz Visual. Dioses del Maiz. 
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В България празникът като онаследяване на традициите запазва 

общността единна. През последните няколко години се наблюдава силно 

навлизане на 3D мапинг прожекции в местни тържества във все повече градове. 

Такива проекти се осъществяват вече с ежегоден характер във Велико Търново, 

Несебър, Благоевград, Перник, София. Забелязва се силно смесване при 

представянето на историята и старите традиции с новата техника. Това 

осъвременяване на исторически събития и факти възвръща интереса към 

историята и се стреми да запази историческата памет.  

Фестивалната форма на събития е в най-развития си етап до момента. 

Би могла да се нарече феномен на днешното време. Фестивалите се разглеждат 

като голям източник на доходи и развиват туризма на местно и национално 

ниво. Правейки ежедневието по-интересно за хората, фестивали се организират 

в цял свят, като някои от тях са с глобално значение. Светлината като основна 

тема за фестивал не е нова. „Дивали“
98

 е древен индийски празник, по време на 

който се палят множество свещи и лампи. Младите фестивали на светлината 

включват в себе си множество експерименти, свързани с нея. Повечето се 

провеждат през зимния сезон, сякаш за да стоплят градовете-домакини, но това 

има и своето практично обяснение. През зимата, когато денят е по-къс, 

условията за прожекции са по-добри. Придобил широка популярност е 

Фестивалът на светлината (Festival of Lights) в Берлин, който събира над 2 млн. 

зрители. Днес той се разпространява в още няколко града – Сидни, Москва и 

Айндховен. Но най-прословут е този в Лион, който събира над 3 млн. зрители. 

Това е стародавен фестивал с изключително силна и дълга традиция. Други 

градове-домакини на подобни събития имат значими традиции в техническото 

развитие поради производството на осветителни тела, какъвто е примерът с 

Айндховен. Там е основана фирмата „Филипс”. Някои фестивали на светлината 

са стартирали като образователни събития, като този в Швеция. Alingsas – 

градът-домакин, се развива бързо и месец октомври се превръща в най-

доходоносен за него. След тези примери следват множество градове, които са 

приели идеята като атрактивна и привлекателна. LUCI или Интернационалната 

светлинна улична общност (Lighting Urban Community International), е 

асоциация, която промотира светлинните фестивали като икономическа и 
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културна полза за градовете. Но те имат и своите минуси. Ръководителите на 

фестивала в Лион осъзнават негативния ефект, който се оказва върху бизнеса, 

тъй като е необходимо да се изключи осветлението за няколко часа. Друг 

негативен ефект е светлинното замърсяване, което се създава. Фестивалният 

туризъм популяризира различни малко познати допреди това местности. 

Именно затова повечето са финансирани от самите общини, но не всички 

използват държавни средства.  

Кадри от фестивала на светлината в Лион – интернет. 

Urbanscreen. Idomeneo. 

Театърът е изкуство, което работи изключително добре в колаборация с 

дигиталните медии. Появяват се постановки, чиито декори са изградени или 

функционират от части, а понякога изцяло, чрез 3D мапинг прожекции. 

Имагинерният свят, в който театърът като изкуство се стреми да пренесе 

зрителите, се доближава все повече до сюрреализма. В този случай декорите 

могат да бъдат създадени от прожекцията, и то във вид, в който материята не би 

могла. Същите възможности придобиват и оперните и танцовите постановки. 

Един прекрасен пример за успех в оперното изкуство е поставената в Бремен 
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през 2011 г. опера „Идоменей“ по Амадеус Моцарт
99

. Визуалните ефекти са 

създадени от творческия колектив Urbаnscreen. В танците цяла хореография 

може да се основе на партньорство между танцьора и прожекцията. Естествено, 

прожекциите не бива да се използват самоцелно и непременно навсякъде.  

 Художниците създават мултимедийни творби, които отговарят на 

съвременните търсения, използвайки 3D мапинг прожекциите. Използват ги: 

модният дизайнер Ece Özalp, визуалният артист Kit Webster, фотографите 

Hannah Gottschalk и Sølve Sundsbø, и много други. 

Естествено, прожекцията навлиза в различни развлекателни събития. 

Няма как да не бъде отбелязан концертът на Роджър Уолтърс и световното му 

турне The Wall (Стената), известно с мултимедията си. 3D мапингът намира 

приложение в дигиталните симулативни игри. Брет Джоунс изследва дизайна и 

възможностите му. „Живата стая“
100

 е проект, който Джоунс и екипът му 

развиват. Този вид игри са едни от първите, които интегрират всяка нова 

технология. Както вече бе споменато, 3D мапинг прожекцията успешно се 

интегрира в музикалните видеоклипове, дори и във филмовата индустрия.  

Музейното изкуство търпи силно развитие по отношение на 

комуникацията с посетителите. Интерактивността и диалогът се стимулират 

като методи, за да направят науката по-атрактивна. Временни 3D мапинг 

прожекции най-често се осъществяват върху фасадите на музеи, но някои се 

създават и като перманенти аудиовизуални инсталации в интериора. В 

Националния морски музей в Гринуич (Лондон) през 2011 г. се открива 

инсталацията „Пътешественици“
101

. Прожекцията се осъществява върху 20-

метрова геометрична структура, която наподобява вълна. Включени са 

автентични фото- и видеокадри от историята на мореплаването. Дейви и 

Кристин Макгуайър навлизат в пространството на Williamson Art Gallery & 

Museum в Обединеното кралство с една временна провокативна прожекция
102

 

върху скулптура на голата Венера. Статичната фигура бива оживена от 

светлина, отваря очи и проговаря.  
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За да бъде адекватна, работата в училища и университети днес се опира 

до нови изразни средства за комуникация с „Визуалното поколение“. 

Любопитен е фактът, че поколенията се класифицират на периоди от около 20 – 

25 години, но поради бързото развитие на технологииите днес те се 

класифицират на периоди около 10 – 15 години. Днешните поколения се 

характеризират със силна връзка с технологичния свят.  

Вече има немалко примери за прожекции в храмове. Те създават много 

противовеси в общественото мнение и това е напълно разбираемо. Намесата в 

такива архитектурни обекти носи голяма отговорност. Перманентната 

прожекция в църквата Saint Climent de Taüll цели да съхрани духа ѝ. Създадена 

е светлинна инсталация, която да пресъздаде липсващите стенописи в храма. 

Дигитално пресъздадените фрески са изрисувани реалистично и достоверно. 

Виртуалната реставрация е изключително иновативен подход, който не само по 

никакъв начин не заплашва съхранението на храма, но дава възможност за 

неговото опознаване. Други прожекции целят временна авторска намеса, като 

интерактивната инсталация във френската готическа църква Saint-Eustache от 

дизайнера Filipe Vilas-Boas
103

. Това не е единственият подобен проект на Filipe 

Vilas-Boas. В Западна Европа този тип прожекции не са рядкост и се възприемат 

по-скоро положително.  

Прожекция в църквата Saint Climent de Taüll. 

3.3 Пряко влияние за участниците 

Този вид изкусво има принос за отделния човек и неговото развитие. 

Също както авторите, така и всеки един зрител развива своята креативност. 

Работата в екип при тази мултижанрова медия е от изключително значение. 

Организират се дебати, конференции и конкурси. Всички тези инициативи 

доказват, че художниците търсят и се развиват, като по този начин се създават 
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все по-новаторски и усъвършенствани прожекционни трансформации. През 

2015 г. се организират първите официални награди в областта на 3D мапинг 

прожекциите
104

. Освен вкус към красивото прожекцията може буквално да учи 

зрителя, като му предоставя информация и му я поднася чрез „шоу“. С 

интерактивните проекти се засилва вниманието на публиката и тя става съавтор. 

Най-ценното, което може да предаде авторът – това е посланието. 3D мапинг 

прожекциите са изключително благодатна медия за социални проекти. 

3.4 Рискове при изпълнението 

От голямо значение са метеорологичните условия в деня на прожекция. 

Техническият екип трябва да бъде подготвен за всякакви случаи. При риск от 

дъждове организаторите биха могли да поставят временни навеси за зрителите.  

За да не остане незабелязана мимолетната трансформация, се изисква добро 

популяризиране. Технически рискове също са характерни за всички подобни 

събития. Важно е екипът, отговарящ за техниката, да е добре запознат с 

естеството на работа и бързо да реагира при проблем.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обемното трансформиране със светлина е актуална изобразителна медия. 

Непрестанното развитие на технологиите предoпределя и това на прожекциите. 

Както споделя Стоян Стоянов от Elektrick.me: „Технологичният свят има 

свойство, което е различно от биологичния свят, и то е, че една технология, 

веднъж създадена, никога не умира“
105

. Възможността други технологии да 

засенчат трансформациите със светлина като изобразителност, разбира се, 

съществува, но както се запазват класическите форми в изкуството, така и 

трансформациите биха продължили съществуването си, макар и не с такава 

сила. Бъдещето на архитектурата е свързано с визуалната трансформация. При 

широкото навлизане на пазара на различни дигитални устройства се очаква 

прожекциите върху триизмерна среда да придобият по-голяма роля в живота. 

Може да се каже, че в обозримо бъдеще всеки ще има възможността да 

взаимодейства със средата около себе си и временно да я променя. Приемайки 

3D мапинг прожекциите като една нова форма на изкуство, защо не като един 
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съвременен прочит на стенописните техники, те достигат ново измерение, в 

което произведението се създава „тук и сега“, то не може да остарее. То бива 

създадено за точно тези зрители, които присъстват и са отделили от своето 

време за него. Ефимерността носи сетивното задоволство, което прави 

произведението живо до края на прожекцията, когато се слага и неговият край.   

 

 

 

IV. НАУЧНА НОВОСТ И ПРИНОСИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Научна новост и резултатите от теоретичните изследвания, проведени в 

съответствие с целите и задачите на дисертационния труд, могат да бъдат 

обобщени в следните основни приноси: 

1. Анализирана е същността на актуална тема – 3D мапинг изкуството, за 

която липсват разработки на български език, а съществуващите в 

световен план са слабо развити.  

2. Интерпретирани са техническите принципи за изпълнение, което би 

послужило за очертаване на дисциплинарно поле в тази насока. 

3. Селектирани, анализирани и систематизирани са голяма част от 

значимите творчески примери в областта на трансформирането със 

светлина на обеми.   

4. За първи път е разгледано развитието на тази медия в България, като е 

направена сравнителна оценка с чуждестранните примери. 

5. Анализиран е социалният аспект на 3D мапинг прожекциите, тъй като 

това е от голямо значение за едно изкуство, излязло на улицата. 

6. Изведени са възможностите за приложение на прожектирането върху 

триизмерни обекти в различни области на работа 
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