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Резюме 

Дисертацията разглежда трансформацията на произведението на визуалните 

изкуства в културата на новите медии: мрежова като структура, глобална като мащаби 

на разпространение, дигитална по форма на производство и представяне. Тази 

трансформация е свързана, от една страна с развитието на технологиите за 

възпроизводство на образи, и от друга, с променящото се отношение към това, що е 

изкуство. 

Понятието за оригинал и неговите взаимоотношения в йерархията от различни 

типове копия във визуалните изкуства е въпрос за материалността на произведението. 

В условията на нематериална, информационна икономика, въпросът за оригинала и 

мрежата от копия възвръща своята актуалност.  

Когато категориите оригинал – копие губят традиционните си основания, 

всъщност се разпада целият концептуален облак от институционални понятия, с 

които изкуството описва себе си. Защото промените в представите за оригинал и 

копие са свързани с въпроси за мястото, времето, медията, които от своя страна ни 

препращат към позициите на автора и публиката.  

Културата на ремикс изглежда като дематериализирана култура за всички, 

даром. В творчеството в мрежата отеква ехото на много от манифестираните от 

художествените авангарди утопични амбиции за демократизиране на естетическия 

опит, за участието на публиките в творческия процес, за свободния трансфер на 

културни обекти и съдържания между различни контексти, за отпадане на границите 

между жанрове, форми и езици на изразяване, между кодовете на висока и ниска 

култура, накратко - между изкуство и живот. Като че ли там, където авангардите се 

провалят, техно-медиите на днешния ден са успели. Само че тези дематериализирани 

културни обекти се оказват перфектно адаптирани за пост-фордистката фаза на 

капитализма и императивите на новата икономика.  
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Структура и съдържание на дисертацията 

Дисертацията е структурирана в увод, пет части и заключение.  

Първа част въвежда основните параметри на изследването – очертава 

проблемната ситуация, теоретичния контекст и собствената позиция на пишещия по 

отношение на изследвания обект. 

Втора част разглежда в повече детайл и прецизност епистемологичната 

категория на аурата на произведението, за да проследи смяната на локуса на 

понятието – от неповторимостта на материалния обект, към фигурата на автора, до 

фигурата на възприемащия/те. 

Трета част проследява трансформациите на произведението на изкуството в 

условията на глобалната мрежа и конвергенция на медиите. Ауратичното 

произведение на изкуството, което епохата на Европейския романтизъм превръща в 

обект на тежки и стройни естетически теории, в епохата на късната модерност, на 

масова култура и серийно производство бива отчуждено от магическото докосване от 

ръката на художника, за да се превърне все повече в индустриален продукт в една 

сложна семиотична игра на знаци. 

Четвърта част представя панорама на художествените стратегии спрямо техно-

медиите, от настояването на автономията на света на изкуството, интервенциите и 

тактическите употреби на масмедиите, до опитите за трансформация отвътре в 

лицето на художествените инициативи за алтернативни медии, познати от 1980-те.  

Пета част прави сравнителен анализ между творчеството в мрежата - фолклорно 

по своя характер - и професионалната сцена на изкуството.  

Заключението обобщава основните изследователски находки и изводи и 

очертава насоки за бъдещи изследвания.  

В приложение са селектирани някои от ключовите за изложението 

произведения, придружени от контекстуални бележки.



  

8 

Кратко изложение на дисертационния труд 

Увод (с. 6-14) 

Настоящият проект предлага изследването на трансформацията на въпроса за 

произведението на изкуството и връзката между оригинал и копие в културата на 

новите медии: мрежова като структура, глобална като мащаби на разпространение, 

дигитална по форма на производство и представяне.  Изследването е фокусирано 

върху полето на визуалните изкуства, и макар че на места привежда примери от 

различни други полета на изкуството в различни сравнителни анализи, няма 

амбицията да обхваща цялостно полето на изкуството във всички негови форми на 

проявление. Това би внесло в изследването сложната проблематика на различното 

отношение на произведението към материалността в музиката, театъра, литературата 

и т.н., а с това и риска от загуба на фокус. С цел олекотяване на израза, на всички 

места в текста, където се използват самостоятелно понятия като оригинал, 

произведение, изкуство, автор, художествени практики без съпътстващи пояснения 

– става дума за позоваване на тези категории в полето на визуалните изкуства. 

Интересът ми към тази проблематика е продиктуван от практиката ми на 

художник, занимаващ се с движещия се образ. Да практикуваш този вид 

художествена дисциплина в България означава постоянен диалог и предоговаряне на 

територии – с мейнстрийм киното, с класическите форми на изобразително изкуство, 

с развитието на технологичните формати, с конвенциите на институциите за 

представяне на изкуство, с навиците на публиките и ценителите.  
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Влизането ми в ролята на изследовател на полето, в което съм едновременно и 

заинтересован участник, рискува да понесе различни обвинения. 

Предимството на тази двойна позиция на активно практикуващ в полето на 

анализ е познаването на онези незабележими за външния поглед, прагматични, 

технически, лично преживяни страни на практиката като ежедневие, които правят 

анализа на тази практика вкоренен в конкретната материалност и в конкретния 

контекст на личния опит. В своя защита бих могъл още да добавя, че подобна изходна 

позиция има потенциала да предложи перспектива, различна от наложените 

социологически и естетически разбирания за изкуство, които го разглеждат от 

позицията на публиката. Предложението е да погледнем на произведението на 

изкуството от позицията на автора/производител и геометрията от отношения между 

фигурата на производителя и техно-медиите, завладели света на производство на 

образи.  

Първа част. Въведение в проблема (с.15-27) 

1. Проблемна ситуация 

Експанзията на модерността и развитието на технологиите във втората 

половина на ХХ в. раждат последователно все по-нови медии, които в процеса на 

налагането/легитимацията и разпространението си превръщат заварените от тях 

медии в стари. Както фотографията замества живописта и тя бива обявена за мъртва 

(с изявлението, приписвано на Пол Делакроче1); филмът замества фотографията, 

телевизията – филма (изобретяването на дистанционното управление на 

телевизионния приемник е смъртта на филма, по Грийнуей2), Интернет – телевизията 

                                                 
1 . Широко известно и цитирано е заявлението на живописеца от края на ХIХ в. при сблъсъка си с 

дагеротипия „От днес живопистта е мъртва.“. Въпреки всички цитати обаче източника си остава 
непотвърден и пребивава като легенда. 

2 . В телевизионно интервю Грийнуей оповестява датата на смъртта на киното: 31-ви септември 1983 
г., когато дистанционното управление на ТВ приемника е разпространено според него (месец 
септември има 30 дни). 



  

10 

и т.н. до настоящия момент на глобални, интегрирани медии.  

Въпросът, който изниква в тази последователност, и който е централен за 

изследването, е дали и как новите дигитални медии, със своите (по дефиниция) 

практически неограничени възможности за копиране и разпространение на всеки 

обект съдържание, променят понятия като автор, автентичност, оригинал, копие? 

Можем ли все още да разсъждаваме в логиката на бинарната опозиция оригинал-

копие в условията на пролиферация на копия на n-та степен; на хибриди навързани в 

сложно заплетени вериги; на анонимност на съобщенията, на мълниеносно 

разпространение на единици информация, подложени на серии от преводи в широк 

диапазон от контексти с несъизмерима културна специфика? 

  

2. Изследователски обект  и теоретичен контекст 

Средищната позиция, която оригинала заема в културата - между творческите 

интенции и последващите употреби, между идея и материален израз, между митовете 

създавани от историята на изкуството (символичен капитал) и остойностяването от 

пазара (реален капитал), между грижите за опазването и контрола на достъпа и 

нуждите на все по-масови публики – го прави трудно поддаващ се на 

инструментализиране. Поради това в изложението, което следва, предлагам един 

интерпретативен „мек“ подход към проблематиката – подход, който търси една 

трансдисциплинарна плоскост, в която логики и методологии от различни 

дисциплинарни полета могат да формират общ дискурс. Това търсене в други 

дисциплинарни полета, няма за цел подсилването на дискусиите върху изкуството, а е 

продиктувано от разбирането, че виталността и притегателната сила на визуалните 

изкуства се състои в способността на практиката да избягва ригидността на 

академичната дисциплинарност, и макар по един незавършен начин, да открива и 

налага нови територии на рефлексия.  
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3. Структура и съдържание (виж с. 7) 
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Втора част. Аурата на оригинала и серийното 
възпроизводство (с. 28-72) 

Втора част разглежда в повече детайл и прецизност епистемологичната 

категория на аурата на произведението, за да проследи смяната на локуса на 

понятието – от неповторимостта на материалния обект, към фигурата на автора, до 

фигурата на възприемащия/те. Тук се разглежда и промяната на функцията-автор 

спрямо историческите периоди и дискурси в които е ситуирана, следвайки Фуко. 

Анализите на Фуко и Барт  показват автора, както като съперник на властта, така и 

като гарант на смисъла (Дичев, 2011). Но авторът е и собственик на капитала на 

своя интелектуален труд, и това води до разглеждането на произведението като 

собственост, различните противоречия в режимите на регулация на авторските права 

и интелектуалната собственост и политиките около кризата на copyright, които 

преминават в ожесточена фаза с глобалното разпространение на Интернет и 

дигиталните технологии. 

1. Аура и автентичност 

Понятието aура е ключов момент в изследването на Валтер Бенямин. Именно 

това качество, твърди Бенямин, бива компрометирано и разрушено от технологиите за 

механична репродуктивност. Това което анализите и примерите в това изложение 

установяват е, че Бенямин определя на оригинала един универсален контекст на 

случването му в момента на неговото създаване от автора, който историческите 

модулации на възприемане колкото и да променят, съхранява своята идентичност. 

Белтинг насочва вниманието ни към момента на възприемане, и внушава 

предположението, че когато контекстът на създаване е радикално чужд на контекста 

на възприемане, творбата бива разпозната и прочетена по съвършено различен начин 

от значението, което тя е имала в контекста на оригиналния си топос. Клифърд Гиърц 

настоява на подобна позиция, като в полза на своите аргументи построява една 

сложна сравнителна матрица между изкуствата на култури, максимално отдалечени 

една от друга в културно, географско и историческо отношение.  
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Изследванията на Кшищоф Помиан (Помиан 2008) върху историята и произхода 

на колекциите на изкуството в Европа през ХIV в. проследяват връзката на модерните 

институции на изкуството – музея и колекцията - с жертвоприношението, чрез което 

живите осъществяват връзка с отвъдното. От съкровище на храма или на двореца, 

през XIV в. колекциите се трансформират в призвание на образованите елити и се 

секуларизират, а в края на XV в. – във вече обществената институция на музея. 

Промяна на формата, промяна и на съдържанието: светите мощи и другите реликви 

са заменени с образци на античната класика, с любопитни и естествени предмети, с 

картини и скулптури на съвременни автори, за да се стигне до шедьоврите на 

модерното изкуство. Можем да кажем че аурата на произведението е това 

присъствие на отвъдното, на измерение отвъд единичния човешки живот, или поне 

отвъд утилитарната страна на този живот. В момента в който един предмет бива 

изваден от обращение в утилитарната сфера, той или попада на бунището, или бива 

възкресен за нов живот като се превръща в музеен експонат. 

Това, което Бенямин скицира и което горните пасажи се опитваха да проследят, 

е преместването на локуса на „неповторимо възникване“ на ауратичния обект. Ако в 

предмодерни времена това е „култовата стойност“ на сакралния обект/образ, то в 

ранната модерност това е фигурата на автора. В епохата на техническата 

възпроизводимост се осъществява още едно  преместване: локусът на 

„неповторимото възникване“ на един обект сега е контекста на възприемащия (масов 

зрител, посетител в музея или онлайн потребител). Възможно най-неауратичният 

предмет – писоара въведен в пространството на галерията от Дюшан, с промяната на 

контекста на репрезентация бива ре-ауратизиран. В епохата на дигитално 

възпроизводство на образи това е вече академична практика в света на изкуството, и 

ежедневие в масовата култура. 

2. Населената пропаст между оригинал и копие 

Дори в историята на изкуството оригинал и копие не са твърдо дефинирани 

термини, защото са съпроводени от множество взаимозависими категории, и най-вече 

защото в практиката неминуемо биват замърсени един от друг. Отново от тази 

история знаем че оригиналът не е задължително да е автентично произведение.  
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Точните, ръчно изработени копия по определени оригинали могат да бъдат 

възприети като фалшификати, но стриктно погледнато всяка реставрация е един вид 

копие (интерпретация) на оригинала. 

Репродукцията може теоретично да нарушава дистанцията с оригинала и с това 

да отнема неговия престиж, но в практиките на културен обмен обикновено е точно 

обратното – престижът на оригинала бива увеличен от факта, че при масовото 

разпространение на репродукции, огромни маси от любители и ценители са 

запознати с ценността на произведението, с неговия контекст и история. Съществуват 

също и репродукции и „репродукции“. Репродукциите, които авторите от изкуство на 

апроприацията, например правят, напротив, увеличават дистанцията с оригинала, 

като поставят конкретния копиран образ, както и цялото поле на оригинала в кавички. 

Мултипълите и ограничените тиражи на съвременни автори са друга двойна фигура. 

Някои произведения на концептуалното изкуство напълно отричат уникалността и 

могат да съдържат единствено инструкции за тяхната материализация. Друга 

категория произведения са онези, които се заявяват като оригинален израз с 

интелектуалния подпис на автора си, които в своята материалност са копия на копия. 

Вследствие на секуларизацията на модерността, онтологичната позиция на 

оригинала и неговия суверенен автор бива подкопана. След като няма гарантиран 

„произход на света“ и създател отвъд и над съществуването, е невъзможно да се 

гарантира трансцендентна стойност на оригинала. 

3. Произведението и тялото на автора 

В края на ХХ в. изкуството навлиза в нова ера на артистична масова продукция. 

Две главни развития водят до тази ситуация. Първото е появата на дигиталните 

технологии за производство на образи на потребителския масов пазар, а второто е 

промяна в разбирането за изкуство, промяна в правилата, според които нещо бива 

разпознато като изкуство или не. 

Главната промяна не е в представянето на индустриални обекти като 

произведения на изкуството, а във въвеждането на индустриалния модел за 

производство като масова практика в света на изкуството, до степен до която и 

софтуерът, и хардуерът въвлечени в производството на работата остават видими 
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фактори в произведението. 

Всеки успял на пазара артист с пост-дюшанианска практика, под натиска на 

пазарното търсене се превръща в собственик на фабрика за производство на 

изкуството си, с асистенти и работници, които изпълняват произведенията му по 

модел, не по-различен от което и да е друго индустриално производство. 

Произведенията са просто серийни продукти на запазената марка на автора, 

отчуждени от физическото му тяло семиотични знаци, носещи в себе си мита на 

създадения brand.   

4. Авторът като функция и институция 

Авторът е фигура, която европейската култура от ренесанса насам, инвестира с 

властта на демиург, на суверен дух, който ражда със силата на своята воля и гений 

уникални и неповторими произведения, за които посветените създават история, и 

пред които множествата се прекланят. От анонимен посредник в тайнственото 

общение между поклонника и създателя в средновековието, авторът в модерността е 

в привилегированата позиция на автономен създател и охранител на субективността, 

на автентични и неповторими образи, в които зрителят може да разпознае и 

удостовери собственото си присъствие в света. Тази позиция бива деконструирана от 

мислителите на пост-структурализма, разгледани в тази част. 

За Барт, фигурата която съдържа реален потенциал за провеждането на 

продуктивен дискурс не е автора, а читателя. Фуко също поставя под въпрос ролята 

на автора в съвременната култура, но за разлика от Барт, който единствено посочва 

необходимостта да се смени фокуса на културното внимание от фигурата на автора 

към фигурата на читателя, Фуко заключава, че дори смъртта на автора като героична 

индивидуалност да е обявена, представите, които подкрепят това твърдение само са 

предоговорили привилегията на авторството. За Фуко авторът е функция на дискурса, 

и е възможна култура, в която дискурса може да циркулира без никаква нужда от 

автор. При съвременните онлайн-практики можем да наблюдаваме тази криза на 

автора приведена в действие в широкото обществено пространство. Акцентът в тези 

практики е безспорно поставен върху юзъра, участника, или читателя. Тези 

участници са заети в писане без да имат необходимостта, като че ли от контейнера на 
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произведението, писане на един гигантски текст, какъвто е цялата виртуална мрежа, 

на един палимпсест отвъд познатите човешки мащаби. 

5. Произведението и собственността 

Понятието за оригинал и всички производни нему проявления е от особено 

значение в раздела на правото, касаещ регулациите на т.нар. интелектуални права, 

или интелектуална собственост. Както двойката понятия подсказва, тази част от 

юриспруденцията съдържа в себе си едно изначално противоречие – тя регулира 

достъпа до произведения на интелектуалния труд, несъответстващи напълно на 

материалния си носител. Както Ричард Сталман твърди, аналогиите с регулацията на 

физически обекти на собственост са неприложими. Законите за интелектуалната 

собственост покриват не конкретен материален обект, изглед, техника, а конкретния 

оригинален авторски израз. Но всеки израз е вплетен в конкретна традиция и се 

позовава винаги на една тъкан от заварени автори и произведения – копирането е 

естествен елемент от всеки творчески процес, особено и най-вече що се отнася до 

визуалните изкуства. Отново според Сталман, авторските и интелектуалните права не 

могат да бъдат смятани и за вариант на естествените човешки, универсални права, 

като правото на свободата на словото например, защото покриват не израза въобще, а 

израза материализиран в конкретна медия и в ограничен период от време – т.е. 

изначално са сделка между авторите/издателите и публиката. Тези противоречия 

водят до неизбежното превръщане на въпросите около авторските права и 

интелектуалната собственост в политика. В условията на глобалната мрежа 

циркулират съдържания от всякакъв вид и порядък – фрагменти, цитати, репродукции 

на репродукции на репродукции. Някои оторизирани от носителите на съответните 

права за разпространение, но повечето в абсолютно нарушение на тези права. Самата 

логика, на която е конструирана мрежата предполага децентрализирани мрежи от 

свързаности без единен център. Светът на изкуството и светът на правото използват 

различни езици, често несъвместими помежду си. Съвременното изкуство е изтъкано 

от цитати и апроприации, отдавна институционализирани и остойностени от музеи и 

пазар, които погледнати принципно от перспективата на авторското право трудно 

биха получили легитимация. Определени образи са пазени като божествени 

репрезентации, строго охранявани от каста от жреци, и всяка неосветена употреба на 
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тези образи води до тяхното оскверняване. Съвременното изкуство и теория може да 

са опровергали романтичния модел на култа към оригинала, но сега той бива 

възстановен като закон.
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Трета част. Произведението в условията на глобалната мрежа 
и конвергенцията на медиите (с. 73-107) 

Третата част проследява трансформациите на произведението на изкуството в 

съвременни условия спрямо мястото, медията и масите от потребители. В процесите 

на художествено производство и разпространение на съвременно изкуство на една 

глобална сцена, тежестта все повече се измества към масите – гарант за успеха на 

автора и легитимността на институцията на Музея. С развитието на технологиите за 

производство на образи се появява и криза на класификацията на произведения на 

изкуството, традиционно обвързана с техния материален носител и техника на 

изпълнение. Днес, както в областта на художественото образование, така и в 

музейното дело тази криза е особено видима. Тя е свързана както с разрояването на 

терминологични означения, което тече от ранния модернизъм насам, така и с 

обозначаването на нематериални практики, като пърформънс, акция, ситуация, 

инсталация и т.н., а също така и с появяването на нови хибридни форми обединени 

под термина инсталация, които обаче могат да означават множество различни неща. 

Проблемът се задълбочава с навлизането на дигиталните технологии в изкуството, 

при които е трудно, на базата на медията, да се направи дистинкция между 

популярните употреби на тези медии и тяхното появяване в изкуството. 

1. Мястото на произведението на изкуството: от фиксацията в 
ритуала до отворените канали на циркулация в общественото 
пространство 

Тази част от изложението чертае въображаема карта на преместванията на 

мястото на произведението на изкуството в различните периоди и дискурси на 

модерността, като следва две възможни траектории.  

Първата е технологично детерминирана и проследява еволюцията и 

размножаването на режимите на визуална репрезентация от ренесанса до 

информационната епоха. 

До изобретяването на картинното платно, визуалните репрезентации са 
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доминирани от архитектурата. С изобретяването и разпространението на 

живописното платно произведенията вече могат да сменят свободно мястото си в 

пространството. Печатната графика, фотографията и киното водят до нова фаза на 

мобилност на образите, позволявайки масови тиражи на репродуциране и 

разпространение. Радиото и телевизията довеждат света в звук и картина (в реално 

време) до всеки дом. Разпространението на компютъра, а по-късно и на Интернет 

позволява един качествено нов обрат. Образите вече не само „пристигат“ до масите от 

потребители, но са достъпни за допълнителна обработка и обмен между всички 

членове на мрежата. Практически мястото на производство на образа и мястото на 

неговото възприемане се припокриват в една универсална машина за симулации: 

виртуалното пространство на компютъра и протоколите за обмен на данни. 

Настъпила е промяна и във фиксираните места на производителя и възприемащия: те 

са свободно заменяеми. 

Втората траектория е миграцията на произведението на изкуството в зависимост 

от културната функция, с която бива инвестирано. В момента, в който произведението 

е освободено от функцията в култа, то напуска ритуалните места и намира прием в 

свое собствено автономно пространство: белия куб (галерията, музея). Автономността 

на това пространство обаче е относителна, защото в момента на освобождаването си 

от служба на култа, произведението на изкуството бива включено в пазара на стоки. 

Това напрежение отваря пространство на движенията на авангардите от началото на 

ХХ в. да пренасочат вниманието си от репрезентацията на света към други въпроси. 

Както Лиотар отбелязва, авангардите центрират погледа си върху разследването на 

самата концепция и основания на изкуството. Под въпрос е не само основанието на 

художествената стойност на произведението, но и възможността му да функционира 

отвъд обусловеността на произведението от възникналия предмет като стока, както и 

самата автономия на изкуството. 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.   
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2. Произведението и медията. Хибридизация на критериите за 
класификация. Естетика на пост-медията 

2.1. Класификацията в криза 

След 1960-те констелациите от технологични развития и движения в изкуството 

довеждат една от ключовите категории в изкуството от модерността – тази на медията 

до несъстоятелност. От зараждането си през ХVIII в. историята на изкуството борави 

с твърда класификация на видовете изобразително изкуство спрямо техните медии: 

живопис, графика, скулптура, рисунка. Тази класификация структурира цялото поле 

на изкуството: от институциите за презентация – музеите и галериите, институциите 

за художествено образование, до пазара и различните инстанции за финансиране на 

изкуство. Асемблажът, хепънингът, инсталацията (включително различните под-

категории като специфични-за-мястото интервенции (site-specific), видео 

инсталацията, пърформансът, акцията и т.н. изместват тази типология. Новите форми 

са отвъд материал и техника, позволявайки смесването на различни материали в една 

форма (инсталацията) или създаването на произведение отвъд обекта 

(дематериализацията на обекта на изкуството, инициирана от концептуалното 

изкуство). Условията за отличаване и класификация се влошават многократно с 

пристигането на културната сцена на дигиталните медии и виртуалните мрежи. 

Единствените материални критерии за дистинкция между произведение на 

изкуството и продукт на масова медия остават социологически и икономически – 

разликите в размерите на публиките, в механизмите на разпространение, и 

респективно разликите в тиражирането на материалния продукт. 

2.2. Имплозията на материал и техника в дигиталното 

Заедно с повсеместното разпространение на масови медии и размножаването на 

нови художествени форми след 1960-те години, друго развитие което застрашава 

традиционната идея за медия, е дигиталната революция от 1990-те. Преминаването на 

повечето средства за производство, съхранение и разпространение на медийни 

съдържания към дигиталните технологии и употребата на същите инструменти и 

процедури на производство, както от индивидуални художници, така и от масовите 

медии, нарушават както традиционните дистинкции базирани на материала, така и 
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новите дистинкции базирани на модела на разпространение, методите на презентация 

и остойностяване. На естетическо ниво мултиплицирането на технологични 

стандарти хетерогенни мрежи за разпространение довежда до превръщането в обща 

практика размножаването на един проект в различни версии за различни медии, 

различни мрежи на разпространение и различни публики. На нивото на 

разпространение, платформата на Интернет размива разликите между модела на 

масовите медии, и междуличностното, или контролирано разпространение, 

асоциирано със системата на изкуството. 

2.3. Пост-медийна естетика 

Като отговор на тази криза в структурирането на полето на изкуство Лев 

Манович предлага една програма на пост-медийна естетика, в чийто център стои 

софтуерът, като обект, метафора и логика на производство и възприемане на едно 

произведение. Тази програма може да преодолее несъстоятелността на 

класификационния модел основан в медиите (или материалните средства), но рискува 

да разтвори цялата сфера на изкуството в полето на иновациите и да го превърне в 

лесна плячка на неолиберални политически употреби, частни присвоявания от 

пазара, инструментализации и рационализации, външни на изкуството. Това е 

технологичен детерминизъм, който впримчва полето на изкуството в рационални 

програми, целящи да опитомят въображението (в това число въобразяването на 

алтернативи на отношението на субекта към света и живеенето в общност) и да го 

включат в цикли за производство на субективност, впримчени в съвременната 

икономика на нематериални пазарни стойности.  

Никола Бурийо предлага една рамка за рефлексия и интерпретация на 

съвременните художествени практики отвъд медията, отвъд технологиите в 

положения от него модел на релационна естетика. Опитвайки се да очертае тази нова 

типология отвъд непосредствената материална форма, Бурийо замества всички 

традиционни категории на класификация с категории, задаващи рамка на 

„изобретяването на нови форми на социалност“. 
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3. Произведението на изкуството и масите 

Възходът и залеза на култа към оригинала са свързани както с появата на 

техническите средства за възпроизводство на образи, така и с взаимоотношенията 

между произведението на изкуството и масите. 

В културите, в които произведението на изкуството е било вписано в магически 

и религиозни ритуали, неговото възприемане няма самостоятелна стойност; то е само 

част от цялостното въздействие на ритуала върху общността (част от цялостната 

оркестрация на пространството: архитектурата, одеждите, церемониалното поведение 

и т.н.). Ако в произведението вписано в култа, неповторимостта се основава на 

отвъдния характер на материализирания образ, и фигурите на автора, на 

произведението и възприемащия са разтворени в автентичността на преживяването 

на отвъдното, то при секуларизацията на творбата от значение е преживяването на 

отделния зрител предоставено от емпиричната неповторимост на художника и 

уникалността на неговото постижение. 

В съвременната ситуация на глобализиран свят, в който местните са 

малцинство, а миграциите са норма, само масовите медии и популярната култура на 

свободна циркулация и репродуциране на образи без оглед на техния произход, 

традиция и първоначална интенция притежават достатъчна гъвкавост, скорост на 

разпространение и икономичност на средствата, за да достигнат културна значимост 

и видимост. 

Подобно на транзитните общности на един поп-концерт, кино-прожекция или 

фестивално събитие, онлайн общностите не споделят общо минало и език, но за 

разлика от масовите събития, в които поне физически телата на участниците споделят 

едно общо пространство, във виртуалните мрежи, участниците в общността са 

свързани единствено от невидимите нишки от фиброоптични кабели, хардуерни и 

софтуерни констелации, конструиращи един ефимерен момент на настоящето.
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Четвърта част. Художествени практики и техно-медии  
(с. 108-142) 

Четвърта част представя панорама на художествените стратегии спрямо техно-

медиите, от настояването на автономията на света на изкуството, интервенциите и 

тактическите употреби на масмедиите, до опитите за трансформация отвътре в 

лицето на художествените инициативи за алтернативни медии, познати от 1980-те. 

Тук Никола Бурийо прави едно нюансирано предложение за разглеждането на 

отношението между изкуство и технологии, чрез дефинирането на принципа на 

релокацията, според който изкуството упражнява своята критическа отговорност 

спрямо технологията само когато съумява да премести/промени нейните 

предизвикателства. По тази логика, авторите, които са успели да навлязат най-

дълбоко в структурата на технологиите и извадят наяве принципите по които те 

произвеждат социални отношения, не са тези, които ползват тези технологии като 

метод за производство.  

1. Автономия на света на изкуството 

Този подход е в логиката на себеразследването започнало с оттеглянето на 

визуалните изкуства от ролята на ключово пространство за организация на визуалния 

опит за света и предаването на тази роля на фотографията и последващите 

технологични медии. Приемайки, че не са принципните организатори на визуалния 

опит, художниците повече не се нуждаят от взаимодействие с механизираните 

спектакли на образите от ежедневието. Те могат да следват суверенната траектория на 

изкуството и да създават своите автономни реалности съответстващи на принципите 

на изкуството. 

Проблемът с тази траектория е, че асоциираните с нея практики на съвременно 

изкуство много трудно могат да се ситуират в реалностите създавани от разгърнатите 

медийни системи. Програмите за съвременно изкуство, излъчвани по телевизията 

например, много трудно могат да се съвместят с разбиранията и очакванията на 

артисти, куратори и любители на изкуството, и преди всичко манифестират дълбок 
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компромис между странността на определена артистична визия и общите 

знаменатели използвани за комуникация с една масова телевизионна публика. 

Институциите на изкуството, които защитават своята автономия, често се превръщат 

в непроницаеми затворени територии. Ситуацията напомня мрежа от средновековни 

манастири, в които биват усъвършенствани езотерични техники, сложно кодирани 

езици и пищни ритуали, които останалият свят прогресивно забравя. В подобна 

ситуация част от сегментите на света на изкуството започват да се оглеждат за 

различни стратегии, които могат да ангажират глобалните медии. 

2. Инфилтрации и тактики 

Вторият подход, който може да бъде отличен, се появява там, където 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. Такива опити с право могат 

да се обявят за  обезсърчителна задача, но въпреки съветите на здравия разум, 

съществува поредица от много успешни примери, които успяват да проникнат 

дълбоко в пространството на медийния спектакъл. 

2.1. Интервенции 

В инструментариума на този подход се включват провокацията, скандала, 

радикалния жест, подриващ разбиранията за „нормалност“. Генеалогията на 

художествените интервенции се основава в практиките на дадаисти, и фигури като 

Цара, Дюшан, Дали. Може би един от първите примери на жонгльор на собствената 

си „медийна персона“ е Салвадор Дали и имиджа на enfant terrible, който му спечелва 

медийна популярност надхвърляща популярността на изкуството му. Многобройните 

примери от съвремието, от глобални фигури като Кателан и Хърст, до провокатори на 

микро-политическо равнище като Иван Мудов очертават подходите на 

художествените интервенции в медийното пространство, манипулиращи света на  

масмедиите от една външна на тези медии позиция. 

2.2. Тактически медийни практики 

Тактическите медии (tactical media) са форма на медиен активизъм, която 
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предпочита временни (тип удряй и бягай) интервенции в медийната сфера пред 

създаването на трайни алтернативни комуникативни канали. Терминът бива въведен в 

средата на 1990-те от теоретици и практици като Херт Ловинк, Дейвид Гарсия, 

Critical Art Ensemble, за да фиксира практиките на широка гама от групи в полето 

между изкуство и активизъм, като RTMark, The Yes Men, Electronic Disturbance 

Theater, Institute for Applied Autonomy, 0100101110101101.ORG, Ubermorgen, Irational, 

subRosa, сред много други. Тактическите медии имат много общо с хакерската 

субкултура: софтуерни и хардуерни хакове, които модифицират, разширяват и отварят 

затворени информационни системи и технологии. 

Особено влиятелен за придаването на форма и значение на тактическите медии 

е Мишел дьо Серто, и по-специфично есето му „Изобретяване на всекидневието“ . В 

случая, ключов е дебатът, който Серто инициира в отношенията на производство и 

консумация на значения в пространствата на ежедневието. Следвайки логиката на 

Серто, повечето събития в полето на тактическите медии са бързи вклинявания в 

появили се процепи по повърхността на властта/ мейнстрийм медиите и имат 

мълниеносен ефект.  

3. Трансформация отвътре 

Третият наблюдаван подход е този на 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, това е 

изцяло позитивен подход, при който артисти и оператори инвестират възобновени 

надежди в потенциала на новите медии за разширяване на полето на възприятията, 

либерализация на полето на изкуство, и демократизация на обществените отношения, 

свобода на израза и интерперсонална комуникация. Същевременно ако отново се 

върнем на Серто: това е действане в полето на медиите, домогващо се, отчасти или 

изцяло, да заеме собствена стратегическа територия.  

4. Релокация  

Измежду тези изкристализирали художествени стратегии спрямо света на 
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медиите, които проследихме в тази част, съществуват множество хибридни подходи, 

измежду които заслужава да изложим принципа на релокация, който Никола Бурийо 

извежда в тезата си в Релационна естетика. Бурийо настоява на разкриването на 

диалектиката в отношенията между света на изкуството и на технологиите. От една 

страна, технологичните иновации безспорно променят отношението между 

художествените практики и света – изкуството не изглежда по същия начин след 

откритията на фотографията и екрана.  От друга страна изкуството прави възможно 

осъзнаването на методите за производство и човешките отношения, които 

технологиите на деня произвеждат, за да станат видими последствията и ефектите от 

употребите на технологиите в цялостното поле на културата.
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Пета част. Творчество в мрежата: всеки е творец (с. 143-185) 

Петата и последна част прави сравнителен анализ между творчеството в 

мрежата - фолклорно по своя характер - и професионалната сцена на изкуството. 

Културата на ремикс, която Лев Манович анализира, изглежда като 

дематериализирана култура за всички, даром. В безпрецедентното по своите мащаби 

творчеството в мрежата отеква ехото на много от манифестираните от 

художествените авангарди утопични амбиции за демократизиране на естетическия 

опит, за участието на публиките в творческия процес, за свободния трансфер на 

културни обекти и съдържания между различни контексти, за отпадане на границите 

между жанрове, форми и езици на изразяване, между кодовете на висока и ниска 

култура, накратко - между изкуство и живот. Като че ли там където авангардите се 

провалят, техно-медиите на днешния ден са успели. Само че тези дематериализирани 

културни обекти (отправяйки веднъж към стратегията на съпротива на авангардите) в 

последствие се оказват перфектно адаптирани за пост-фордистката фаза на 

капитализма и новата икономика – нормата, срещу която оригинално е насочена 

съпротивата на авангардите. Капитализмът, в неговата съвременна фаза на 

глобализирани, мълниеносно движещи се и трудно проследими финансови потоци, 

дава приоритет на компресираното преживяване пред съзерцанието, на интензитета 

пред потапянето, на бързия достъп и спонтанното участие пред контрола, на 

съвместимостта пред елитарността, на ефирността и временния характер на 

дигиталните визуализации пред трайността на материалните обекти. 

1. Съдържание генерирано от потребителите? 

 След 2000 г. еволюцията на моделите на комуникация е белязана от възхода на 

мрежата като платформа и модел за повсеместен социален обмен. Повратната точка е 

преминаването на мрежата в една нова фаза, наречена Уеб 2.0. Накратко, това е 

поврат в развитието на цялата екосистема от нови медии и комуникации, дължащо се 

на преломен момент в  еволюцията на софтуера за мрежови приложения, позволяващ 

отделянето на съдържанието от кодовете на неговото форматиране и класифициране. 
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С други думи, съдържанието на една медийна платформа бива складирано и 

индексирано/класифицирано в бази от данни по предварително зададени критерии, 

като към него се залепят допълнителни етикети за класификация, а съвсем отделно 

бива построена сoфтуерна система от модули, алгоритми и поведения, които 

управляват и визуализират съдържанието на базата на поведението и заявките на 

потребителя. 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. Но този осъществен модел в същото 

време е някаква перверзна версия на утопиите на авангарда. Това е парадоксът в 

центъра на тази част от изложението. По един извратен начин сферата на средствата 

за масова комуникация се е превърнала в дистопичен авангард, който е успял сега 

успешно да подрие автономните области на познание, и да спои двойката изкуство и 

живот. Тя реално променя човешкия живот, дори и това да е само тласкане към 

различни схеми на консумация. 

2. Култура на ремикса 

С развитието на инфраструктурата на мрежата и потребителските технологии за 

производство и обмен на медийни съдържания през първото десетилетие на ХХI в. се 

заговаря за култура на ремикса, като доминантен за десетилетието режим на културен 

обмен. 

Лев Манович въвежда термина deep remixability, като смесване на кодове, 

стилове, практики и норми от различни култури и нива на комуникация на дълбоко 

структурно ниво, което се различава от пастиша, цитата и колажа на пост-модернизма 

от края на ХХ в. Това става възможно не поради по-дълбокото познаване на 

техниките, стиловете и кодовете на културите въвлечени в процесите на ремикс, но 

поради централната роля на компютъра като двигател, способен да симулира 

принципите на производство, потребление и комуникация на широк спектър от 

човешката дейност и култура.  
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2.1. Изкуство на апроприацията 

Да апроприираш във визуалните изкуства означава да заемеш (рециклираш, 

приемеш, семплираш) аспекти или цялостни форми на човешката култура. Вътрешен 

за процеса на апроприация е ефектът на реконтекстуализация на заетите елементи в 

създаването на новото произведение. Актът на присвояване тук е основно 

структуриращо действие, при което се случва творбата. Това е атака в ядрото на 

онтологичния статус на оригинала. Техниките на копиране са самата практика на 

изкуство, и единствения жест, съдържащ съобщението на автора. Практиките от 

изкуството на апроприацията са вторични априори. По презумпция се предвижда 

съществуването на някакъв първоначален обект, произведение, продукт на медиите, 

предмет от материалната среда въобще, които да бъдат присвоени, коментирани, 

актуализирани в ново произведение.  

2.2. Колаж, монтаж, семплиране, ремикс 

Колажите на дадаисти, сюрреалисти и кубисти въвеждат цитата във визуалното 

чрез техниката на изрязване/залепване на „намерени“ фрагменти и инкорпорирането 

им в ново произведение. Фото и филмовият монтаж позволява комбинирането на 

отделни, тотално различни визуални елементи в обща времева поредица или 

пространственна композиция, подчинени на различни формални и естетически 

принципи - от диалектическия монтаж на Айзенщайн до поливалентния монтаж на 

Базин. В историята на експерименталния филм използването на found footage 

(намерени анонимни ленти или откъси от разпознаваеми произведения) има дълга 

история - от Джоузеф Корнел до структуралисткия филм от 1960-те и видео арта от 

1990-те. Ги Дебор създава филма си „Обществото на спектакъла“ по известния си 

едноименен текст като колаж от изцяло „заети“ откъси от документални филми, 

анимации, реклами и игрални филми. Пост-модернизмът довежда техниките на 

цитата, колажа, монтажа и апроприирането на намерени обекти до самостойни 

изразни средства: ситуацията, в която крайното произведение е компилация от 

цитати, от заети културни знаци.  

Музикалната ди-джей култура на семплирането и ремикса и формата на видео-

клипа (задължен в голяма степен на видео-арта от 1980-те) въвеждат техниките на 

семплиране и смесване на чужди произведения и фрагменти от всякакви източници в 
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популярната медийна култура през 1990-те, превръщайки ги в универсален културен 

код. 

3. Магически трансформации на незаконно родените образи в 
мрежата 

Днес в мрежата гъмжи от образи. Копия на копия на копия. От последния 

блокбъстър на Холивуд, до цялата филмография на трудно откриваеми автори като 

Крис Маркър или Стан Брекедж – всичко може да бъде намерено с лекота: в YouTubе, 

в индивидуални сайтове или торент мрежи. Можем само да консумираме или да се 

сдобием с файла, да добавим субтитри, коментар, да го премонтираме и миксираме 

по свой вкус и според разбирането си. 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. Капитализмът, в неговата 

съвременна фаза на глобализирани, мълниеносно движещи се и трудно проследими 

финансови потоци, дава приоритет на компресираното преживяване пред 

съзерцанието, на интензитета пред потапянето, на бързия достъп пред контрола на 

условията на достъп, на съвместимостта пред изключителността, на дигиталните 

визуализации пред материалността на обектите. В тази светлина стойностите на 

образите, които циркулират в мрежата биват предефинирани от качество/резолюция и 

разменна стойност към приоритет на скорост на разпространение и интензитет. 

Колкото по-силно компресирани са образите, толкова по-бързо пътуват през 

оптичните канали на разпространение и обмен. Със загубата на материя се печели 

скорост. От една страна това безспорно налива вода в мелницата на капитализма, тъй 

като именно скоростта на циркулация на капитала той самонараства много по-бързо – 

в този смисъл капиталът е този, който има интерес към свръх-ускорение без граници, 

така той ще самонараства все по-бързо. От друга страна, образите в мрежата, освен 

че  формират глобални анонимни мрежи, едновременно с това създават и споделена 
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история. По пътя си провокират преводи или свободни интерпретации в разрез с 

оригиналния си език. Биват отчуждени от първоначалния си източник и кръг на 

обмен, и присвоени за цели, непредвидими от първоначалния им контекст. Те са 

призовани да предизвикват пълна гама от емоции: от удивление и изненада от 

невъобразими неща, които някой, някъде, в отдалечено пространство е регистрирал, 

тонове банализми, до смъртни заплахи и религиозни проповеди. Губейки от 

визуалната си субстанция, те могат да възстановят политическата си автентичност и 

да придобият нова аура. Аура, която не е базирана на вечността на оригинала, но на 

лъчистата ефимерност на копието. 

4. Режими на репродуциране на аура. Режими на контролиране 
на достъпа 

Техническата възпроизводимост на произведението, която медиите за 

производство на образи позволяват, логично води до приближаването на изкуството 

до масите и премахването на ограничителните режими на достъп. Фотографията, 

филмът, дигиталните образи по принцип позволяват работата да пътува без 

ограничения до зрителя. Това обаче се оказва проблем, както за киноиндустрията, 

така и за света на изкуството. В професионалния свят на изкуството пазарът и 

музеят намират свои стратегии за справяне с разпадането на аурата, като въвеждат 

изкуствените режими на ограничен тираж на произведения.  

Освен контрола на достъпа, за стожерите на високото изкуство – музея и пазара 

- проблем е и все по-унифицирания характер на начина, по който изглеждат 

произведенията изпълнени в дигитални медии. Както вече стана дума по-рано, 

демократизирането на пазара на дигитални технологии и нарастващата мощ на 

потребителската електроника водят до това аматьори и професионалисти да работят с 

почти същите инструменти и методи за производство на образи. Така логиката на 

блясъка и падащите цени на все по-новите технологични устройства започва да 

повишава стойността и да придава допълнителна аура на медиите, които излизат от 

употреба. В момента, в който всичко физическо намира своя дигитален симулакрум, 

медиите на аналоговата фотография и филма, техниките и апаратите на ранното кино 

се радват на преоткрит интерес от страна на артисти и публика. Материалността на 

филмовата лента, излязла от масово обращение бива противопоставена на 
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нематериалния характер на дигиталното видео, наситило повсеместно медийно-

опосредстваното ежедневие. 

5. Как институциите на изкуството реагират на творчеството в 
мрежата? 

Същата потребност от масово възпроизводство и потребление, характерна както 

за киното, така и за цялата гама от културни индустрии на популярната култура, 

започва да се внедрява и в полето на визуалните изкуства. Условието за 

производството, както на един филм, концерт, така и на една изложба, под натиска на 

стопяващите се държавни субсидии след 1980-те, е едно – количеството на публиката, 

което може да гарантира възвръщането на финансовите инвестиции, необходими за 

производството на произведението/събитието. 

В тези условия търсенето на максимално широка публика и съответно нейното 

ухажване се налагат като единствена алтернатива пред институциите на изкуството. 

Днес светът на изкуството все по-малко се различава от този на популярната култура - 

в комбинация с архитектурата, дизайна, модата, лайфстайла – това е свят, в който 

визиите на Баухаус и руския конструктивизъм са се съчетали с блясъка на тоталния 

спектакъл, на суперзвездите и лукса. Това е процес, започнал с нео-либералния обрат 

в западния свят от края на 1980-те, когато държавата започва постъпателно да се 

отдръпва от субсидирането на културата и образованието, и в отношението към 

сферата на изкуството започват да навлизат все повече пазарни критерии. Този натиск 

спрямо актьорите на сцената на изкуството се усилва в края на 1990-те с процесите на 

икономическа и културна глобализация, в чиито условия музеите, галериите, както и 

образователните институции се оказват в условия на конкуренция помежду си в 

глобални мащаби. Затова и всеки музеен директор се стреми да създаде на своята 

институция такъв имидж и профил, които да * гарантират критична маса от 

посетители. Все повече това не са местните посетители, а глобалните потоци 

туристи. В нишата на маркетинга на културните индустрии се появява специално 

разклонение наречено Развитие на публиките. Но промените не се изчерпват само с 

тези допълнителни стимуланти – плод на маркетинга - за повишаване на вниманието 

на публиката към дейността на музеите. Променя се и програмирането на изложбите 

в тези музеи. Променя се и видът им. Нужни са архитекти-суперзвезди, които не 
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просто да издигнат нов музей, а да му дадат аура, да го брандират за масите в цял 

свят.  Нужни са блокбъстър изложби и събития с мащаба на международните 

биеналета, залели света, които да съберат суперзвезди и да привличат масите 

глобални туристи. 

YouTube Play: Биенале на креативното видео 

През 2010 г. музеят Гугенхайм – една от знаковите институции за модерно и 

съвременно изкуство, стартира музеен проект, в който ангажира творческата 

аудиовизуална продукция в YouTube, наречен YouTube Play: Биенале на креативното 

видео. Конкурсът е отворен за всеки и предложенията които постъпват на сайта 

наброяват 23 000. Съставено е жури от световни имена, което оценява предложенията 

и впоследствие избира 25 работи – победители в конкурса. Тези 25 щастливци биват 

показани в музея в рамките на един уикенд, а всички видеа в предварителната 

селекция могат да бъдат гледани в сайта на проекта. На структурно ниво проектът на 

Гугенхайм пропада в два аспекта: въпреки че се ангажира с творческа продукция, 

радикално различна от тази, с която обичайно работи, музеят не търси различен на 

своя традиционен модел на гледане и интерпретация на тази продукция, вместо това 

прилага своя елитарен модел на пресяване, изключване и откриване на изключителна 

стойност. „Да намери гениалното творчество“. Няма обаче как да се приложи този 

принцип на подбор при платформа като YouTube без да се загуби изцяло 

цвета/своеобразието, автентичността на инициативата. Тривиално е твърдението, че в 

социалните мрежи, и в частност в YouTube, не става въпрос за презентация на 

гениални идеи, а за общуване в медията и сътрудничество без търсене на краен 

резултат/продукт. Трудно е да се повярва, че музей като Гугенхайм би попаднал в 

такава клопка от наивност. По-скоро можем да видим в инициативата на трите 

корпоративни гиганта (Гугенхайм, Google и HP) циничен и безцеремонен популизъм, 
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който се стреми да привлече и съблазни масите от юзъри в една псевдо-игра на 

участието; в един симулативен сценарий на риалити шоу, където диалогът е всъщност 

част от декора и истинските дивиденти не са наградите за преките участници, а 

осребряването на участието на останалата маса от зрители. Ако пренесем този анализ 

на реториката на участието върху по-големия мащаб на социалните мрежи и Уеб 2.0, 

можем да проследим същото – участието на глобални маси от участници не води само 

и единствено до щастлива демократизация на комуникацията, защото обменът се 

извършва в пространствата на гигантски корпорации, каквито са социалните медии, и 

зад инструментите за творчество и обмен между участниците стоят инструментите за 

осребряване на това участие.
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Заключение (с. 186-199) 

В заключението са представени основните изследователски изводи и находки, и 

също така са очертани някои насоки за бъдещи изследвания по темата.   

Когато категориите оригинал – копие губят традиционните си основания, 

всъщност се разпада целият концептуален облак от институционални понятия, с 

които изкуството описва себе си. Защото промените в представите за оригинал и 

копие са свързани с въпроси за мястото, времето, медията, които от своя страна ни 

препращат към позициите на автора и публиката.  

Ауратичното произведение на изкуството, което епохата на европейския 

романтизъм превръща в обект на тежки и стройни естетически теории, в епохата на 

късната модерност, на масова култура и серийно производство бива, от една страна 

отчуждено от магическото докосване от ръката на художника, за да се превърне все 

повече в индустриален продукт или символичен жест в една сложна семиотична игра 

на знаци; а от друга, в процесите на художествено производство и разпространение 

тежестта все повече се измества към широките публики.  

Съвременното изкуство, следвайки митовете и утопиите на ранните авангарди, 

се е разтворило в широкото социално поле, отвъд естетическите въпроси. Резултатът 

е едно разширено културно поле на релационни практики, които намират своя форма, 

не в специфични материалности, техники, похвати и медии, а във възлите от 

социални отношения, които се случват в произведението на изкуството, което все 

повече придобива характера на събитие. 

Културата на ремикс изглежда като дематериализирана култура за всички, 

даром. В творчеството в мрежата отеква ехото на много от манифестираните от 

художествените авангарди утопични амбиции за демократизиране на естетическия 

опит, за участието на публиките в творческия процес, за свободния трансфер на 

културни обекти и съдържания между различни контексти, за отпадане на границите 

между жанрове, форми и езици на изразяване, между кодовете на висока и ниска 

култура, накратко - между изкуство и живот. Като че ли там, където авангардите се 
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провалят, техно-медиите на днешния ден са успели. Само че тези дематериализирани 

културни обекти се оказват перфектно адаптирани за пост-фордистката фаза на 

капитализма и новата икономика. И това е следващия парадокс, който изкристализира 

в сравнителния анализ между професионалните художествени практики и 

аматьорското творчество онлайн. Капитализмът, в неговата съвременна фаза на 

глобализирани, мълниеносно движещи се и трудно проследими финансови потоци, 

дава приоритет на компресираното преживяване пред съзерцанието, на интензитета 

пред потапянето, на бързия достъп и спонтанното участие пред рестриктивността, на 

съвместимостта пред елитарността, на ефирността на временния характер на 

дигиталните визуализации пред трайността на материалните обекти. 
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Приноси на дисертационния труд 

Научните приноси на работата могат да се изведат в няколко посоки:  

На първо място, в теоретичен план, дисертацията прави опит да постави в една 

трансдисциплинарна равнина различните пресичащи се дисциплинарни полета – 

история на изкуството, визуални изследвания, медийни изследвания, изследвания на 

технологиите, интелектуално право, като привлича широк обем от емпиричен 

материал от полето на изкуството, технологиите и масовата култура. Потърсени са 

пресечните точки между тези полета, проявяващи се във взаимообусловеността 

между теория и практика, изкуство и технологии, изкуство и медии, пазар и 

институции, авторови интенции и последващи употреби. Амбицията на работата е 

тясно да обвърже теоретичните постановки с анализа на разгледаните практики.  

На второ място, основен принос на дисертацията е задълбочаването на 

разбирането за позициите на художествените практики спрямо технологиите за 

производство и разпространение на образи на деня. Изведената  типология на 

подходите в полето на изкуството спрямо техно-медиите - автономия, инфилтрации 

(интервенции и тактики), трансформация отвътре в лицето на инициативите за 

алтернативни медии, както и по-сложно консруирания от Бурийо принцип на 

релокацията - също е важен приносен елемент.  

На трето място, мога да посоча паралела, който работата очертава между 

художествени практики и творчество в популярната култура онлайн. Смятам този 

подход за иновативен от гледна точка на анализа и необходим в актуалния момент на 

предоговаряне на публичното пространство, колкото и рискове такъв подход на 

хибридизиране да носи. 

На последно място, смятам, че дисертационният труд обогатява изследванията в 

областта на съвременното изкуство на български език, като отказва да разделя 

дискурса на художествените процеси в България от процесите в областта на 

изкуството в глобален план. 
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Abstract  

The dissertation explores the processes of transformation of the work of visual arts in new 

media culture: networked in structure, global in scale of distribution, digital as a form of production 

and presentation. This transformation is a result of on the one hand - the development of the of 

image production technologies, and on the other hand – a result of the shifting attitudes towards 

what is perceived as art. 

The complex relations between original and the various types of copies in visual arts are a 

question of the materiality of the object of art. Under the conditions of immaterial, information-

driven economy the question of what is original and its relations to the network of copies regains its 

relevance. 

When categories like original and copy lose their traditional grounds, we witness the 

disintegration of the entire conceptual cloud of institutional terms, which the field of art 

uses to structure itself with. Because changes in the notions of original and copy refer to 

questions of place, time, media, which in their turn refer to the positions of author and 

audience. 

Remix Culture looks like a dematerialized culture for all, for free. Online creativity 

echoes many of the avant-guardеs utopian ambitions for democratization of the aesthetic 

experience, for the participation of audiences in the creative process, for the free transfer of 

cultural objects between different contexts, for blurring the boundaries between genres, 

forms, languages, between codes of high and low culture, in short – between art and life. It 

seems the techno-media if the day succeeded where the avant-guardеs failed. A closer look 

reveals however that  those dematerialized cultural objects themselves are perfectly adapted 

to the post-Fordist phase of capitalism and new economy imperatives. 


