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УВОД 

 

Дисертационният труд се фокусира върху процесите, свързани с 

адаптиране на индустриално наследство чрез културно-творчески практики в 

контекста на кандидатурата на гр. София за Европейска столица на културата
1
 

през 2019 г. Анализът на изследваното поле в периода 2012 - 2015 г. разкрива 

многопластовост на разглежданите проблеми и динамични взаимоотношения, 

вплетени в мрежа от интереси, тактики и стратегии, съобразно позициите на 

участниците в него. В дисертацията се засягат две отделни проблематични 

теми, поставени в обща перспектива. От една страна, стои въпросът с 

интегрирането на непрестижното индустриално наследство
2
 обратно в 

градската среда и неговото осмисляне като ценност. Отбягвано, заобикаляно и 

игнорирано, както на институционално, така и на всекидневно ниво, то е 

конфликтна зона, която може да подложи на преразглеждане и рефлексия 

различните гледни точки, и да постави на дневен ред редица обществено 

значими теми. Част от тях са свързани с преоценка на материалната база от 

близкото минало и съвременното ѝ включване в градската среда. Друга група 

проблеми, върху които акцентира авторското изследване, засягат темата за 

развитието на независимата артистична сцена в рамките на гр. София и опитите 

ѝ да намери своето място, и да осигури своето съществуване в културното поле. 

Тук фокусът е върху тези независими артистични практики, които стоят извън 

чисто пазарните механизми и в това отношение се доближават до 

определението „алтернативни‖. Съвременната сложна и динамична среда се 

проектира върху артистичната сфера, където се наблюдава тенденция към все 

по-висока степен на смесване и преплитане на дейности, мултижанровост, 

междудисциплинарност, съжителство на пазарно насочени артистични 

                                            
1 Съкр. ЕСК 
2 Индустриалното наследство в България е част от два периода, вж. стр. 17. Под „непрестижно наследство‖ 

имаме предвид наследеното предимно от втория индустриален период 
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дейности и некомерсиално ориентирани такива в мултифункционални  

пространства. В тази връзка основните термини, заложени в дисертационния 

труд, няма да бъдат абсолютизирани и поставяни в строги рамки. Понятията ще 

бъдат разглеждани като флуидни определения, задаващи общи насоки или 

индикиращи специфични характеристики, съобразно средата. 

През последните години в гр. София инициативите, свързани с 

адаптиране на индустриални обекти и оживяването им като алтернативни 

пространства за артистични дейности се увеличават. Тези процеси са 

съпътствани с различна степен на подкрепа от страна на местната власт, която 

поставя в центъра на кандидатурата за ЕСК именно независимия артистичен 

сектор, в резултат на което подкрепата ѝ към него става видима в разглеждания 

период (2012-2015г.). Общината осъзнава, че реинтегрирането на изоставени 

индустриални терени от независими артистични групи решава най-малко два 

проблема, с които тя не може да се справи сама. Първият от тях е свързан с 

изоставената и рушаща се материална база от индустриалния период, която 

формира големи пустеещи зони, спиращи развитието на града, свързвани с 

опасности и девиантност, поради което биват игнорирани и заобикаляни. В 

последните години се забелязва значително разрастване и организиране на 

независимата артистична сцена, която изпитва все по-спешна и остра нужда от 

места, откъдето идва и вторият проблем – липсата на такива. Пост-

индустриалните пространства се явяват атрактивна алтернативна среда за 

независимите културно-творчески практики, поради ниските наеми, гъвкавост  

и нестандартност, привличаща интереса на младата публика. Общинската 

подкрепа за културни проекти, насочени към усвояване на индустриално 

наследство чрез независими артистични инициативи, от една страна, решава 

частично двата споменати проблема, а от друга, създава имидж на 

институцията като отворена към нуждите на града и тези на младите артисти 

(повечето от които се вливат именно в свободния културно-творчески сектор), 

създавайки условия за развитието на привлекателна креативна среда – фактор 
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за потенциален икономически растеж. Поставянето на темата за изоставеното 

индустриално наследство и независимите артистични практики в контекста на 

кандидатурата на София за ЕСК обаче, води до съмнения доколко желанието за 

съхраняване и интегриране на наследството, и необходимостта от развитие на 

независимия сектор са реално осмислен проблем на институционално ниво и 

доколко са част от т.нар. проектна култура, спусната „отгоре―, която служи за 

изпълнение на политики и стратегии, свързани най-вече с успешната 

кандидатура на града. Рисковете от тези тенденции са свързани със свеждането 

на артистичните дейности и наследството до инструмент за постигане на 

политически и икономически цели, поставяйки на изпитание ценността, 

смисъла и съдържанието им.  

Изследването е структурирано на принципа от общото към частното, като 

първо се спира на основните теоретични обосновки и проблеми, свързани с 

непрестижното индустриално наследство и природата на алтернативните 

артистични практики, за да се конкретизира в анализа на няколко подбрани 

примера за неговото адаптиране, разгръщащи се в контекста на кандидатурата 

на гр. София за ЕСК. 

ПЪРВА ГЛАВА. ВЪВЕДЕНИЕ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОБЛЕМ 

 

1.1  Актуалност на темата 

 

  Актуалността на темата е свързана с динамиката на културните процеси 

през последните няколко години, като кандидатурата на гр. София за ЕСК 

създаде благоприятна среда за развитие на независимия артистичен сектор, 

чиито интерес се фокусира върху изоставената индустриална база като сцена на 

артистична дейност. Културните процеси, задвижени от енергията на 

кандидатурата на града за европейска културна столица, са интересни и все още 

актуални. В българското научно поле темата, свързана с индустриалното 
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наследство и адаптирането му от независими артистични и културно-творчески 

практики е обект на анализ предимно от страна на архитекти, като в сферата на 

културната антропология задълбочени анализи почти липсват.  

 Изборът на тема е базиран както на актуалността на изследвания проблем, 

така и на интереса на автора към градската среда и нейните периферни, 

игнорирани, ―изчакващи зони‖, към които се причисляват пустеещите пост-

индустриални обекти, носещи потенциал за преформулиране и рефлексия на 

наложения градски ред, и към темата за алтернативното и периферното като 

проблематизиращи  ценностите на т.нар. център.  

1.2. Обект и предмет на изследването 

 

      Обект на дисертационния труд са практиките, свързани с адаптиране на 

индустриално наследство чрез артистични инициативи в периода 2012 – 2015 г.. 

Поради динамичния характер на културните процеси през разглежданите 

години, фокусът се стеснява до няколко конкретни проекта, предмет на 

изследването: „Водна кула арт фест‖, „UnderGara‖, „Трамвайно депо 

`Клокотница`‖, „Зона култура‖, „Топлоцентралата‖. Изборът на конкретните 

примри се базира на няколко основни техни характеристики:  

1. Повечето от тях са обекти с индустриален характер.  Изключение прави 

инициативата „UnderGara‖, която не се осъществява на индустриален терен.  

2. Представляват инициативи, стартирали „отдолу‖, чиито организатори 

са независими артисти и представители на културно-творческия сектор. 

Изключение прави проектът за трансформация на трамвайно депо 

„Клокотница‖, който е предложение на Общината. 

3. Попадат във фокуса на Столична община и намират място в 

апликационната книга на София за ЕСК. Изключение прави идеята, свързана с 

преобразуването на бившата топлоцентрала на НДК в център за независими 
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изкуства, която стартира на малко по-късен етап, но успява да хване последната 

вълна от енергия, задвижена от кандидатурата.  

Всеки разгледан модел е уникален по своята същност и представлява 

пример за динамиката в отношенията между отделните актьори, като се 

осъществява в спецификите на недостатъчно развита и регламентирана 

културна среда и на територията на проблемно поле, каквото е непрестижното 

индустриално наследство. 

1.3. Изследователска цел и задачи 

 

Основната цел на настоящото изследване е да проследи част от процесите 

на адаптиране на индустриалното наследство към съвременните условия, 

трансформиращи го чрез различни тактики и стратегии в оживени пространства 

за независими артистични и културно-творчески практики в най-активния 

период от кандидатурата на София за ЕСК  (2012 – 2014 г.) и непосредствено 

след него (2015 г.).  

За осъществяване на поставената цел, бяха заложени няколко конкретни 

стъпки и задачи: 

1. Изясняване на работната терминология чрез обзор, критичен прочит 

и анализ на изследователска литература, с цел поставяне на теоретичната 

рамка.  

2. Въвеждане в основната тема на изследването посредством 

представянето на общи проблеми, свързани с индустриалното наследство, с 

природата на алтернативната артистична дейност и тяхното 

инструментализиране в полза на градското развитие и политики. 

3. Стесняване на фокуса на изследването от по-общите проблеми към 

конкретни примери за адаптиране на индустриалното наследство и свързаните с 

това трудности и перспективи. 

4. Разглеждане на специфичните особености при употреба на основните 

понятия, взаимоотношения и предизвикателства в конкретната среда 
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1.4. Основна теза и хипотези 

В процеса на осъществяване на настоящото изследване, бяха уловени 

някои процеси и тенденции, плод на авторски наблюдения и заключения, на 

базата на които е изградена основната теза на дисертационния труд, според 

която адаптирането на разглежданите пост-индустриални места като оживени 

пространства за съвременно независимо изкуство следва линията на движение 

от периферия към център и от алтернативно към пазарно, разгръщайки се в 

няколко аспекта: 

1. Инструментализиране на артистичните дейности и индустриалното 

наследство, както от страна на институциите, така и от самите артисти. От 

гледна точка на местната власт, усвояването на изоставени пространства от 

независими артисти и организации се превръща в ресурс за създаване на 

благоприятна креативна среда, „мотор‖ и „двигател‖ за икономически прираст, 

създаване на имидж на самата институция като подкрепяща алтернативната 

културна сцена, изпълнение на плановете за деконцентрация и децентрализация 

на културния живот, съобразени с международни директиви, и най-вече за 

изпълнение на условията за достигане до титлата ЕСК. 

Артистите, от своя страна, доброволно инструментализират своите 

дейности в изпълнение на общински културни стратегии и политики, за да 

могат да се впишат в основните критерии на финансиращите инструменти, на 

които основно разчитат за своето съществуване.  

2. Общината подкрепя предимно проекти с „позитивен подход‖ и т.нар. 

креативни дейности, от които не се очаква проблематизиране на реалността и 

чиято основна цел е директно включване в пазара, което не минава през по-

дълбоко осмисляне или критика на наложения градски порядък, а по-скоро го 

утвърждава.  

3. Неразвитата културна среда и липсата на регламентирано финансиране 

за независимия артистичен сектор не предполагат съществуването на 

алтернативна сцена в нейното класическо разбиране.  
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В изследването се въвеждат две хипотези, първата от които се гради на 

предположението, че изоставените индустриални обекти представляват 

пространства, лишени от собствен смисъл и съдържание, които получават 

ценност чрез артистичните намеси в тях, превръщайки ги от празни контейнери 

в места. Както ще бъде установено в следващата глава, тази хипотеза отпада 

при теоретичния анализ и позиционирането на индустриалното наследство в 

теоретичната рамка. Изследователският подход на дисертационния труд ще 

разглежда индустриалното наследство като място, носител на собствен смисъл, 

ценност и памет (М. Оже). Артистичните намеси от своя страна, трансформират 

индустриалните места в оживени пространства по смисъла на Серто, 

адаптирайки ги за своите нужди чрез различни тактики, някои от които са 

свързани с тяхното инструментализиране. Възприемайки индустриалната среда 

като място, на преден план излиза темата за паметта и нейното значение в 

разглежданите проекти. Втората заложена хипотеза предполага, че 

индустриалното наследство бива инструментализирано „отдолу―, като 

артистите го възприемат предимно като материална база с нейните 

архитектурни и икономически предимства, без да търсят по-дълбоки пластове 

като памет и разказ за конкретния времеви период. 

 

1.5. Изследователски методи 

Дисертационният труд се базира на основните изследователски методи, 

характерни за научното поле на културната антропология. Проведени са 18 

полуструктурирани интервюта с представители на независимите изпълнителски 

изкуства, местната власт и бизнеса, анализатори, както и множество 

неформални разговори, включено наблюдение, което се изразява в доброволно 

участие в организирането на фестивала ―Водна кула арт фест‖ през 2015 г. и в 

началната организация на ―UnderGara‖, както и около 20 теренни изследвания, 

и посещение на събития, в т.ч. дебати, конференции, фестивали, артистични 

мероприятия, вътрешни обсъждания и срещи, свързани с темата.  
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Методиката на изследването е базирана както на емпирични, така и на 

теоретични подходи, включващи критичен прочит и интерпретиране на научна 

литература, преглед и анализ на интернет ресурси, в това число статии и 

телевизионни предавания. 

Ограниченията на изследването са свързани с ограниченията, характерни 

за качествените методи, които са базирани на субективен подход и 

интерпретация, и могат да подведат неговите резултати в определена посока. 

Динамичността и многопластовостта на процесите не винаги позволяват да 

бъдат обхванати в пълната им цялост и да се изведат коректни изводи. 

1.6.Структура на дисертацията 

 

Дисертационният труд е в обем 206 страници, изложени в увод, три глави, 

заключение, библиография и приложения. Изследването е структурирано по 

следния начин: 

Декларация за авторство 

Увод 

І. ВЪВЕДЕНИЕ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОБЛЕМ  

1.1.Актуалност на темата 

1.2. Обект и предмет на изследването 

1.3. Изследователска цел и задачи 

1.4. Основна теза и хипотези 

1.5. Изследователски методи 

1.6. Структура и съдържание на дисертацията 

ІІ. Основни теоретични положения и терминология 

2.1. Преглед на научната литература и изследвания по темата 

2.2. Индустриалното наследство като място на памет и оживено пространство 

2.3. Специфики на индустриалното наследство 

2.4. Независими артистични практики в алтернативни градски пространства 
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2.5. Инструментализиране на артистичните практики: културно-творческите 

индустрии като „двигател‖ на икономиката, туризма и развитието на градовете 

ІІІ. Адаптиране на индустриално наследство от съвременни 

форми на артистични практики в контекста на кандидатурата на 

София за ЕСК 

3.1. Европейски примери за адаптиране на индустриалното наследство за 

независими артистични цели 

3.2. Непрестижното индустриално наследство.Проблеми и перспективи 

3.3. Индустриалните обекти като артистично предизвикателство 

3.4. Независими артистични практики и индустриалното наследство в  

контекста на градските политики за създаване на културни столици 

3.5. Културно-творчески проекти, свързани с адаптиране на  

индустриални пространства в София 

3.6. Алтернативни и независими артистични практики 

Изводи 

Приносни моменти 

Библиография 

Приложения  

Публикации 

 

ВТОРА ГЛАВА. ОСНОВНИ ТЕОРЕТИЧНИ ПОЛОЖЕНИЯ И 

ТЕРМИНОЛОГИЯ. 

Настоящата част е теоретична по своя характер и има за цел да изведе 

базовите понятия и концепции на дисертационния труд. Тя включва обзор, 

критичен прочит и анализ на понятия като „място‖, „пространство‖, 

„оживено” или „социално пространство”, „алтернативно пространство‖, в 

рамките на които се позиционират практиките, свързани с адаптиране на 

индустриалното наследство. Те биват разглеждани от гледна точка на различни 
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направления, които разкриват многообразието на подходите към конкретния 

проблем и обосновават избора на обща теоретична рамка, в чиито граници се 

развива настоящото изследване. Въвеждането на понятието „културно – 

творчески индустрии” е нужно като своеобразен показател за 

инструментализиране на арт практиките и употребата им при формиране на 

културни и градски политики. В този контекст се разгръща и основната теза на 

дисертацията – комерсиализирането и обръщането към пазара на някои на пръв 

поглед некомерсиални артистични практики, което се случва най-често през 

различни проекти за подобряване на градската среда и стимулиране на 

независимия културен сектор. В контекста на пазарните отношения е 

разгледана и темата за туризма, която подхожда към индустриалното 

наследство повече като бранд, вместо като място на градска памет и 

идентичност.  

Втора  глава на дисертацията се състои от пет части. 

Първата част е посветена на съществуващата литература по темата, 

върху която се фокусират автори от различни научни дисциплини като 

география, архитектура и урбанистично планиране, социология, културна 

антропология, екология и пр., а алтернативното артистично препрочитане на 

индустриалното наследство представлява интерес за съвременни артисти и 

куратори.  

 Изследването се базира на дефинициите на ключови автори като М. Оже, 

А. Денгсдейл,, Серто, Льофевр, Ю. Туан и Р. Флорида, които насочват към 

многоаспектния характер на основните понятия „места‖, „не-места‖, 

„пространства‖, като ги разглеждат през призмата на различни перспективи: 

като социални и политически конструкти (Серто, Льофевр), като субективно 

човешко преживяване, свързано с памет и смисъл (Оже и Туан), като креативни 

инкубатори (Флорида), като места на показ (Дикс). 

Ежедневните тактики за адаптиране и присвояване „отдолу‖ на 

спуснатите „отгоре‖ модели са приоритет в изследванията на Льофевр (Lefebvre 
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1991) и Серто (Certeau 1984) и намират продължение в разработките на 

Британските културологични изследвания. За изследването те са важни, 

доколкото усвояването на индустриалното наследство се вписва в тактиките на 

неговото адаптиране за артистични цели, чрез които т.нар „слаби играчи‖ се 

опитват да се приспособят към системата. 

Сред основните за настоящия труд понятия е т.нар. „алтернативно 

пространство‖. То въвежда в тема, която занимава изследователите най-вече в 

САЩ, където първо възникват тези пространства. Откритата литература по 

темата е предимно фрагментарна, състояща се от онлайн статии и разработки 

(Кристел Терони 2011; Жаклин Кук 2006; 2007; 2015 и пр.), доклади от 

обсъждания и дебати (например от срещите на IETM), като по-цялостните 

трудове са малко на брой и се отнасят предимно до алтернативните 

пространства в Ню Йорк. Първото изчерпателно, критично проучване на 

алтернативните или независими (artist-run) пространства е изследването 

„Alternative art New York 1965-1985‖(Ault 2002). Сред авторите, които имат по-

пълни наблюдения и анализи, както върху традиционните галерии, така и върху 

алтернативните пространства за изкуство е Брайън О` Дохърти, който въвежда 

самото понятие „алтернативно пространство‖ (O'Doherty 1999). Важни за 

разбирането на смисъла на алтернативните пространства, както и изкуството, 

което намира място в тях, са изследователските трудове на Джудит Ръг (Rugg 

2010) и на Миуон Куон (Kwon 2002). 

Индустриалното наследство става все по-актуална тема, тъй като се 

оказва обединяващ исторически фактор за цяла Европа. За нарастващото 

значение на индустриалните артефакти като част от европейското наследство, 

свидетелства обявяването на 2015 година за „Година на европейското 

индустриално и техническо наследство‖, привличайки вниманието към тази 

сфера. Тя има все по-засилено присъствие в научни дебати и конференции, 

както и в анализи на национални и наднационални институции (Юнеско; 

Международна комисия за консервация на индустриалното наследство и др.). 
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Въпреки това, по тази тема също по-голяма част от изследванията са единични 

и фрагментирани, като повечето трудове засягат предимно индустриалния 

туризъм. Все пак съществуват интересни анализи, сред които тези на Мишел 

Ротенберг, който заедно със Сандра Тригано (2011) и Корин Ведрин се 

фокусира върху трансформацията на градското въображаемо пространство на 

индустриалния френски град.  

Въпреки нарасналия интерес към градската среда и нейните специфики, 

като цяло в българското научно поле липсва традиция в изследването на 

алтернативните, периферни, проблемни пространства и тъмното наследство 

като естествена част от града. Едва напоследък се появяват дисертационни 

трудове, предимно на архитекти (например: Д. Механджиев), които се отнасят 

до съвременните форми на адаптиране на индустриалните пространства, както 

и на дипломанти от Националната Художествена Академия (Румена Калчева), с 

акцент върху смисъла на самото изкуство, бидейки позиционирано в 

нестандартни пространства.  Повечето от съществуващата литература е 

съсредоточена в научни статии (Д. Механджиев и И. Овчарова 2013, 2014; Г. 

Бурлакова 2010), както и множество публикации, последните от които обаче 

имат предимно информативен характер, като липсва критичен поглед и 

проблематизиране на темата.  

  

Втората част от втора глава е посветена на общ теоретичен обзор на 

понятията „място‖, „не-място‖, „пространство‖, „оживено пространство‖ и 

поставяне на теоретичната рамка, в която се разгръща настоящото изследване. 

Местата представляват многостранни, многоизмерни, рационални конструкции 

със специфични особености и взаимовръзки, които позволяват да бъдат 

изследвани от различни перспективи. Мястото в неговото традиционно 

схващане и като субективно преживяване се свързва с наличието на връзки, 

памет и идентичност. Паметта и привързаностите, които се зараждат в 

човешките взаимоотношения и са част от местата, задават смисъла, който те 
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притежават, и ги отличават от другите две понятия „не-места‖ и 

„пространства‖. Местата, разглеждани като центрове на креативната класа 

отразяват сравнително нов подход към тяхното разбиране, свързан с развитието 

на нов вид творческа прослойка (наречена от Р. Флорида „класа‖), която се 

появява и нараства през последните няколко десетилетия.  

Традиционното разбиране за „място‖ е противоположно по значение на 

понятията „не-място‖, което е елемент от съвременната „супермодерност‖ 

(Augé 1995) и „пространство‖ (Augé 2995; Tuan 1977). Основните компоненти, 

които формират местата: връзки, история и идентичност, при не-местата и 

пространствата липсват, а ако ги има са временни и анонимни.  

В тази част се въвежда друго базово понятие, а именно „оживено 

пространство‖ (Серто), което за разлика от разгледаните концепции не е 

противопоставено на понятието за „място‖, а движението, което индивидите 

извършват в ежедневието си е факторът, който трансформира местата в 

пространства. Оживените пространства представляват поле на 

взаимоотношения между силни и слаби играчи, при което ежедневните 

тактически практики на по-слабите, несъзнателно и непрекъснато поставят под 

въпрос наложените отгоре стратегии. Пространството често пъти надживява 

първоначалното си предназначение, което определя неговата форма, структура 

и функция. Когато остане свободно то може да бъде отклонено, 

реапроприирано. Социалните пространства биват изобретявани чрез културни 

практики и са тясно свързани с различни социални взаимовръзки. 

Пространствата са идеологически натоварени, зависими от историята и нейното 

възприемане, затова и често пъти проблематични (Льофевр). 

Въз основа на направения в тази подглава теоретичен анализ, пост-

индустриалните обекти ще бъдат разглеждани едновременно като места и 

оживени пространства. Те са места със собствен смисъл и значение, носители 

на памет и представляват наследство, проблемно по своя характер. Чрез 

понятието „оживено пространство‖ (Серто), се обозначават процесите на 
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„присвояване‖ и „адаптиране‖ на местата чрез ежедневните артистични 

практики, които ги оживяват и им придават нов смисъл и значение. 

  

Третата част от настоящата глава разглежда общите специфики на 

индустриалното наследство. Индустриалните места са „пазители на миналото‖, 

които технологичният напредък оставя пусти и ненужни. Останали предимно в 

периферните зони на града, множество индустриални сгради, някои от които 

архитектурни паметници, са изоставени, пустеещи, потънали в разруха. 

Състоянието, в което се намират може да се възприеме като индикатор за 

общественото и политическо отношение към конкретния времеви период, към 

който принадлежат, както и за волята на институциите в намирането на 

варианти за приобщаването им в градската среда и осмислянето им като 

ценност. Допълнителна трудност, която възпрепятства намирането на начини за 

адаптиране на индустриалното наследство е неговата приватизация и 

преминаването му в частно притежание. Частните собственици нямат стимул и 

финансова полза от скъпата им поддръжка,  като „стотици стари ценни сгради, 

вместо да бъдат внимателно адаптирани за съвременни функции, се събарят в 

стремежа за бърза и лесна печалба‖ (Т. Кръстев).  

Наследството от социалистическия период е натоварено със сходни 

проблеми, но и с допълнителни условности, свързани с противоречивите 

оценки за периода, от който е наследено, което го прави терен на конфликт и 

антагонизъм. Пустеещите, полуразрушени индустриални сгради показват, че 

липсва цялостното им осъзнаване като наследство, което трябва да бъде 

поддържано и развивано. 

Индустриалното наследство на столицата, като част от по-общ 

национален план, може условно да бъде разделено на два основни периода: от 

Освобождението до 1944 г. и след 1944 г. Фокус на настоящото изследване са 

няколко обекта от двата периода, които попадат в проектите, разгледани в 

следващата глава. От първия разглеждан период датират трамвайно депо 
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„Клокотница‖ и водната кула в кв. Лозенец, а от втория индустриален период са 

хладилен завод „Мраз‖, стокова борса „Зимница‖ и бившата топлоцентрала на 

НДК. Разглеждайки примерите с избраните индустриални пространства от 

двата периода, изследването ще изведе някои общи за цялото индустриално 

наследство проблеми и въпроси.  

Инструментализирането на индустриалното наследство е свързано с 

възприемането му като ресурс за икономическо развитие и туристически ръст. 

Терминът „индустриална атракция‖ (Otgaar 2010) насочва именно към темата за 

туристификацията на културното индустриално наследство. Туризмът, свързан 

с индустриалното наследство се определя като възможност поне отчасти да 

бъде компенсирана неработещата индустрия и промишленост на градовете, 

като се превърне във възможен пряк или косвен приход за местното население. 

Освен икономически ефект, той генерира положително въздействие върху 

имиджа и репутацията на бивши индустриални райони, като в същото време се 

счита за един от възможните начини за опазването на индустриалното 

наследство. 

  

Четвъртата част на втора глава се съсредоточава върху природата на 

понятието „алтернативно‖, неговите особености и употреба. Терминът трудно 

може да бъде поставен в конкретни рамки, като в по-широк контекст, 

алтернативните практики и пространства представляват общ термин, който се 

отнася до показването на артистичните творби извън официалните, 

комерсиални галерии и музеи. Все пак понятието се отличава с някои 

особености, които го определят, а именно: крехка идентичност, ефимерност, 

несигурност, самофинансиране или проектно финансиране, директна връзка с 

публика и институции, съпротива срещу превръщането на изкуството в стока, 

проблематизиране на т.нар. мейнстрийм форми на организация и изработване 

на алтернативни институционални модели. Т.е идеята за алтернативност се 

базира на артистични, но също и на политически, и на социални 
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ангажираности. Алтернативното се свързва с възможността за поддържане на 

критична позиция, преходно и нестабилно по своята природа, то съдържа 

рефлексивност и потенциал за промяна.  

Поддържането на критична позиция е възможно при определена 

дистанцираност от масовите, комерсиални процеси, което дава възможност за 

тяхното преосмисляне. В тази връзка, алтернативните градски пространства, 

каквито са пост-индустриалните зони, могат да бъдат разглеждани и като 

периферни. Те са такива не само в пространственото си положение спрямо 

установения център, но и по отношение на възможността за поддържане на 

критична позиция, която включва смисъл и ценности, различни от тези на 

центъра. 

Въпросът за икономическото оцеляване е непрекъсната част от 

съществуването на алтернативните пространства и независимите алтернативни 

артисти. Поради фундаментално некомерсиалната си природа, чиито водещ 

фактор не е печалбата, повечето разчитат на публично финансиране, което 

сваля от тях необходимостта да продават изкуство на всяка цена. Остава обаче 

съмнението доколко независимите алтернативни практики могат да останат 

независими, разчитайки изцяло на проектно финансиране от институциите.  

  

Последната част от втора глава засяга темата за инструментализирането 

на артистичните практики, въвеждайки термина „културно-творчески 

индустрии‖. Понятието „културна индустрия‖ влиза за първи път в употреба 

през 40-те години на ХХ в., като е въведено от представителите на 

Франкфуртската школа Т. Адорно и М. Хокхаймер. То отразява все по-

нарастващото икономическото значение на културните дейности и промяна на 

възгледа за изкуството от неговия класически вид към артистични практики с 

нова насоченост и съдържание. Навлизането на термини от производствените 

отношения в културната сфера, като „индустрия‖, „катализатор‖, „мотор‖, 

„двигател‖ (на икономиката), и разглеждането ѝ като „фактор за намаляване на 
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безработицата‖ отразяват процесите на нейното инструментализиране. 

Творческите индустрии, които се прибавят към понятието „културни 

индустрии‖ се превръщат в политически и икономически инструмент, който 

целенасочено бива наложен от правителствата. Появата на понятието следва 

тенденцията за промяна във възприемането на изкуството и културата като 

цяло и от сектор, засягащ определени обществени кръгове, нуждаещ се от 

държавна помощ за своето оцеляване, той се превръща във фактор за 

икономически растеж, в мотор и стимулатор на икономиката на национално и 

европейско ниво. 

Политическото инструментализиране на културно-творческите индустрии 

изисква те да бъдат сведени до количествени стойности, индикиращи тяхната 

ефективност. Изследването им става възможно чрез метода „картографиране‖, 

който измерва „творческия сектор чрез показатели, характерни за класическата 

икономика и статистика…(което) позволи на културата да придобие 

възможност за инвестиционни измерения чрез прилагане на бизнес модели за 

управление и финансиране, да се изграждат политики, основани на 

доказателства‖, а културно-творческите организации да се разглеждат като 

„предприятия‖ (Андреева & Томова). 

Инструментализирането на артистичните дейности поставя под общ 

знаменател креативни практики, ориентирани към печалба с некомерсиални 

артистични сфери. Рисковете от тези тенденции са свързани със свеждането на 

последните (некомерсиални дейности) до инструмент за постигане на 

политически и икономически цели, поставяйки  на изпитание ценността и 

смисъла на изкуството.  
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ТРЕТА ГЛАВА. АДАПТИРАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНО 

НАСЛЕДСТВО ОТ СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА АРТИСТИЧНИ 

ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТА НА КАНДИДАТУРАТА НА гр. СОФИЯ ЗА 

ЕСК. 

Реинтегрирането на индустриално наследство под формата на 

алтернативни културни пространства започва малко след средата на ХХ в. от 

Ню Йорк, а след промените в Европа, Берлин се налага като европейски център 

на алтернативната култура и алтернативните арт пространства. Адаптирането 

на нефункциониращите производствени сгради за нуждите на артистите става 

особено популярно не само в Западна и Северна, но и в Източна Европа. 

Обикновено това се случва по два модела: „отгоре‖, когато властовите 

структури организират този процес или „отдолу‖, когато артистите законно или 

не „окупират‖ изоставените пространства. В България тези процеси значително 

закъсняват в сравнение със световните и европейски тенденции, като започват 

да стават по-видими около раздвижването на културните пластове, свързано с 

излъчването на българската европейска столица на културата през 2019 година.  

В трета глава на дисертацията, фокусът се стеснява до няколко конкретни 

проекта и практики, свързани с адаптиране на бивши индустриални 

пространства от независими творчески и артистични дейности (с изключение 

на проекта UnderGara, който не се осъществява на индустриален терен), и 

съответната роля, която те получават в процеса на кандидатстване на гр. София 

за ЕСК, и непосредствено след него. 

В първата част на трета глава са отразени някои европейски примери за 

адаптиране на индустриални обекти и превръщането им в центрове за 

съвременно изкуство, инициирани както „отдолу‖, така и „отгоре‖. Словения 

дава положителен пример за успешно сътрудничество между местна и 

централна власт, независими артисти и частно дружество. Създаването на 

условия за развитие на съвременно изкуство представлява комплексен процес, 

обединяващ волята и усилията на артисти, неправителствени организации, 
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държавни и общински институции. В някои случаи артистите се договарят с 

частните собственици на индустриални обекти и със собствени усилия успяват 

да намерят подходяща среда за работа и презентиране на своята дейност. Не са 

редки и примерите, в които артистите нелегално присвояват неизползвани 

индустриални сгради за своите цели (които в България липсват). При всички 

случаи обаче става ясно, че съвременните артистични дейности са в състояние 

да преформулират възприемането на индустриалното наследство като банална 

градска среда и да обърнат фокуса към естетическата им ценност, към 

историята, паметта и значението, които то притежава и новата стойност, която 

може да придобие в живата градска тъкан, превръщайки се в атрактивна, 

алтернативна творческа среда. 

  

Втората част от тази емпирична глава се съсредоточава върху по-

конкретните специфики и проблеми на индустриалното наследство на локално 

ниво. 

Съхраняването и развитието на пост-индустриалните обекти в България, 

особено тези, които остават от периода 1944 – 1989 г. са свързани с редица 

проблеми. Основният сред тях е, че бившите промишлени заводи и 

предприятия не се осмислят като наследство, както в обществен, така и в 

институционален план. Липсва обществен дебат, който да предизвика въпроси, 

да анализира и предложи варианти за преосмисляне, както и да насочи 

вниманието към значението на тези обекти и към възможностите за тяхното 

адаптиране. Редица международни експерти (проф. Тодор Кръстев, Йорг 

Хаспел и пр.) смятат, че признаването на наследените индустриални обекти от 

социалистическия период не означава реабилитиране на политическата 

система, а съхраняване на паметта, свързана с ежедневието на обикновения 

човек. Това са места, които могат да подложат на преосмисляне различните 

гледни точки. Те представляват конфликтни зони и индикират степента на 

толерантност, гражданска зрялост и демократичност на обществото, както и 
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способността му да надскочи личните и политическите си пристрастия, да 

вникне в по-дълбоките пластове и съдържание, така че да съумее да 

преосмисли трезво своето минало в цялата му сложност и противоречивост. 

Тяхната повторна  интеграция в градския живот изисква възприемането им като 

места, съхраняващи паметта, а адаптирането им за съвременни функции, следва 

да удържа техния първоначален смисъл и значение. Липсата на ясна и 

целенасочена политика обаче, поставя индустриалното наследство в 

застрашаваща го ситуация, така че то да изгуби своето значение (Тодор 

Кръстев). 

  

Индустриалните сгради представляват обект на интерес за артистите от 

икономическа и архитектурна гледна точка. Изоставените промишлени обекти 

могат също да се разглеждат и като артистично предизвикателство, интересно 

със своята многопластовост и история. Освен символ на разруха, 

индустриалното, мръсното, отбягваното, периферното, разрушеното е 

вдъхновение за създаване и промяна. Представители на съвременните 

независими артистични групи са категорични за взаимната връзка и проникване 

между мястото и творбата. Независимите артисти са привлечени от 

индустриалните пространства и поради свободата, която дават – творческа и 

архитектурна. Подобни сгради се отличават с гъвкавост, възможност за 

промяна, а пространството всеки път се подлага под съмнение. 

  

Практиките по адаптиране на изоставени индустриални обекти от 

независими артистични инициативи се извършва в определен градски и 

политически контекст. През последните години, той в голяма степен е 

маркиран от стремежа на столицата към културна трансформация, част от която 

е кандидатурата на града за ЕСК. Предефинирането на бивши индустриални 

центрове и превръщането им културни столици е тенденция, която включва 

мобилизиране на градското наследството и културните практики, включително 
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физическо възстановяване на изоставени индустриални обекти, които се 

превръщат в ресурс и в основен актив на града за създаване на привлекателна 

креативна среда. Управляващите виждат в тази тенденция сравнително лесен, 

ниско бюджетен и сигурен начин да развият градовете в нови алтернативни 

образи и икономически реалности.  

Интересът на независимите артисти към пустеещото наследство има 

редица ползи за градската управа. От една страна, временното им ползване за 

артистични цели, осигурява поддръжката и „осветяването‖ на проблемни, 

изоставени сгради и индустриални зони, тяхното развитие, а оттам повишаване 

на стойността им, привличане на инвеститорски интерес. Може да се говори за 

т.нар. символна джентрификация, т.е за символното предефиниране на 

пространствата -  предпоставка за вдигане на себестойността на района и 

неговия имидж, което допринася за бъдещото му комерсиално развитие.  

Насоките за кандидатстване за ЕСК и тяхното прилагане на локално ниво 

могат да се възприемат като част от т.нар проектна култура (Дичев 2004), която 

спуска „отгоре― основни изисквания и ключови думи, които градовете 

кандидати следва да включат като акцент в концепцията на предложената 

културна програма. Сред тях е т.нар европейско измерение, което се отнася до 

общите аспекти на европейската култура, наследство и история (European 

Capitals Of Culture:9). В него се включват и обектите, наследени от 

индустриалния, и социалистически период, които представляват част от 

общоевропейското развитие и наследство. По тази причина те са включени като 

основна точка в кандидатурите на градове като София и Пловдив.  

Кандидатурата на София за ЕСК изиграва ролята на външен катализатор, 

който насочва, макар и временно, вниманието и интереса на общинските 

институции към иначе неглижираните, изоставени индустриални обекти, към 

възможностите за тяхното преосмисляне и адаптирането им за културно-

творчески дейности. Включването в употреба на изоставените индустриални 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/documents/ecoc-candidates-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/documents/ecoc-candidates-guide_en.pdf
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пространства решава редица проблеми, свързани с липсата на места за 

съвременно изкуство и творчески дейности на младите хора, развитие на 

периферните райони на града и включването им в културния живот – важни 

условия за успешната кандидатура на столицата за ЕСК. В резултат на тези 

нови тенденции, изоставените индустриални зони постепенно започват да се 

осветяват и най-вече да се преосмисля възможният им принос за развитието на 

града. Съживяването на изоставени индустриални райони е пряко свързано със 

стремежа за деконцентрация и развитие на периферните градски зони. 

Деконцентрацията на културните събития и улеснение достъпа до култура са 

основни изисквания на европейските културни политики, като във все по-

голяма степен определят и локалните такива. 

  

В трета глава фокусът е насочен, по хронологията на тяхното възникване, 

към няколко проекта, свързани с адаптиране на изоставени индустриални зони 

и пространства от представители на независимия артистичен или творчески 

сектор, а именно „Водна кула арт фест‖, „UnderGara‖, трамвайно депо 

„Клокотница‖, „Зона култура‖, „Топлоцентралата‖. 

„Водна кула арт фест” е един от първите фестивали за независимо 

изкуство, който се провежда на територията на изоставен обект от 

индустриален тип, датиращ от началото на миналия век - водната кула в кв. 

Лозенец. Той е сред първите фестивали, концентриращи независима артистична 

дейност в алтернативни пространства, почти всички от които представляват 

проблемни точки, както за столицата, така и за страната. Организаторите 

определят дейността си като „изкуство за социална промяна‖, фокусиращо се 

върху „болни точки‖ в градската среда като „занемарени пространства, 

забравени културни паметници или пък сгради, предизвикали проблемни 

дебати в обществото‖ (Water Water tower Protected spaces). През 2014 г. община 

„Лозенец‖ затваря символа на фестивала – водната кула за посетители, с мотива 

http://watertowerartfest.com/downloads/2013-wtaf-brochure.pdf
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за недостатъчната ѝ безопасност, което инициаторите му определят като 

политически акт. 

През 2013 година, по време на провежданите в рамките на „Водна кула 

арт фест‖ дебати, се заражда идеята за проекта  „UnderGara‖ – инициатива, 

която има кратък живот, основан предимно на заряда около кандидатурата на 

София за ЕСК. Проектът „UnderGara‖ не попада в категорията „индустриално 

наследство‖, но се намира в непосредствена близост до такова (железопътната 

инфраструктура и гарата) и представлява интересен казус, който заслужава 

внимание. Краят на проекта до известна степен е предизвестен още от самото 

му начало, поради редица предпоставки от организационен характер (липса на 

цялостна концепция, съобразена най-вече с особеностите на терена) и 

пренасочване интересите на местната власт, след приключване на конкурса 

ЕСК.  

Нито място, нито не-място, предгаровата зона е особен вид пространство, 

натоварено с негативна конотация. Тези негови особености правят трудни 

планирането и реализирането на трансформацията му без предварителни 

мащабни проучвания, планове и обща воля, обединяваща усилия на местна 

власт, архитектурни, урбанистични и културно-творчески организации. В 

апликационната книга на София, „UnderGara‖ е заложен като амбициозен 

проект за изпълнение със срок 2015 г. и предвиден бюджет за реализация от 2.1 

млн. евро (Sofia2019.bg, 2014: 101). През лятото на 2015 г. обаче, без обсъждане 

и обществен конкурс, бе пренасочен за изпълнение от сдружение „Пазари 

Възраждане‖, а до края на 2015 г. не се отчитат дейности по подобряване на 

пространството и неговата трансформация. 

След разгледаните два случая с водната кула в кв. Лозенец и предгаровата 

зона, възниква въпросът, доколко ефектът от популяризирането и осветяването 

на проблемни пространства и обекти чрез артистични инициативи има 

положително въздействие върху тяхното развитие и опазване, а не ги поставя в 

ръцете на институциите като готов инструмент за извличане на ползи, без 

http://sofia2019.bg/
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обществено обсъждане, ясни и открити правила за определяне на тяхното 

развитие. 

„Зона Култура” е проект на фондация „София диша‖, който стартира в 

началото на 2014 г. В него са включени част от сградата на стокова борса 

„Зимница‖ и хале на бившия хладилен завод „Мраз‖. При стартиране на 

инициативата, организаторите заявяват амбицията за разширяването ѝ, като 

крайната цел е преобразяване на цялата северна индустриална дъга на 

столицата в културно-творчески квартал, позволявайки развитие на града на 

север.  

В апликационната книга на София „Зона Култура‖ е определена като 

проект за „мащабна трансформация на старата индустриална зона на града в 

творчески център за артисти, културни организации и за творческия сектор, 

започнат с подкрепата на София 2019 и насочен към независимите артисти‖ и 

като „уникален продукт‖, който съвместява различни заинтересовани страни: 

собственици на имоти, артисти, граждански организации, творчески 

предприемачи, общински власти и жители.  

Въпреки, че паметта, свързана с обектите и района присъства като тема в 

официалната риторика на организаторите, в повечето разговори, обсъждания и 

в практическата реализация на дейностите по проекта, тя остава на заден план, 

за сметка на останалите ползи, основно икономически и урбанистични, както и 

впрягане усилията в изпълнение на общинските планове за децентрализация и 

деконцентрация към вторични градски центрове.  

Едно от най-големите предизвикателства пред осъществяването на 

проекта „Зона Култура‖, въпреки подкрепата на Общината, е частната 

собственост на сградите в района, определен за „превземане‖, „завземане‖, 

„обземане‖. Идеята „Зона Култура‖ се оказва сложна за реализация, поради 

собствеността на сградите, недостатъчно добре подготвен предварителен план 

и проучване (и за организаторите частната собственост е била изненада), 
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липсата на опит, и липсата на воля от страна на Общината да продължи 

поддържането на подобни проекти без външен стимул за това.  

„Трамвайно депо `Клокотница`” е индустриално наследство от първия 

индустриален период, засягащо важен отрасъл от развитието на града и 

включено в апликационната книга на гр. София като пространство, подлежащо 

на трансформация. Трансформацията на депото в център за съвременно 

изкуство е един от основните проекти на Общината, свързани с осигуряването 

на пространство за независимия културно-творчески сектор, във връзка с 

кандидатурата на столицата за ЕСК. Столичната институция е готова 

безвъзмездно да предостави сградата за срок от 10 години, като идеята включва 

площ от 14 000 кв. м. да бъде трансформирана в мултифункционални зали и 

художествени ателиета. Състоянието в което се намира сградата и нейните 

размери са основни причини за липсата на интерес към него от страна на 

артисти и творчески индустрии, поради което проектът за превръщането на 

депото в културно-творчески център остава без развитие.  

Топлоцентралата на НДК е пространство, открито и заявено за ползване 

пред Общината от независима организация за изпълнителски изкуства. Обектът 

е общинска собственост, като Столична община е заявила готовност да я 

предостави за трансформация за целите на независимите артисти. Идеята за 

превръщането на пространството в Център за съвременно изкуство е 

относително нова, поради което не присъства във фокуса на кандидатурата на 

София за ЕСК, но успява да хване вълната от енергия и да се задейства преди 

ентусиазмът да заглъхне съвсем. От всички разгледани варианти, този проект се 

оказва най-привлекателен за независимите изкуства, около който се обединяват 

предимно изпълнителските такива – театър и танц. Сградата е общинска 

собственост, което я прави относително стабилна за дългосрочна инвестиция. 

Прави впечатление, че тактиките на артистите, насочени към получаване на 

пространството, са свързани с улавяне и използване в своя полза на някои 

важни за местната администрация моменти. Важен акцент, на който артистите 
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залагат е международното значение, което разработването на подобно 

пространство потенциално има, привличайки към столицата представители на 

креативните и артистични среди. 

  

Последната част от трета глава е отделена на локалните специфики при 

употребата на понятия като „алтернативен‖ и „независим‖.  От анализа на 

проведеното изследване може да бъде изготвен набор от характеристики, които 

повечето от интервюираните артистите влагат в понятието, а именно: 

некомерсиално, неделегирано, маргинално, периферно, създавано с малко или 

без никакви средства, насочено не към масова публика, а към конкретна таргет 

група, без институционална сграда, финансирано на проектен принцип, 

иноваторски начин на представяне в нестандартна среда, нееднотипност. 

Наблюденията обаче показват, че повечето от споменатите характеристики са 

условни и често биват предоговаряни.  

За представителите най-вече на изпълнителските изкуства, понятието 

„алтернативен‖ в голяма степен е синонимно на „независим‖. Независимият 

кръг от дейности обаче обхваща и сфери с чисто пазарна насоченост и в този 

смисъл не може да бъде подведено изцяло под общ знаменател с понятието 

„алтернативен‖.  

Границата между алтернативно и комерсиално се оказва тънка, най-вече 

поради трудния начин на оцеляване. Не са редки случаите и примерите, при 

които артистът започва от алтернативната сцена, която го популяризира, 

превръщайки го в бранд, и го влива в комерсиалната среда. Така 

алтернативният тип дейност играе ролята на трамплин за артиста, като го прави 

видим сред множеството и му създава образ, който може да се превърне в 

търсен и доходоносен.  

След анализите на проведените интервюта става ясно, че понятието 

„алтернативно‖ има адаптиран към локалните условия смисъл. Ако в 



29 
 

световните примери „алтернативното‖ често е свързвано с бягство от системата 

и отричане на пазарните принципи, тук това не е водещ модел, понеже при 

повечето видове артистични дейности, които не се основават на пазарен модел, 

оцеляването е трудно. Основната борба на голяма част от алтернативните и 

независими артисти е не да избягат, а да бъдат забелязани от системата. 

Средата не предполага съществуването на алтернативи по принцип, тъй като те 

бързо биват поглъщани от нея, поради неразвитото културно поле. 

Алтернативното сред артистите се свежда до независим вид културна дейност, 

понякога експериментална, която се осъществява със собствени усилия, извън 

бюджетните културни институти. Тези специфики могат да бъдат разглеждани 

като причина „алтернативното‖ на локално ниво да се различава от влагания в 

него смисъл, разгледан във втора глава. Именно поради особеностите на 

средата, в която липсва развита културна политика, подкрепяща 

съществуването на артистични дейности с непазарна насоченост,  

алтернативното се стреми към моделите, характерни за центъра и се 

приспособява към институционалните изисквания, за да може да се впише в 

определени критерии и бъде забелязано от финансиращите структури. Поради 

тази причина алтернативното тук не носи характерната политическа и социална 

острота, не се опитва да оспорва, а когато го прави е предимно индиректно.  

Алтернативната артистична дейност на местно ниво е свързана най-вече с 

практикуването ѝ извън официалните културни институти. Отчита се 

тенденция тя все по-често да бъде забелязвана от институциите, превръщайки 

се в ресурс за създаване на привлекателен имидж на местната власт и града. 

Кандидатурата за ЕСК отвори общинската институция към диалог с 

независимите алтернативни артисти, но критериите за подпомагане остават 

неясни, а системата за финансиране недостатъчно развита.  
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ИЗВОДИ 

 

На база на теоретичния анализ и на резултатите от проведеното 

емпирично проучване, се открояват някои тенденции, от които могат да бъдат 

изведени основните изводи на дисертационния труд.  

В резултат от теоретичния разбор и поставянето на концептуалната 

рамка, изследването позиционира и разглежда пост-индустриалните обекти 

като места със собствена ценност и значение, изгубили специфичния си смисъл 

във времето (Оже, Туан), като места на паметта. Следователно първата 

заложена хипотеза, според която индустриалните обекти са пространства, 

изпразнени от съдържание, лишени от собствен смисъл, получаващи ценност 

чрез тяхното адаптиране за съвременни артистични дейности, се оказва 

нерелевантна и отпада още в хода на теоретичния анализ. Индустриалното 

наследство представлява конфликтна зона, която носи потенциал за 

преосмисляне на различните гледни точки, то може да бъде своеобразен 

индикатор за степента на толерантност, гражданска зрялост и демократичност 

на едно общество Пост-индустриалните обекти обаче, все по-често биват 

мобилизирани както „отгоре‖ като ресурс за изпълнение на стратегии и 

политики, често с наднационален характер, така и „отдолу‖ като икономически 

изгодна материална база, създаваща привлекателен имидж, без да се отчита 

тяхната ценност и да се осмислят като наследство.  

Инструментализирането на наследството и културните практики е в пряка 

връзка с тенденция, свързана със стремежа на пост-индустриалните градове към 

трансформация в „културни столици‖. Тя включва физическо възстановяване 

на изоставени индустриални обекти като част от цялостно предефиниране на 

представата за града, създаване и представяне на културни артефакти (места на 

показ), икономическа ориентираност към консумация. Културните и творчески 

дейности се възприемат като спешна необходимост за съживяване на градовете 

и се превръщат в централни за тяхното общество и икономика. Икономическият 

подход към наследството и културните практики на локално ниво е част от по-
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глобален процес, който ги възприема като ―мотор‖, ―двигател‖, ―катализатор‖ 

за  икономическо развитие и туристически ръст, и включва тяхното 

количествено измерване. Управляващите виждат в тази тенденция сравнително 

лесен, ниско бюджетен и сигурен начин да развият градовете в нови 

алтернативни образи и икономически реалности (Johnson 2009: 6). Политиките 

по инструментализиране на наследството и културните процеси са свързани с 

мобилизирането им в изпълнение на културни програми и стратегии, силно 

повлияни от наднационални тенденции (напр. заложените в „Зелената книга‖).  

Кандидатурата на  гр. София за ЕСК през 2019 година е част от този процес, 

който цели промяна на имиджа на града и неговото развитие, стимулиране на 

инвестициите, туризма и пр. Насоките за кандидатстване за ЕСК и тяхното 

приложение на локално ниво могат да се възприемат като част от т.нар 

проектна култура (Дичев 2004), която спуска „отгоре― основни изисквания и 

ключови думи, които градовете кандидати следва да включат като акцент в 

концепцията на предложената културна програма. Сред тях е т.нар европейско 

измерение, което се отнася до общите аспекти на европейската култура, 

наследство и история (European Capitals Of Culture:9). В него се включват 

обектите, наследени от индустриалния и социалистически период, които 

представляват част от общоевропейското развитие и наследство. Това е 

причината те да бъдат включени като основна точка в кандидатурите на София 

и Пловдив. Социалистическото наследство е обща и все по-дискутирана тема за 

голяма част от европейските държави, в много от които материалната база от 

този период се реабилитира, превръщайки се в част от общото културно 

наследство. В резон с тези тенденции, вниманието на журито е привлечено от 

проекта за кино „Космос―, като го посочва за една от положителните 

инициативи на гр. Пловдив. Друг аспект, включен в изискванията за европейско 

измерение към градовете кандидати за ЕСК са културното разнообразие и 

интеркултурният диалог, и именно в тази точка Пловдив печели позитиви, 

акцентирайки в своята кандидатура върху ролята на ромската общност в града. 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/documents/ecoc-candidates-guide_en.pdf


32 
 

Според изискванията, градовете кандидати за ЕСК следва да предприемат 

необходимите стъпки за включване на локалните артисти и културни 

организации в културните програми на градовете, да осигурят разнообразие на 

артистичните дейности и комбиниране на локално културно наследство с нови 

иновативни и експериментални културни дейности (European Capitals Of 

Culture:10). В Пловдив този аспект е обвързан с адаптиране на тютюневите 

складове в града за съвременни форми на изкуство и преобразяването на 

Капана в културно-творчески център. В столицата тези насоки намират 

отражение, както в Стратегията за развитие на културата на града, която 

изрично акцентира върху нуждата от взаимодействие на културното наследство 

със съвременните изкуства и превръщането им „във фактор за устойчиво 

градско и регионално развитие и културен капитал с икономическа и социална 

стойност‖, така и в апликационната книга за ЕСК, в която попадат разгледаните 

от настоящото изследване инициативи, заедно със Захарна фабрика и 

Кремиковци.  

Поставянето на темата за изоставеното индустриално наследство и 

независимите артистични практики в контекста на кандидатурата на София за 

ЕСК води до съмнения доколко желанието за съхраняване и интегриране на 

наследството, и необходимостта от развитие на независимия сектор са реално 

осмислен проблем на институционално ниво, и доколко са част от т.нар. 

проектна култура, спусната „отгоре―, която служи за изпълнение на политики и 

стратегии, свързани най-вече с успешната кандидатура на града. Рисковете от 

тези тенденции са свързани със свеждането на артистичните дейности и 

наследството до инструмент за постигане на политически и икономически цели, 

поставяйки на изпитание ценността, смисъла и съдържанието им.  

В настоящото изследване се въвежда още едно базово понятие, а именно 

„оживено пространство‖ или „социално пространство‖ (Серто; Льофевр), което 

има за цел да обозначи „адаптирането‖ и „присвояването‖ на индустриални 

места чрез ежедневни тактики, които се движат несъзнателно в две 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/documents/ecoc-candidates-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/documents/ecoc-candidates-guide_en.pdf


33 
 

противоположни посоки, поставяйки под въпрос наложените „отгоре‖ 

стратегии, но в същото време превръщайки доброволно своите действия в техен 

ресурс. Втората заложена хипотеза предполага инструментализиране на 

индустриалното наследството „отдолу‖, като според нея артистичните групи и 

организации адаптират пост-индустриалните обекти, възприемайки ги 

предимно като материална база с архитектурни и икономически предимства, 

без по-дълбокото им осмисляне. Индустриалното наследство е място на памет и 

като такова представлява  многоаспектен и проблематичен конструкт, арена на 

интензивна културна дейност. Индустриалните сгради се разглеждат като 

атрактивно артистично и икономически изгодно предизвикателство, което 

привлича внимание и интерес със своята нестандартност и съдейства за 

създаване на имидж. Темата за паметта, многоаспектността и 

проблематичността, с която се свързват пост-индустриалните обекти, е 

изтласкана на втори план или въобще не съществува, с което се създава една 

симулирана алтернативност, залагаща предимно на „опаковката‖.  В тази 

връзка може да бъде обобщено, че втората заложена хипотеза в голяма степен 

бива потвърдена. За да бъде коректно изследването, все пак е нужно да се 

отбележи, че част от интервюираните артисти отчитат ценността на 

наследството, заявявайки загриженост за неговото съзнателно обезличаване. Те 

отбелязват, че изборът на застрашени индустриални обекти като места за 

представяне на тяхната артистична дейност е своеобразен начин за привличане 

на внимание върху наследството и състоянието, в което се намира. 

Съдържанието на понятието „алтернативно‖, с което се занимава 

настоящото изследване, съдържа определени специфики, които позволяват то 

да бъде ограничено, макар и чрез условни граници, от масово 

възпроизвежданите практики. Такива особености са крехка идентичност, 

ефимерност и непостоянност, самофинансиране или проектно финансиране, 

директна връзка с публика и институции, формиране на общност за взаимна 

подкрепа, съпротива срещу превръщането на изкуството в стока, срещу 
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комерсиализацията и доминацията в градската среда. Идеята за алтернативност 

се базира не само на артистични, но също на политически и на социални 

ангажираности. Тя съдържа възможност за рефлексивност и потенциал за 

промяна, проблематизиране на т.нар. мейнстрийм форми на организация и 

изработване на алтернативни институционални модели. Такава критична 

позиция е възможна при определена дистанцираност от масовите, комерсиални 

процеси, което дава възможност за тяхното преосмисляне. В тази връзка 

алтернативните градски пространства могат да бъдат разглеждани като 

периферни, не само в пространствен смисъл спрямо установения център, но и 

поради критичната си позиция спрямо неговия доминантен дискурс.  

На база на проведеното изследване, може да се твърди, че терминът 

„алтернативен‖ има адаптиран към локалните условия смисъл,  съобразно 

спецификите на разглежданата среда. Понятията „алтернативен‖ и „независим‖ 

често се препокриват, особено що се отнася до независимата изпълнителска 

сцена. Алтернативните практики почти винаги влизат в категорията 

независими, но не всички независими дейности, от своя страна, са 

алтернативни. Независимият сектор обхваща широк кръг дейности, някои от 

които попадат в сферата на чисто пазарните отношения и по тази причина не 

могат да бъдат причислени към категорията „алтернативни‖.  

Смисълът, който интервюираните артисти влагат в понятието 

„алтернативен‖, извежда на преден план основни негови характеристики като 

некомерсиалност, неделегираност, маргиналност, периферност, създавано с 

малко или често без средства, проектно финансиране, насоченост към 

конкретна таргет група, нестандартна среда, нееднотипност.  На база на 

направените наблюдения обаче, може да се каже, че тези характеристики на 

алтернативните и независими практики са условни и често биват 

предоговаряни. Изследваното поле е арена на множество интереси и стратегии. 

Сред тях артистите не винаги успяват да запазят алтернативната си 

идентичност, а понякога са готови да я жертват, за да оцелеят в една несигурна 
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реалност. По този начин основната специфика и съдържание на алтернативните 

практики – да бъдат коректор на приетото за масово и да задават насоки за 

неговото преосмисляне, бива изтласкано на заден план и подменяно с 

повърхностната им страна, т.е налице е една симулирана алтернативност, която 

е привлекателна с имиджа, който се свързва с нея. Наблюденията върху 

локалната среда показват, че тя не предполага съществуването на алтернативи 

по принцип, тъй като те бързо биват поглъщани от нея, поради неразвитото 

културно поле. 

„Алтернативното‖ е периферно доколкото остава извън официалните 

културни институти, а не доколкото споделя общи принципи, 

проблематизиращи съществуващия градски порядък и свързаните с него 

ценности. Алтернативните артисти не се стремят да променят системата, а да 

бъдат забелязани от нея. Те категорично отхвърлят свързването на понятията 

„независим‖ и „алтернативен‖ с излизане от пазарните отношения или отказ от 

финансиране, което повдига дори сред някои от тях въпроса, до каква степен 

наистина могат да останат независими. Финансирането на алтернативни 

практики представлява най-голямото изпитание за тяхната ефимерна 

идентичност. Проектното публично финансиране е основен източник на доход, 

което обяснява в известна степен липсата на политическа и социална острота в 

алтернативните артистични дейности. За да осигурят своето съществуване те 

приспособяват проектите си към общински културни планове и политики, 

усвояват официалната риторика и адаптират труда си, превръщайки го в 

общински инструмент за постигане на цели, заложени в културни стратегии.  

Границата между алтернативно и комерсиално е тънка и често за да 

оцелеят, алтернативните артисти се движат на ръба на тази линия. Налице е 

тенденцията към утвърждаване на алтернативните практики като ―имидж‖ и 

―фенси‖. Съществуват редица примери, при които артисти тръгват от 

алтернативната сфера, която ги популяризира, превръща ги в бранд и ги влива в 

комерсиалната индустрия.  
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Местната власт, от своя страна подкрепя проекти по неясни критерии 

и при липса на целенасочени политики. Обикновено това са дейности, свързани 

предимно с творчески начинания, занаяти и културни индустрии, поставяйки ги 

в графа „алтернативни‖, използвайки в своя полза ―опаковката‖ на 

алтернативните дейности, т.е имиджа, който те създават, но свеждайки до 

минимум евентуални критики. 

В резултат от проведеното изследване и изведени изводи, може да бъде 

обобщено, че дисертационният труд във висока степен е изпълнил поставените 

задачи с оглед на основната си цел – да проследи процесите на адаптиране на 

индустриално наследство към съвременните условия, трансформирайки го чрез 

различни тактики и стратегии в оживени пространства за независими 

артистични и културно-творчески практики в най-активния период от 

кандидатурата на София за ЕСК  (2012 – 2014 г.) и непосредствено след него 

(2015 г.). Извеждането на особеностите на понятията и спецификите на средата 

са продукт на авторско изследване и наблюдения, като представят субективна 

позиция по конкретния проблем. В заключение, следва да се изтъкне 

значимостта и актуалността на избраната тема. Анализите на проведените 

интервюта и теренни наблюдения, потвърждават основните обосновки и 

заложената теза, според която адаптирането на част от индустриалното 

наследство от независими културни организации и артисти следва линията от 

периферия към център и от алтернативно към пазарно. Имено в тази линия, но 

запазвайки алтернативния си имидж, се открива тактиката на независимите 

артисти да оцелеят в културното поле сред наложилите се вече културни 

играчи, в лицето на официалните културни институти. Те умело използват 

благоприятния момент, свързан с кандидатурата на столицата за ЕСК, 

заявявайки своята позиция на артистичната сцена и насочвайки се към 

проблемно изоставено наследство, което остава извън градските планове за 

развитие, адаптирайки го за своите все по-нарастващи нужди. Следва обаче да 

се отбележи, че приспособявайки се към особеностите на средата и 

изискванията на институциите, „алтернативното‖ често пъти лишава публиката 
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от една друга възможна гледна точка, а именно да бъде коректор на 

съществуващия порядък и доминантен дискурс. 

 

ПРИНОСНИ МОМЕНТИ 

1. Дисертационният труд е в синхрон с текущите тенденции в своята област, 

засягайки в тяхната обща перспектива два отделни и почти неизследвани в 

българското научно поле проблема: реинтегрирането на индустриално 

наследство и развитието на независимия артистичен сектор. Темата за 

осмисляне на индустриалното наследство е нова и актуална, като привлича 

изследователско внимание в европейски мащаб едва през последните 

години. 

2. Областта, в която се развива дисертационният труд — сферата на 

взаимодействие на градското наследство и съвременните артистични 

практики, е в процес на формиране и нейното тематизиране представлява 

само̀ по себе си предизвикателство , с което изследването успява в голяма 

степен да се справи. 

3. Предметът на изследване е конструиран иновативно, като ―присвояването‖ 

и „адаптирането‖ на индустриално наследство чрез алтернативни 

артистични практики е ограничено в контекста на кандидатурата на София 

за Европейска столица на културата. Антропологическият подход към 

проблема дава възможност да се разкрият сложните отношения между 

действащите лица и да се изведат някои основни тенденции, формирани в 

локалните специфики на средата. 

4. Изградена е солидна концептуална рамка, опираща се на авторитетни 

съвременни изследвания на наследството, градската култура, понятията за 

място, пространство, оживено пространство и пр., съобразно теоретичните 

постулати на базови автори като М. Оже, Туан, Серто, Льофевр и др, като 

в същото време е предложен нов техен прочит, който позволява на автора 

да изгради собствен теоретичен подход. На този фон е аргументирана 
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авторска теза, основаваща се на тенденцията за движение на разглеждания 

проблем от периферия към център и от алтернативно към пазарно, както и 

две хипотези, като в хода на рефлексивен анализ едната бива отхвърлена 

напълно, а другата частично потвърдена. 

5. Изведени са локални специфики на поставените проблеми, които засягат 

въпросите, свързани с интегрирането на непрестижното индустриално 

наследство обратно в градската среда и темата за симулираната 

алтернативност, която инструментализира наследството, както „отгоре‖, 

така и „отдолу‖, възприемайки го като привлекателна материална база, 

оставяйки на заден план темата за паметта, неговата сложност и 

многопластовост. 

6. Дисертационният труд има стойност от гледна точка на потенциалното му 

приложение в сферата на културните политики, както по отношение на 

индустриалното наследство, така и във връзка с независимите артистични 

дейности. 
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