
 

 

 

Рецензия 

 

На дисертационния труд на Красимир Георгиев Терзиев 
 

 

Автор, медия и произведение в епохата на 

дигиталното възпроизводство 

 

от доц. д-р Александър Кьосев 
 

Дисертационният труд на Красимир Георгиев Терзиев е с обем от 232 страници 

и се състои от в увод, пет части, заключение,  сериозна библиография на латиница и 

кирилица /над 200 заглавия/ и приложения.  
Заглавието му насочва към изключително важен и съществен проблем за 

съвременните визуални изкуства, които в обществото на Интернет, дигитализация и 

социални мрежи се намират в нов, безпрецедентен режим на техническа 
възпроизводимост –  и това поставя остро въпроса за различаването /или по-скоро за 
трудното различаване, за смесването и хибридизирането, за разпаданането на 
опозицията/ между оригинал и копие.  

В хода на анализа обаче, се оказва че този сам по себе си достатъчно мащабен 

проблем е относително тясна рамка: логиката на самото изложение кара авторът да 
обсъжда все по-съществени и важни въпроси, да разширява обема на анализа. Най-

важният от тях е този за съдбата и формата на произведението в епохата на 
дигиталното възпроизводство, за процесите на неговата де-материализация, 
делокализация и загуба на артефактна определеност, както и произтичащите от това 
художествени, институционални, социални, пазарни и правни ефекти.  

По този начин, тръгвайки от двойка важни понятия – «оригинал и копие» - 

работата се насочва към по-обхватни хоризонти: към цялостен обзор на съвременните 
художествени визуални практики, но и към далеч по-общи социални и културни 

проблеми, свързани с глобализацията, дигигализацията, неолибералната циркулация на 
капитала, към отношението между художествени образи и новата технологична, 



институционална, правна и пазарна среда. Съвременното визуално изкуство е 
изследвано в комплексни контексти, които за краткост тук могат да бъдат представени 

като няколко подсистеми от обуславящи художествените практики фактори: 1. 

съвременен глобален капитализъм и нов тип художествени форми и художествен пазар, 
свързан с обществото на спектакъла / тук Терзиев открива интересни структурно-
темпорални съответствие между новите форми на изкуство и новият тип циркулация на 
капитала, свързани със нарастващата скорост, кондензираност, компресия, пестене на 
време, интензивност на въздействие/ 2. медийни, технологични и техно-социални 

революции от последните 40 години – компютри, интернет, социални мрежи за обмен, 

масавизирали достъпа до технологично възпроизводство на образи и направили 

социалния контрол върху тяхното производството, циркулацията и обмена много 
труден;  3. наследство на авангардите, атакували самата буржоазна институция на 
изкуството – фетишизирания и комодифициран характер на самия артефакт-творба, 
анти-демократизма на художествените йерархии, границите между изкуство и социален 

живот и пр.: историческо наследство, което продължава да се повтаря и въпроизвежда в 
различни съвременни активистки художествени програми 4. Нови популярни юзърски 

култури, субкултури и контракултури, свързани с потреблението и/или активиската 
съпротива. 5. Комодифициране на визуалността и красотата от пара-художествени 

масови явления – рекламата, дизайна, лайф стайл индустрията.  
Не на последно място логиката на анализа извиква проблем, който изглежда 

епистемологичен -  той засяга приложимостта на цяло съзвездие от традиционни 

изкуствоведски понятия, с които съвременните художествени практики продължават да 
бъдат назовани, класифицирани и описвани – не само «оригинал и копие», но понятия 
като автор, творба, стил, оригинал, автентичност, аура и пр.  – т.е. става дума за целия  
класически изкуствоведски дискурс, с който Модерността говори за изкуството като 
вид светска религия /Хегел/. Избързвайки ще кажа, че анализът на Терзиев практически 

доказва, че между тези традиционни понятия има систематична, макар и не винаги ясна 
връзка – и че не само понятията „оригинал и копие”, но и като цяло въпросният 
дискурс е остарял и неадекватен за онова, което практикуват съвременните визуални 

творци.  

Тази амбициозна мащабност, която превзема относително тесния терен, посочен 

в заглавието,  има своя цена - работата може да бъде упрекната, че на места губи 

фокуса си, тъй като е принудена да разгледа паралелно много неща: както историята на 
съвременното визуално изкуство, така и историята на социалните, медийно-



технологични, икономически и политически фактори, с които то е неразривно 
свързано, а освен това да навлезе и в историята на един институционализиран „порядък 
на изкуствоведския дискурс” – наистина трудна за удържане задача.   

Още в началото на настоящата рецензия обаче искам да посоча,  че мащабната 
амбициозност се е оказала оправдана -  оправдават я самите резултати на труда.  
Терзиев е успял да създаде за настина мащабно, синтетично и изключително 
оригинално есе, разказващо какво се случва в съвременното визуално изкуство, като 

паралелно е проследил по убедителен и  много професионално начин фините връзки 

между естетически, идеологически, технологически, икономически, информационно-

мрежови и политически проблеми във и около визуалните изкуства.    
 

Няколко ценни качества на работата специално се нуждаят от подчертаване:  
Първо: Голямата плътност и професионализъм на описанието на  съвременните 
художествени практики -  Терзиев познава отлично огромно количество съвременни 

художници, направления, групи, естетически програми и проекти, той се движи 

свободно между различни художествени медии и формати, съвременни форми на 
визуални инсталации, хибридни форми, пърформанси, нет-арт-прояви, дигигатални 

форми и пр, проявява компетентност за различни локални художествени сцени, 

сравнява българската ситуация с тях.  В детайл са разгледани специфични за новата 
масова техническа възпроизводимост техники и практики: ремикс, апроприация, 
рециклиране, тактическа подривност, скандален интервенционизъм, тактическо 

бракониерство, деконструкция, техники на блокиране на рационализиращи 

интерпретации, бриколажи, имитации, удвоявания, подмени, игри с анонимности и 

фалшиви идентичности, цитати и релокации на техно-идеологически форми, навигации 

между гледни точки, транс-форматна преводимост при при различното медийно 
мултиплициране и пр.   

 

Второ: Способността да се обобщават типовете стратегии, с които художествената 
сфера реагира на съвременния капитализъм и на обществото на спектакъла /иззел от 
визуалното изкуство неговата традиционна задача – производството на масови образи, 

репрезентацията на действителността/. Тук Терзиев описва различните стратегии и 

тактики на групи от художници - изолационистки,  тактически, алтернативен, говори за 
техните възможности, рискове и парадокси, внимателно проследява самата практика 
при реализирането на намеренията на индивиди и групи.   



 

Трето: сериозната културно-историческа култура на Красимир Терзиев, която му 
позволява да сравнява и контрастира съвременни визуални практики с вековни или 

модерни традиции на визуалното изкуство, а от време навреме – и с традиции и 

художествени програми на други изкуства, имащи друго отношение към проблема за 
произведението, неговата техническа възпроизводимост и носещата го техно-медия.    
 

Четвърто: Много добре рефлектирана лична позиция на художник-теоретик /сравнена с 
позицията на разказвач в „мемоарната” литература/ поместена в ясна биографична и  

локално-политическа рамка. Терзиев посочва че става дума за избор на перспектива – и 

неговата е тази на отношението „автор – техно-медии”. Внимателното контролиране на 
собствената позиция, помага и за избягване капаните на различни крайности – Терзиев 
не подържа  нито екстремно-активисткото отменяне на изкуството и границите на 
художествена сфера, нито безсмисления художествен консерватизъм и изолационизъм, 

а търси меки подходи и внимателно аналитично отношение, което обаче когато трябва 
не крие своите предпочитания и пристрастия. В други отношения тази сдържаност води 

до отказ както от романтическата идеализация на изкуството, така и до внимателно 
избягване опасностите на наивен и оптимистичен технологически детерминизъм.  

 

Пето: В работата са формулирани някои парадокси на съвременната художествено-

социална ситуация, които заслужават да бъдат наречени открития и изискват много 

допълнително мислене от цялата професионална среда от изкуствоведи, антрополози, 

културолози, медиа-специалисти, естети и пр. Централният от тях е свързан с една 
важна неопределеност – с това, че съвременното изкуство се люшка между 
институционализираните и привилегировани места на „белия куб” /музеи, галерии, 

музеи на съвременно изкуство/ и масовата медийна среда на обществото на спектакъла, 
в която обаче са му дадени само бракониерски и „тактически” територии и 

възможности, без възможността за създаване на собствено място,  значимост, социална 
функция и утопичен проект. Друг подобен парадокс е свързан с съвременното 

„осъществяване” на авангардистката мечта за масовизиране на креативните практики и 

отпадане на границите между изкуство и живот, за цялостно политическо естетизиране 
на живота – Терзиев показва, как това днес се случило, но не като резултат от усилието 
на радикалните авангардни елити, а по линията на масовизирането на техно-медиите, 
създаването на „звезди” и пазара. И че тоталната естетизация на медиализирания живот 



/чрез рекламата, лайф-стайл индиструията и масовизираното техно-възпроизводство на 
образи от милиарди юзъри/, води от една страна до „тонове баналности” и подриване 
на всяка възможност за специализиран труд и постижения, а от друга страна  е не 
политически противопоставено, а перфектно съвместимо със съвременния пост-
фордистки капитализъм, усвоил способността бързо да превръща визуалния и символен 

капитал в реален и обратно: в този смисъл мечтата за естетизация на живота е загубила 
своето политическо жило и съпротивителен потенциал, като едновременно с това е 
подрила самата идея за качество и изключителност.    
 

*   *   * 

 Както се разбира от казаното дотук, отношението на рецензента към така 
предложения труд е повече от положително. Ако е необходимо от гледна точка на 
академическия етос да се изтъкнат и недостатъци на работата, то ще трябва да се 
насоча към проблемни полета, които са не толкова резултат на недосвършена от 
Терзиев работа, а са по-скоро ефект на прекалено много и прекалено добре свършената 
работа – нови проблемни полета, които заслужават сериозно мислене.  
 Тук моите въпроси и забележки ще засегнат главно епистемологическата 
проблематика, посочена по-горе, и нейната връзка с институционалната.  
 От проблемите, които повдига Терзиев, следва естественият въпрос – ако 

констелацията от традиционни изкуствоведски понятия – автор, произведение, копие, 
оригинал, аура, автентичност, стил и пр. – са остарели и неадекватни за съвременните 
художествени практики, по каква причина вече не са били захвърлени?, защо 

продължават да се пазят? Впрочем, пази ги дори самата работа на Терзиев, която 
упорито продължава да ги употребява, макар непрекъснато да предоговаря 
съдържанието им.   

Този проблем не е останал незабелязан за Терзиев и в различни пасажи на своя текст 
той обикновено го решава като отдава това пазене традиционния класификационен 

апарат по-скоро на извън-художествени фактори – на инерцията на институциите 
/учрежденията/ галерия и музей/, на категориите, чрез които се осъществява пазарното 

търсене, на масовите стереотипи на публиката извън реалните процеси в съвременното 

изкуство. Т.е. отговорът на Терзиев гласи: авторството, произведението и оригиналът 
се пазят като понятия, защото са свързани със съседни, но все пак външни сфери на 
собствено художественото творчество: със спецификата на художествения пазар, с 



интересите на защитаващите авторските права /автори, творци, посредници, 

институции/.  

 Смятам, че това  решение на въпроса „Защо се пазят старите понятия?” не 
задоволява напълно – и то защото самият Терзиев е показал в своите анализи, как 
собствено художествената сфера е поставена пред парадокси. Той е показал, как от 
една страна при реализацията „изкуство в живота” авангардистката утопия се разпада в 
свои пазарни двойници, от друга – при опитите за тактически интервенции, 

тактическото бракониерство в обществото на спектакъла, действията  на художниците 
са винаги в „чужди” територии,  от които те всъщност се нуждаят и които всъщност 
косвено възпроизвеждат, за да могат да демонстрират различието си от тях. Показал е 
още, как творците се колебаят между изолационизъм, тактически апроприации и опити 

за създаване на алтернативни медийни сцени.  Всичко това обаче непрекъснато и болно 
поставя въпроса за идентичността на самата художествена сфера, конструираща се 
непрекъснато и нестабилно по релационен начин, в отношение към своите другости, и в 
отношение към собственото си, непрекъснато оспорвано и преодолявано минало.  

Казано иначе, художествената сфера е принудена да извършва две едновременни и 

всъщност противоположни провокативни акции – с едната от тях да оспорва 
застиналите си форми и постижения, поставяйки собствените си привилегировани 

граници и специфика под въпрос,  да ги релативизира, революционизира и оспорва: с 
другото – отново да възпроизвежда същите тези граници и да настоява на собствената 
си различимост от и специфика спрямо най-разнообразни житейски практики /иначе 
художествените практики биха се оказали неразличими и биха се слели с житейските/. 
Т.е. самото съвременно изкуство съществува в режим на конститутивно авто-

противоречие, непрекъснато оспорвайки и едновременно с това възпроизвеждайки 

привилегированата си автономност /които от друга страна са свързани и с 
институционални и пазарни предимства, със защитен и силно оценностен статут/. В 

този смисъл не само пазарът и художествените учреждения /музей, галерия/, нито само 

мрежите от посредници, са онези, които възпроизвеждат облака от класически понятия. 
Това правят и самите художници /иначе биха се слели с милионите юзъри на дигитални 

образи/, те се нуждаят от тези традиционни понятия, едновременно оспорвайки ги и 

деконстурирайки ги, иначе ще престанат да бъдат художници, визуални артисти.    

 Употребявам дървената дума „учреждения” неслучайно. Тя е свързана с втората 
ми забележка към труда на Терзиев, който би спечелил много ако имаше по-развито и 

артикулирано понятие за „институция”, която не отъждествява художествените 



институции с художествените учреждения.  Ако в неговата работа имаше  повече 
съвременна теория на институциите, това би помогнало да се реши и естетическия 
проблем, като измести въпроса от това дали традиционните понятия „отговарят” на 
съвременните практики, към това каква е институционалната функция на тези понятия.   
Тогава епистемологическият план на анализ /доколко старата понятийната система и 

класификации отговаря на нивите реалности и практики/ би бил естествено изместен от  
нео-институционален анализ, разпознаващ в тези понятия когнитивния стил на 
институциите /в смисъла на Дъглас Норт, Мери Дъглас и пр./, а самите институции 

биха били разпознати не само и просто като „учреждения”, а като фундаментални 

хабитуални конвенции с огромна инерция, които остават в сферата на очевидното, 

непроблематичното, спестяващото усилията, на навика – и затова подобни конструкти 

само не могат директно да бъдат оспорени и лесно отменени, но и се оказват устойчив 
конститутивен фон на самите художествено-социални практики. Подобно 
преформулиране би помогнало въпросът за референцията и кореспонденцията на 
понятията към съвременните художествени реалностите, да бъде изместен от този за 
новата функция на старите понятия в съвременния режим на техно-възпроизводство на 
образи. Тогава би станало ясно, че тези понятия-институционални категории участват 
не само в учрежденски и обслужващи пазара дискурси, а се намесват и влияят отвътре, 
конституират собствено художествени практики, правейки ги наистина вътрешно 
противоречиви, но за сметка на  това – възможни.   

Ще дам само един пример, за да стане поне малко по-ясно: според мен по-добре 
е да се каже не, че оригиналът е културен конструкт /както прави Терзиев/, а че е 
институция – защото, с подобен израз към неговата културна конструираност се добавя 
и идеята за привична /хабитуална/ културна власт, която е инерционна и трудно се 
оспорва – и която понятието продължава да упражнява, дори след опитите за 
деконструиране на неговото съдържание.  Както споменах, това означава да се 
разграничат въпроси от типа  – „Що е оригинал?” и „Адекватно ли е днес това 
понятие?”– от въпроса „Какво прави институцията „оригинал”, каква е нейната 
социална функция”?.  

Това, впрочем, важи и за останалите понятия: всеки израз от типа „днес 
произведението е еди какво си, а не е еди какво си”,  всъщност продължава да използва 
хабитуалната мощ на понятието-институция „произведение”, заедно с целия 
концептуален облак от традиционни понятия, свързани с него /оригинал, автентичност, 
особен културен и ценностен статут, опазване,  авторски права и пр./, макар че може да 



влага различни културни практики в обема на „произведение” /масови или 

индивидуални, свързани с тялото на автора или ready made/.  

Подобни забележки обаче не са ефект от слабости на тази работа, а от нейната 
сила – от способността й за синтетични и мащабни визии, за поставяне на общи 

проблеми и от липсата на страх да се атакува същественото.  

 

Накрая искам още да удостоверя, че работата е оригинален труд и посочените от 
кандидата приноси са напълно реални.  

 

Всичко казано дотук ме подтиква с голямо задоволство да предложа на Красимир 

Терзиев да се присъди образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 
„Културна антропология”.  
 

 

 

 

  

София,  
30 декември 2011                                                                           До д-р Александър Кьосев  


