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РЕЗЮМЕ
В съвременното изкуство и дизайн се развива едно направление в арт инсталациите, което 

впечатлява с атрактивно приложение на текстилни нишки и въжета. Редица съвременни 
автори откриват в тези материали изразно средство за себеизразяване и реализиране на 
дизайнерски и артистични идеи. Текстилните инсталации намират своето проявление не само 
като декорация и силно въздействащи произведения на изкуството. Пример за това са 
разнообразните функционални приложения в сценичния дизайн, проектирането на мебели и 
аксесоари, изграждането на игрова среда за деца.
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ABSTRACT

Taut rope textile installations are characterized by its incredible airiness and have a strong aesthetic 
impact. Their structure is hemstitched and the impression is almost intangible and airy. A specific 
connection between matter and space is achieved.

The subject of the present study focuses on three main types of rope art installations, differing in the 
method of constructing the textile structure: taut rope material, knitted art objects, or a combination of 
the two.

There is a direction in art installations which impresses with the attractive application of textile 
threads and ropes. A number of contemporary authors discover in these materials a way of self-
expression and realization in the field of art and design. Textile installations are used not only as a 
decoration and highly influential artwork. The variety of functional applications in stage design, design 
of furniture and accessories and design of playing environment for children are best examples of textile 
rope application. 

Knitted art objects are another approach to creating textile rope installations. Consistent with the 
technique of knitting the material, they can be divided into three groups - knitted with two knitting-
needles, knitted with a crochet-hook, or macrame.

The combined techniques have an incredible effect and are extremely rich in various structures and 
pliable forms, as well as volumetric-spatial compositions. Most commonly used is the combination of 
netlike knitted surfaces, or volumes of taut ropes fixed to architectural elements, or specially designed 
constructions.

Textile art installations find their application not only as attractive art and decorative forms, but also 
in stage design, design of furniture and accessories, and building a playing environment for children and 
others.  
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Днес Messe Frankfurt е "нервният център" на 
града, термин, който се отнася до положително-
то му социално-икономическо въздействие. 
Търговските панаири винаги пораждат допъл-
нителни приходи за Франкфурт и околния 
регион - било то за хотели или ресторанти, фир-
ми за строителство на щандове или таксита. 

Разработването на технологии за прилагане на дендримерите при производството на 
антимикробни текстилни материали е ново актуално направление с голям многомилиарден 
пазар. Дендримерната архитектура включва голям брой функционални групи, което позволява 
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Във времето на нови дигитални технологии, 
лед осветление, динамично развиващи се 
методи за 3D проектиране и принтиране и 
ефектните визуални въздействия, които те 
предлагат, никак не е лесно да се спечели 
пренаситената със сетивни впечатления публи-
ка. В контекста на съвременните технологии се 
развива една насока в арт инсталациите, която 
не отстъпва като въздействие на иновативните 
изразни похвати. Интересното е, че средството, 
чрез което се осъществяват тези проекти, не е 
нищо ново или кой знае колко специално, а 
просто текстилни нишки и въжета. 

Настоящият доклад разглежда три основни 
типа въжени арт-инсталации, различаващи се 
по метода на изграждане на текстилната 
конструкция. 

- Текстилните инсталации от опънат 
въжен материал притежават силно естети-
ческо въздействие, отличават се с невероятната 
си ефирност. Структурата им е ажурна и впе-
чатлението е почти нематериално и въздушно. 
Постигната е специфична връзка на материята 
с пространството. 

Едни от най-атрактивните инсталации от 
този тип са изградени от цветни нишки, 
пресъздаващи цветовия спектър (Фигура 1 - 4). 
Тези Арт-обекти лесно се вписват в различен 
вид среда, тъй като те присъстват ефимерно и 
се развиват подобно на снопове светлина. При 
използването на материал в различни цветове, 
при наблюдение се получава наслагване на 
нишките в пространството, благодарение на 
което цветовете оптически се смесват (Фигура 
3 и 4). 

Фигура 1

Фигура 3

Фигура 2

Фигура 4
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Цветните арт-обекти обикновено са изгра-
дени от множество тънки въжета, опънати най-

Инсталациите са особено впечатляващи, 
когато са съчетани със светлинни кладенци и 
източници на естествена светлина (Фигура 1). 
Преливащите във вид на цветен спектър 
нюанси внасят в интериора невероятно силното 
въздействие на разлагащият се светлинен сноп.  
Въжените конструкции също така могат да се 
акцентират и посредством различни видове 
изкуствено осветление, като въздействието се 
допълва и от хвърлените от нишките сенки 
(Фигура 2 и 3). Силно впечатляващи са проек-
тите осъществени с флуоресцентни материали, 
които придават допълнителен светещ ефект на 
структурата в тъмна среда (Фигура 5). За целта 
се използват самосветещи флуоресцентни ма-
терии или такива, които светят при осветяване с 
UV лампа. 

Начинът на изработка позволява много-
кратно използване на материала за изграждане-
то на нови текстилни инсталации. 

Друг интересен похват е използването на 
въжета за постигане на пространствени струк-
тури с подчертано графично въздействие. В 
тези случаи се обикновено се влага едноцветен 
материал, контрастиращ на средата чрез 
материалност, цвят, мащаб или др. Обикновено 
се залага на по-дебели от цветните нишки 
въжета, които въздействат като група или 
система от отделни елементи.

често върху мрежа от елементи за окачване - 
куки или халки. Относително ниското тегло на 
този тип въжени инсталации позволява изпъва-
нето върху леки и тънки конструкции, както и 
монтаж върху различни архитектурни и при-
родни обекти. 

Фигура 5 Фигура 6

Атрактивен пример е инсталацията String 
Vienna на групата Numen / For use, която 
позволява на хората активно да взаимодействат 
с нея, като по този начин се превръщат в част/ 

акцент от общата композиция (Фигура 6). 
Интересно при този проект е, че той освен 
интерактивен е и мобилен. Въжената конст-
рукция се намира във вътрешността на голям 
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Впечатляващ подход е приложен и в 
сценичен дизайн на Габриел Калатрава (син на 
прочутият архитект Сантяго Калатрава), където 
се наблюдава сполучлива симбиоза между 

надуваем куб и е фиксирана към материала, 
изграждащ стените, което позволява много-
кратно прибиране и транспортиране на инста-
лацията. 

музика, танц, светлина, форма (Фигура 7).  Ка-
латрава залага на еластична текстилна структу-
ра, която е ефектна, освен със своето графично 
излъчване, и с възможността актьорите да 
взаимодействат с нея, подчинявайки формата и 
днамиката ѝ на цялостното въздействие на 
спектакъла.

Фигура 7

Проектирането на арт-инсталации от опъна-
ти въжета, които не се обвързани с даденостите 
на архитектурната среда, а са осъществени със 
специално проектирана за целта твърда носеща 
конструкция, дава възможност за постигане на 
разнообразни визуални и пластични решения, 

позволява изпълнението на различни като 
мащаб проекти, в това число и такива с подчер-
тано монументален характер (Фигура 8 и 9). 
Към този вид инсталации могат да се включат и 
не малко примери за разработка на елементи за 
обзавеждането (Фигура 10 и 11). 
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При текстилните инсталации от опънати 
нишки се постига голям обем на обекта с много 
малко материал, което допринася за повишава-
не на тяхната стойност от екологична и иконо-
мическа гледна точка. Освен това изграждането 
на формата се постига чрез наслагване на 
материала и по този начин изработката е 
безотпадна. Правилният подбор на материала и 
на технологията на опъване и фиксиране са 
предпоставки за дълготрайна експлоатация на 
изделията.

Друг пример за изграждане на инсталации 
от текстилни въжета са плетените арт обекти. 
Според технологията на оплитане на материа-
ла, те могат да се разделят най-общо на три 
групи - плетени на принципа на: две куки, една 
кука, макраме.

Плетените на две куки изделия се отличават 
с характерната за тази техника еластичност на 
плетката. Благодарение на нея, изградените 
структури притежават известна подвижност и 
разтегливост на формата.

Фигура 12

Фигура 13
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Фигура 14

Фигура 15

Материята позволява провесване и опъване 
върху различни конструкции, като впечатлява 
със своята структура, която в зависимост от 
дебелината на материала и гъстотата на 
плетката, може да въздейства от ефирна и 
ажурна, до масивна и плътна (Фигури 12 - 17). 

Изработените от по-дебел материал и с по-
стегната плетка материи дават възможност за 
изграждане на различни декоративни и 
функционални форми и без необходимостта от 
твърда носеща конструкция или пълнеж 
(Фигура 16 и 17) [1].
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Фигура 16

Фигура 17

Изработката на плетени обекти се нуждае от 
чувствително повече материал от тези от 
опънати въжета, но плетените дават възмож-
ност за многократно танспортиране и инстали-
ране в ново пространство, тъй като положение-
то на нишките е подсигурено чрез фиксирането 
им в плетената структура.

Плетените на принципа на една кука 
инсталации и тези с техниката макраме се 

Едни от най-атрактивните инсталации, 
изработени на принципа на плетене на една 
кука са проектираните от Toshiko Horiuchi 
Macadam съоръжения за игра (Фигура 18 и 19). 
Плетените катерушки са изключително 
постижение, както като конструкция и 

отличават с по-стабилна форма и структура от 
оплитаните на две куки. При тях примките са 
здраво фиксирани и материята не е еластична. 
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Други инсталации, предназначени за 
активен контакт на публиката, са серията  Net 
на Numen / For use (Фигура 20 и 21). Текстилни-
те инсталации от тази серия са реализирани в 
периода 2011-2016 година в различни 
архитектурни пространства. При инсталацията 

Net Blow-up, Yokohama Подобно на арт-обекта 
String на същата група, мрежестата  материя е 
монтирана и изпъната във вътрешността на 
надуваем обем, което я превръща в мобилен 
арт-обект с продължителен период на 
експлоатация.
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Фигура 20
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Много интересни са инсталациите при 
които са комбинирани различните техники. 
Най-често се използва съчетаването на плетени 
във вид на мрежа повърхнини или обеми с 
опънати с въжета, които ги фиксират към 

архитектурните елементи или специално 
проектирани за целта конструкции (Фигури 22- 
24). Често в тези случаи се използва и техника-
та макраме, която придава изключително 
изящество на акцентите (Фигура 22).
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Арт-обектите от текстилни въжета са едно 
от силно впечатляващите приложения на този 
вид материал в изкуството и дизайна. Ажурната 
структура на инсталациите допринася за 
активно взаимодействие на формата със 
светлината, пространството, заобикалящата 
среда. Особено интересни са примерите, при 
които наблюдателите могат активно да 
взаимодействат с текстилната структура. В 
някои от тях публиката дори участва в 
изработката и има възможност да въздейства 
върху процеса и крайния резултат. В други, 
самото присъствие на хората в инсталацията 
допълва визуалното въздействие, като създава 
акценти на фона на ефирната въжена 
конструкция.

Текстилните арт инсталации и съвре-
менните технологии - новите технологии 
могат да не само да подпомогнат процеса на 
проектиране, но вече притежават и средствата 

да превърнат арт инсталациите в нещо много 
повече от изкуство. Особен интерес в това 
отношение представляват "умните" материи. 
"Събирането в едно на електроника и текстил, 
довело до разработването на електро-функцио-
нални материи, способни да събират, про-
веждат и получават енергия между самите тях. 
В електронните тъкани функционалните 
компоненти са вградени в структурата на 
нишките, като по този начин отпада нуждата от 
кабели и проводници." [2] Съвременните смарт 
технологии могат да осмислят и по друг начин 
присъствието на арт инсталациите от опънати 
въжета. Участието им в итериора, освен есте-
тическа и концептуална роля, може да 
придобие значение на високо технологичен -
умен индикатор за измерване и показване на 
данни за характеристики на средата като 
например: температура, влажност, нива на 
шум, степен на задименост, замърсяване, 

Фигура 24
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насищане с фини прахови частици и т.н. Такива 
арт  обекти биха могли да се внедрят в 
галерийни пространства, музеи, библиотеки и 
др., където отчитането на подобни показатели е 
изключително важно. В стари постройки и 
паметници на културата и архитектурата, 
текстилни инсталации биха могли да 
допринесат за проследяване на състоянието на 
конструктивните елементи. Текстилните 
структури не само биха могли да отчитат и да 
подават информация, но биха могли да 
реагират, така че тя да се възприема непосред-
ствено от потребителите. Смарт технологиите 
биха позволили например, при понижаване на 
температурата, да променят в по-топъл нюанс 
цвета на материята, за да внесат усещане за 
топлина в интериора. Съответно - да изменят 
цвета в по-студен при покачване на стайната 
температура. Цветността може да се променя в 
унисон или в противовес (в зависимост от 
настройките) на силата на изкуственото или 
естественото осветление, да реагира на 
степента на шума или тоновете на музикалното 
оформление. Подобни решения биха могли да 
моделират поведението на потребителя като 
въздействат чрез цветността върху неговото 
емоционално състояние,  физиче ска и 
психологическа активност в желаната насока. 
Специалистите в областта на текстила и новите 
т е х н о л о г и и  о т д а в н а  р а б о т я т  в ъ р ху 
разработването на такива възможности. 
Според д-р Незабравка Попова-Недялкова 
"текстилните влакна и компоненти с вградени 
оптично-фибърни сензори могат да се 
използват за мониториране на състоянието и 
здравината на различни функционални 
конструкции. Фибросензорите, които могат да 
измерват температура, деформация/опън, газ, 
биологични видове и миризми, са типични 
смарт влакна, които могат директно да се 
вграждат в тъканите." [3] Това мнение и редица 
други изследвания, експерименти и вече 
внедрени за различни цели технологии, дават 
о снование  да  с е  търсят  нови  "умни" 
приложения на текстилните арт инсталации.

* * *
Инсталациите от въжен материал са 

приложими и в интериорна и в екстериорна 
среда, също така могат да бъдат с временен 

х а р а к т е р  и л и  п р е д н а з н ач е н и  з а  п о -
продължителна експлоатация. В тях може да 
бъ д ат  в г р а д е н и  " ум н и "  т ех н ол о г и и . 
Изработката им е безотпадна, защото при 
реализацията не остава фира, тъй като 
материалът се наслагва, а не се отнема.

Нов български университет, София, 94-98. 
ISBN 9789545357916. 

УниАрт, Нов български университет, София. 
Снимка: личен архив

Текстил и облекло 6/2014, ISSN 1210-912X,  
с.154-157.

[1] Добрева-Драгостинова,  Ив. (2016) 
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[ 2 ]  П о п о в а - Н е д я л к о в а ,  Н .  ( 2 0 1 3 ) 
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своето проявление не само като като атрактив-
ни произведения на изкуството и декорация. 
Пример за това са разнообразните функцио-
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проектирането на мебели и аксесоари, изграж-
дането на игрова среда за деца, превръщането 
им в средства за мониторинг, внедряването на 
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Днес Messe Frankfurt е "нервният център" на 
града, термин, който се отнася до положително-
то му социално-икономическо въздействие. 
Търговските панаири винаги пораждат допъл-
нителни приходи за Франкфурт и околния 
регион - било то за хотели или ресторанти, фир-
ми за строителство на щандове или таксита. 

Разработването на технологии за прилагане на дендримерите при производството на 
антимикробни текстилни материали е ново актуално направление с голям многомилиарден 
пазар. Дендримерната архитектура включва голям брой функционални групи, което позволява 
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