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 Предложеният на вниманието ни дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Културна 

антропология” на Красимир Георгиев Терзиев, на тема «Автор, медия и 

произведение в епохата на дигиталното възпроизводство», с научен 

ръководител проф. д.ф.н. Ивайло Стефанов Дичев, осъществен в Катедра 

„История и теория на културата” на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски”, с обем от 232 страници, се състои от в увод, пет части, заключение,  

библиография и приложения. Основната насока на труда се свежда до опита за 

проследяване на «процесите на дематериализация и фрагментация» на 

произведението на изкуството, свързани от една страна с развитието на новите 

технологии за производство и разпространение на образи, а от друга с 

радикално трансформиращото се в последните десетилетия понятие за изкуство. 

В съответствие с тази насока в центъра на изследователския интерес са 

поставени понятията оригинал и копие, и във връзка с тях, фигурите на автора-

«творец» и публиката, с оглед на първо място на визуалните изкуства.  

 

Първата част на дисертацията, «Въведение в проблема», е с въвеждащ 

характер. Тя формулира основния изследователски въпрос, поставяйки го в 

неговия актуален контекст и директно обвързвайки го с предложената от 

докторанта интерпретативна перспектива и респективно, изследователски 

хипотези. Според думите на Терзиев тази част на работата е посветена на 

«историческите корени на конструкциите на оригинал и копие». В 

действителност става дума, ако изключим един кратък етимологически пролог с 

културно-антропологически импликации, за въвеждане на модерната 

реконструкция на тези понятия на основата на един привилегирован 

«интерпретативен ключ» – «христоматийното есе на Бенямин Художественото 

произведение в епохата на неговата механична възпроизводимост», 

формулиращо според автора «за пръв път (...) с такава острота и 

проникновеност промяната в полето на автентичността – аурата на 

произведението на изкуството, причинена от първата вълна на технологии за 

механично възпроизводство на образи: фотографията и филма.»  Терзиев поема 

по очертания от Бенямин път, за да проследи по-нататъшните трансформации 
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на идеята за автентичност, както и на  жеста и фигурата на неговия автор след 

възникването на новите електронни, мрежови и дигитални медии.  

Особено внимание е отделено на проблематиката на авторското право 

като юридическо-нормативно закрепостяване на модерната вяра в единичността 

на автор и творба, и съответно на собствеността върху творбата като 

«принадлежаща» изначално на автора си, в качеството си на автономен продукт 

на индивидуален процес на производство. Идеологията на авторското право 

сякаш се стреми да фиксира модерните представи за автор, творба-оригинал и 

собственост на творбата, представлявайки неадекватна консервативна сила, 

която свежда модерната идея за авторство до икономическа реалност и така 

подкопава самия произход на романтическата идея за извънредност на 

авторството, ексцедираща всяка икономия и икономика, доколкото 

представлява чист израз на една необменима сингуларност.  

 

 Втората част на работата, озаглавена „Аурата на оригинала и 

серийното възпроизводство” , е посветена на представянето на категориите и 

респективно на опозицията между оригинал и копие, имаща двухилядолетна 

история, но в случая разгледана през авторитетната теза на Валтер Бенямин, 

представляваща основен критически инструмент и в тази част. В частност, 

интересът се насочва към определената като епистемологическа Беняминова 

категория аура на произведението, съсредоточавайки се върху историческата 

трансформация на идеите за автентичност на творбата и авторство. По думите 

на Терзиев «тази глава е ключова за изложението, защото тук се разкрива 

взаимопроникването между отделните категории, обособяващи художествените 

практики. Когато категориите оригинал – копие губят традиционните си 

основания, всъщност се разпада целият концептуален облак от 

институционални понятия, с които изкуството описва себе си.» Същевременно 

тази криза разтваря «възможността да следваме промените на тази форма от 

смяната на историческите условия и културен климат в настоящия момент, 

когато статута на изкуството като цяло е подложен на предоговаряне» - и 

именно следването, а не простата констатация, на тези промени представлява 

основна цел на дисертацията (с. 186-7). 

 В рамките на тази част, главата със сполучливо заглавие „Населената 

пропаст между оригинал и копие” заема средищно място. В нея, на основата на 
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разгърнат анализ, в който последователно и аргументирано са подложени под 

съмнение абстрактните категории „оригинал” и „копие”. Без да цели радикална 

деконструкция на опозицията на абстрактно-теоретично ниво, Терзиев успешно 

работи с методите на модерния културно-историческия и антропологически 

анализ, за да релативизира абстрактните типове и в крайна сметка да ги разкрие 

като полюси на една прогресия, чийто мост прекосява онтологическата 

платонова бездна, разтворена между оригинал-модел и копие-подражание. 

В тази част на работата се очертава съвсем ясно ориентацията на 

Красимир Терзиев по посока на критическата парадигма, която определям, 

възприемайки един епизодичен късен термин на Фуко, като «онтология на 

настоящето». Полето на визуалното изкуство и по-широко на визуалните образи 

в епохата на новите медии са перспективата, критическият ъгъл за 

осъществяването на тази поставящи високи изисквания задача. В тази 

перспектива, развивайки авторитетни тези на Борис Гройс, Терзиев предлага 

ценни наблюдения на трансформацията на лично и публично пространство, на 

процесите на „пан-естетизация” на частното пространство през призмата на 

новите медии, оказващи се в крайна сметка скрити форми на контрол и 

експлоатация. В тази насока той се наближава до тезите на ключови за 

съвременността критически мислители, голяма част от които са цитирани в 

работата, като Люк Болтански, Фредрик Джеймисън, Марио Перниола. 

  

Третата част на работата, озаглавена „Произведението в условията на 

глобалната мрежа и конвергенцията на медиите” , е посветена на 

трансформациите на произведението на изуството, респективно на статута на 

автор и публика, в епохата на новите медии. Представени, анализирани и 

систематизирани са нови художествени подходи, възползващи се от и 

реагиращи на новите технологии за производство на образи. Тук наченатата в 

предходната глава онтология на настоящето е продължена чрез изследването на 

производството, циркулацията и консумацията на образи като нов тип 

регулация не само на идеите за оригинал, автор и копие, но и като нов тип 

режими на производство и обмен, симптоматични за радикалните 

трансформации на частно и публично пространство, на съотношението между 

труд и свободно време и пр. «Практически мястото на производство на образа 

и мястото на неговото възприемане се припокриват в една  универсална машина 
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за симулации (...) Днес, в условията на визуалния обрат, когато образите 

циркулират в изключително хетерогенни комуникационни мрежи и канали и 

през образа бива организирано и частното, и публичното е невъзможно да бъде 

локализирано едно солидно място на произведението на изкуството.» (с. 78-80) 

Осъщественият в тази глава анализ отвежда Красимир Терзиев до 

оправдан скептицизъм както към късно модерния техноутопизъм на Лев 

Манович, така и към (макар и далеч по-умерено) социално-естетическите 

утопии на релационната естетика на Никола Бурийо, пренебрегващ проблемите 

на конфликта и властта в бленуването за разширяване на пространството на 

демокрацията чрез рагръщането на позитивните интерсубетивни отношения 

(пост-левинасианска утопия, справедливо разобличена от следващата агоналния 

модел на Шантал Муф Клер Бишоп, цитирана нееднократно и от К. Терзиев). 

 

Четвъртата част на дисертацията, «Художествени практики и техно-

медии», предлага предизвикваща особен интерес, несъмнено приносна 

типология на отношението между артистични практики и новите технологии за 

(въз)произвеждане на образи/информация в настоящата ситуация. Чрез 

предложената класификация Красимир Терзиев успява да обобщи, 

систематизира и организира по един особено ясен начин резултатите от 

осъществения в предходните глави критически анализ, на основата на фина 

обработка на обширен емпиричен материал от съвременното изкуство. Авторът 

разграничава четири типа, респективно стратегии: 

 

1. Автономия на света на изкуството, където става дума за отстояване 

на модерния принцип на автономност на творбата на изкуството и на 

фигурата на индивидуалния творец. 

 

2. Инфилтрации и тактики, подход, дефиниран по следния начин от 

автора: «артисти и културни оператори напускат конвенциите на 

автономията на изкуството, може би временно, и се опитват да присвоят 

и интернализират правилата и системите на масовите медии, за да ги 

ползват за собствените си цели.» Привлечени са парадигматични 

примери от дейността на американския колектив Yesmen, на Маурицио 

Кателан и Иван Мудов. Критичният поглед към определени практики и 
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автори, между които Демиън Хърст и Джеф Кунц, не е спестен: «При 

автори като Джеф Кунс или Мураками тази граница между заиграването 

с пошлото, пазарното в неговите проявления за широка употреба, кича и 

профанизацията на обекта на изкуство до неговото пазарно измерение, е 

особено неартикулирана и почти невъзможна за определяне.» 

 

3. Трансформация отвътре. Третият подход според Терзиев е 

«приемането на структурите на дигиталните мрежи и медии от артисти и 

културни оператори като поле за работа, като комуникативна структура, 

или като пространство за организиране на практиката им и намиране на 

нови публики.» За разлика от описаните по-горе подходи, става дума за 

позитивен подход: основен пример за него е медийният активизъм, 

развиващ се през последните десетилетия с цел създаване на нови 

медийни модели, «работещи в реални условия платформи». 

 

4. Релокация. Последният подход е дефиниран на основата на 

формулирания от Никола Бурдийо принцип на релокацията, според 

който «изкуството упражнява своята критическа отговорност спрямо 

технологията само когато съумява да измести/трансформира нейните 

предизвикателства». 

 

 Петата, заключителна част на дисертацията, «Творчество в мрежата: 

всеки е творец», си поставя за цел да изследва динамиката на «творчеството в 

мрежата, и по-конкретно принципите на ремикс и апроприация зад онези 

практики на вторично рекомбиниране на съществуващо дигитално съдържание, 

характерни за втората фаза на развитие на мрежата, наречена Уеб 2.0.» Главата 

разглежда въпросното творчество като фолклорно и като такова го 

противопоставя на  «професионалната сцена на изкуството.»  

 В тази част извършеният задълбочен и прецизен анализ и типологическа 

организация на изследвания материал води към ясни критически обобщения и 

заключителни тези. В тях Терзиев не заема просто страна в дебата между 

„технофили” и „технофоби”, а очертава и отстоява индивидуална комплексна 

позиция, която бих определил като скептично-реалистична. Въпросната 

позиция е основана на осъществените критически пробиви в полето на 
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онтологията на настоящето. Позволявам си да приведа няколко пространни 

цитата, доколкото те дават концентриран израз на заключителната критическа 

теза на дисертационния труд: „Дематериализирана култура за всички, даром. 

Утопията за равностойно разпространение на културните блага без авторитети, 

културни или икономически бариери и норми изглежда осъществена. Слоганът 

Art=Life се е преобърнал в Life=Art. Само че тези дематериализирани културни 

обекти (отправяйки веднъж към стратегията на съпротива на авангардите, 

концептуалното изкуство и неговите разклонения и производни) впоследствие 

се оказват перфектно адаптирани за постфордистката фаза на капитализма и 

новата икономика – нормата, срещу която е насочена съпротивата.” (с. 163); 

«Виртуалното пространство в своята 2.0 инкарнация изглежда като осъществен 

модел на радикалните идеи за трансформиращата роля на изкуството, идващи 

поне от съветския продуктивизъм насам, стремящ се да постави в една равнина 

автор и публика, или производител и потребител, както и на героични фигури 

на авангардите от 1970-те, като Бойс (и известното негово твърдение „Всяко 

човешко същество е артист“). Но този осъществен модел в същото време е 

някаква перверзна версия на утопиите на авангарда.» (с. 147); «Творчеството в 

мрежата е повсеместно. Но това е творчество рамкирано от предварително 

зададени менюта, модули, уиджети, бутони, линкове, протоколи, формати, 

кодеци; от онлайн платформи, всяка от които рационализира свой собствен 

модел на продукция и комуникация; от стандарти, които компресират 

субстанцията на медията за постигане на максимална скорост на обмен; от 

динамиката на участието, която дава приоритет на компресираното 

преживяване пред съзерцанието, на интензитета пред потапянето, на бързия 

достъп пред контрола, на съвместимостта пред елитарността.» (с. 192) 

Няма да скрия, че се чувствам близък до тази критическа нагласа. 

Позицията на Красимир Терзиев е очевидно в ясна опозиция с техно-

утопистите; тя разобличава наивната техно-утопична еуфория на идеолозите на 

лесната еманципация, затварящи очите си точно когато пада в капана на новите 

режими на експлоатация. Същевременно Терзиев в никакъв случай не застава на 

консервативни или „неолудитски” позиции; неговата позиция е реалистична 

позиция, тя е позиция на критическо приемане, респективно – можем да 

предположим, доколкото авторът е практик не само на критиката на образа, но и 

на самите образи – на призив за критическо овластяване на новите средства, 
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което в някои случаи става възможно единствено под формата на радикални 

негативни жестове, а в други под формата на процеси на субективиращо 

присвояване, на радикално траснформативни микрополитики.  

В крайна сметка критическият анализ води и до инспирираното от Борис 

Гройс финално критическо преобръщане на тезата на Бенямин, червената нишка 

на осъщественото изследване – рефлексивна метакритическа операция, която 

ретроактивно пренасочва критическите вектории и трансформира инструмента 

на изследването в негов обект: „Валтер Бенямин твърди, че техническата 

възпроизводимост създава условия за точно копие на оригинала. Всъщност се 

случва точно обратното: дигиталните медии работят с компресии и генерации.» 

(с. 166) 

  

Накрая ще изредя някои безспорни формални предимства на работата, 

заслужаващи безспорно висока оценка: 

 

- Множеството конкретни анализи на произведения насъвременното 

изкуство, привлеченият изобилен емпиричен материал, свидетелстват не само за 

перфектната осведоменост на автора в полето на основната му практическа 

дейност, но и за способността му за блестяща критическа ориентация във 

въпросното поле.   

 

- Обширната библиография, както и включените в работата приложения, 

доказват изчерпателното познаване и на критическата рефлексия, историята и 

теорията на съвременното изкуство и медии.  Изчерпателността и прецизността 

им безспорно заслужават висока оценка. 

  

- За отбелязване е и яснотата на стила на дисертацията, която обаче не 

прави компромиси, не търси нито опростяване, нито пък парадира с владеенето 

на абстрктните нива на теоретичните дискурси на съвременнността (които 

авторът безспорно владее и оперира с тях на високо ниво).  

 

Позволявам си и две препоръки, преди всичко с оглед на по-нататъшното 

развитие на текста и най-вече с пожеланието ми за публикуването му като 

монографично изследване: 
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1. Есето на Валтер Бенямин върху «Художественмото произведение...» е 

използвано, разбира се, като  централен критически интрумент, а не като обект 

на изследването; въпреки това, с цел прецизиране на инструменталната му 

употреба би било полезно то да бъде поставено поне отчасти в контекста на 

други текстове на Бенямин, прецизиращи понятията му за оригинал, образ, 

автор, култура и пр. (напр. студиите около Бодлер, есето «Авторът като 

производител» и пр.) 

 

2. Би било добре да бъде спомената генеалогията на опозицията 

оригинал–копие, отвеждаща назад до Платон и Аристотел и имаща 

двухилядолетна употреба в монотеистичните теологии, която рефлектира 

очевидно и в избора от страна на Бенямин на критическо понятие със силна 

натовареност в сакралните дискурси, каквото е понятието аура. Имам предвид 

теологическата в дълбочина проблематика, отнасяща се до напрежението между 

присъствие и репрезентация, респективно до онтологията на образа, наследена 

от модерното изкуство, а вероятно неизживяна и от новите медии, често пъти 

възраждащи и примитивни, архаични модели.  

 

Накрая бих искал да поставя и два въпроса към кандидата за докторска 

степен:  

 

1. Институционалната рамка на съвременното изкуство е експлицитен 

обект на анализ и във връзка с нея се появява категорията професия. Последната 

функционира и като критически контрапункт на размиването на 

индивидуалното, познато от модерността творчество, в своего рода пост-пред-

модерен фолклор. Въпросът ми е следният: дали обаче не се трансформира 

самият валидиращ критерий, какъвто е професията, доколкото професията на 

художника/визуалния артист, е поставена днес на изпитанията на ново-

медийната логика на проектите и конкурсите, на допълнителното финансиране 

и себе-финансирането, на пазарната логика на новия капитализъм, превръщаща 

все повече твореца-производител в продуцент-PR на собственото си 

„творчество”, което вече няма друга субстанция освен произвеждането си като 

капитализируем „жест”? 
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 2. Вторият въпрос е свързан с несъмнено симптоматичното  отсъствие в 

централния корпус на изследването на тезите на техно-утописта Маклуън, с 

неговата естествено крайно банализирана днес, но не по-малко значима 

пионерска теза: «Медията е съобщението». На какво се дължи това отсъствие? 

Максимата на Маклуън е цитирана само веднъж и то в критическа перспектива: 

«Известната максима на Маршъл Маклуън – Средството е съобщението 

(Маклуън 1964) придобива обратен знак. На нивото на разпространение, 

платформата на Интернет размива разликите между модела на масовите медии, 

и междуличностното, или контролирано разпространение, асоциирано със 

системата на изкуството.» (с. 88). Но същевременно извършената от автора 

критическа диагностиката на ново фолклорно творчество в «технологичните 

нововъведения» не продължава ли, макар и с преобърната оценка, стриктно 

негативна, архаизиращата техно-утопия на Маклуън, вещаеща Глобалното 

Село? (Цитирам критическата теза на Терзиев: „Най-после, като че ли 

изкуството и живота са тотално разтворени едно в друго. Към това ни насочват 

и тезите на интерпретатори на културата като Манович, които са склонни да 

пречупят всички културни пластове през призмата на технологичните развития. 

Това е обаче е гледка от повърхността, която би могла да обслужи единствено 

възгледите на един технологичен детерминизъм, щастливо прегръщащ 

последните технологични нововъведения като мирна повсеместна 

демократизация, в която границите между автор и публики, между висока 

култура и фолклор са окончателно заличени. Под повърхността обаче можем да 

видим едно друго много по-сложно състояние на културата. (...) Ако светът на 

изкуството, при всички стремежи на демократизация запазва характеристиките 

на поле на професионална практика, то при творчеството в социалните медии 

имаме по-скоро едно фолклорно творчество.” (с. 160-161) 

 

В заключение ще обобщя, че работата на Красимир Терзиев осъществява 

на високо ниво поставената изследователска задача и извършва впечатляващ 

анализ на съществен аспект на съвременната култура. Този анализ е осъществен 

в оригинална перспектива и предлага серия от ясни критически тези.  

Доколкото съвременното изкуство по презумпция се основава на 

преодоляването на класическата дихотомия между теория и практика, то жестът 
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на един от най-изявените практици в полето на визуалните изкуства в България, 

Красимир Терзиев, отдал се – нека още тук отбележа, с впечатляваща 

всеотдайност, дисциплинарна коректност и реторическа скромност, 

пропорционални единствено на размаха на епистемологическата амбиция – би 

трябвало да бъде възприет не само като изненадващ (какъвто той безспорно е, и 

то в най-положителен смисъл), но и като закономерен. С този жест Красимир 

Терзиев не само ни се представя, в отношение на допълнителност, и като 

блестящ анализатор и критически интерпретатор на полето на съвременното 

визуално изкуство (и по-общо на съвременния режим на производство, обмен и 

потребление на образи), но, преди всичко, се пре-утвърждава като решително 

съвременен артист. 

 

На основата на всичко казано дотук, давам израз на убедеността си, че 

предложеният на вниманието ни дисертационен труд напълно удовлетворява 

изискванията за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” по 

научна специалност „Културна антропология”, поради което и убедено 

подкрепям присъждането на въпросната образователна и научна степен 

„Доктор” на Красимир Терзиев.  

 

 

      София, 29 декември 2011 

 

 

 

       Доц. д-р Боян Манчев 

 


