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Настоящата рецензия е изготвена на основание заповед N 284-РД от 

27.05.2016 г. издадена от Директора на ИИИзк за сформиране на 

Научното жури по процедура за присъждане на образователна и научна 

степен „ДОКТОР” по научна специалност „Теория и история на 

архитектурата” на арх. Анета Трифонова - редовен докторант в ИИИзк- 

БАН. 

Темата на дисертационния труд е интригуваща проблематика, 

неразработвана в България до момента. Това е успешен опит на 

архитект с научни средства да дефинира синкретичната връзка и 

взаимообоснованост на архитектура, математика и физика, в контекста 

на богатата палитра от закони с различна историческа принадлежност, 

но разгледани в конкретиката на архитектурата през 21 век.  

Безспорна е актуалността на темата, респективно на труда, имайки 

предвид недостига на критична теоретичност в полето на съвременната 

архитектура. В исторически план архитектурната практика по-често е във 

времеви синхрон с теорията, но в момента сме свидетели на силното 

изпреварване на архитектурния продукт преди неговата теоретична 

обусловеност. Осмислянето, дефинирането и правилното оценяване на 

архитектурният продукт към днешна дата е силно оспорван казус. С 

анализ и предложения за инструментариум за оценяване на 

съвременната архитектура се е заела посредством настоящата 

дисертация арх. Трифонова. Безспорно трудна и интердисциплинарна 

задача, с която дисертантката преминава през разнородни научни 

полета, съответно с променлива лекота и задълбоченост на познанията. В 



подкрепа на тезата си за обвързаността на физическото с 

архитектурното пространство дисертантката доказва необходимостта и 

дефинира нови понятия като Обективно архитектурно пространство, 

прилага интердисциплинарен подход с много ракурси, извежда група 

характеристики. Това са имплицитните качества на архитектурното 

пространство, които касаят важни вътрешни закономерности, 

разгледани в дисертационния труд като Квантова същност на 

пространството, Резонансния му характер, архитектурата като 

Множеството на единна динамична система. 

 

Дисертантката е професионалист, който е имал възможността да 

проектира и участва в реализирането на значими архитектурни обекти 

като част от колектива на Софпроект и самостоятелно в частната си 

практика. В същото време арх. Трифонова е теоретик и критик, който със 

завидна сензитивност и последователност е наблюдавал българските и 

световни архитектурни вълнения, отразявайки ги в медийното 

пространство в целостта на контекста, обвързаността с индивидуалното, 

обективността на проблема и субективността на личната си позиция. Тя е 

един от активните автори в списанията Архитектура, Абитаре, Къщата, 

Билдинг и главен редактор на АМС Аспекти (1997).  

Научната активност след като стартира работата си по настоящата 

дисертация е впечатляваща - 10 публикации в научни издания, 7 участия в 

национални и международни научни конференция, съпроводени от 9 

публикации в сборниците, които ги идентифицират. Две от темите, които 

изследва, анализира и отразява „от мястото на събитието” арх. 

Трифонова лично за мен са от изключителна важност за адекватната 

информираност на архитектурната гилдия и осъзнатост на научната 

общност. Двата обекта са съвременните феномени - Архитектурно 

Биенале Венеция (за периода 2010-2016г.) и значимите световни конкурси 

(награда Прицкер, Мис ван дер Рое, Емпорис и др.) Именно 

ретроспективно в тези материали може да бъде проследена 

метаморфозата на анализа и структурирането на проблема, с който 

дисертантката с е занимава и в своя дисертационен труд „Оценка на 

архитектурата в контекста на „флуидната модерност”” . По всяка 

вероятност именно в тези анализи изкристализират проблеми, 

нерешими в полето на архитектурната теория, което е една от причините 

арх. Трифонова да потърси инструменти в точни науки като математика 

и физика, уповавайки се на закони, общовалидни за материалната 

среда. 



Дисертационният труд на тема „Оценка на архитектурата в контекста на 

„флуидната модернист””е обемно научно изследване, състоящо се от 

240 страници текст, разпределен в 5 глави, съдържащи богат 

илюстративен материал (181 фигури), 7 таблици, 2 приложения, 

библиография (161 заглавия - 35 на кирилица и 126 на латиница) и речник 

на чуждите термини. 

Впечатляващ е броят цитирани теории, закони и техните автори не само в 

областта на архитектурните теории. Понятието „флуидна модерност” 

арх. Трифонова взема сполучливо от известния социолог Зигмунд 

Бауман. С лекота съпоставя, противопоставя или надгражда дефиниции 

и понятия въведени от Кант, Луман, Томас Кун, Льо Корбюзие, Мис ван 

дер Рое, Чалрз Дженкс. В края на своето изследване техните теории са 

преплетени с обемната концепция на Земпер, предопределеността на 

физическото пространство от формата на елементите по Липс, 

сепарирането на абстрактно и физическо (Шмарцо, Хайдегер) и опита 

на Льофевр да свърже физическото и абстрактното. 

Макар и да предизвиква първоначално недоумение това масирано 

струпване на теории целта - доказване на необходимостта и 

дефиниране на понятието Обективно пространство е постигната. 

Първоначално е очертано Архитектурното пространство, което всъщност 

е Обект на настоящото изследване. Съвместено с нови свойства 

(необясними от конвенцията на модернизма) се стига до генезиса на 

Ново пространство, което ако е изградено по законите на физическото 

пространство се дефинира Обективното пространство- Предмета на 

настоящото изследването. 

Интересно е въвеждането и използването на термина „ново” в 

архитектурната действителност. Четирите компоненти на креативността 

(4П-персона, процес, преса, продукт), предопределящи „новостта” 

лично за мен бяха интересна информация, която подложи на съмнения 

общоприети за основополагащи теории в областта на разглежданата 

проблематика. 

Въз основа своята теория за Обективното пространство арх.Трифонова 

предлага обективизиране на общите методи за оценка на 

архитектурните обекти. Своеобразна апробация на това свое 

предложение дисертантката прави анализирайки Големите 

архитектурни конкурси. По стечение на обстоятелствата както вече 

споменах имах възможността да проследя процеса на градация в 

анализа и структурирането на проблематиката в теоретичните 

разработки на арх. Трифонова преди и по време на изготвяне на 



нейната дисертация. В първите интуитивно, а в следващите все по-

уверено тя констатира, че водещо в оценяването на архитектурата в 

условията на силна конкуренция са „Новите пространствени прояви с 

елемент на обективност”. Обобщава ги в няколко постулата: 

интегриране на пространство, форма и конструкция в едно цяло; 

внушението на материалите; нова контекстуалност; еволюиращо 

архитектурно пространство (проявления на обективно пространство-ясна 

аналогия с физическите качества и/или концепция за гъвкавост-

предоставяща възможност за вклюване- изключване и многократен 

избор).  

За синтез на всички глави на дисертационния труд „Оценка на 

архитектурата в контекста на „флуидната модерност” е въведена 

Морфологична кутия на обективността- комбинация между 

морфологичен анализ (по Цвики), в комбинация с Метода за оценка DFE 

на Калвин Смит, отчитащи параметрите на входа и изхода в процеса на 

обучението. 

Настоящият труд изяснява научно-философските и обществено-

икономическите предпоставки за създаване на обективно/субективно 

архитектурно познание и проявленията му в различните посоки. Освен 

това се дефинира авторското понятие „Обективно пространство“ на 

основата на концепциите за архитектурно пространство и тези за 

Физическото пространство и неговите характеристики. Анализирани са и 

проявленията на Архитектурното пространство в посока обективност, 

представени и оценени на високите архитектурни конкурси приз 21 век. 

Резултатите от морфологичния анализ за съвместимите съчетания от 

предпоставки и проявления, в създадената от автора Морфологична 

кутия, показа, че само в позиция „по време на проектиране“, 

обективното познание е достатъчно условие за Обективен резултат. 

Това ми дава основание да приема за успешно доказана тезата на 

настоящото изследване със заглавие „Оценка на архитектурата в 

контекста на „флуидната модерност”. Според автора - арх. Трифонова 

освен обективната си основа, обоснована от постиженията на науката 

за пространството, Обективното архитектурно пространство 

преразглежда критично формообразуването на модернизма, в 

потвърждение на факта, че  архитектурата на 21 век започва да 

преодолява ограниченията на индустриалното производство и може да 

реализира сложни нелинейни математически модели. Оценката на тези 

проявления е в период на формиране, което може да стане по пътя на 

обогатяване на архитектурната теория и практика с нови средства за 



интердисциплинарен прочит на явленията. Настоящият труд предлага 

свойствата на архитектурното пространство да се обясняват и оценяват 

във връзка с доказани физически и математически свойства на 

физическото пространство. 

Препоръчвам на арх. Трифонова да публикува настоящата дисертация, 

защото тя би представлявала интерес за изследователи и практикуващи 

архитекти, както и за членовете на екипи ангажирани със съставянето на 

конкурсни програми, съответно журиращи конкурси. 

 

Дисертационният труд на тема „Оценка на архитектурата в контекста на 

„флуидната модерност” предлага кодове за разбиране на 

съвременната архитектура, която не би могла да се развива 

прогресивно без обективното архитектурно познание като част от нейния 

език и принципи на формообразуване. Настоящата научна разработка 

би спомогнала на архитектите да навлязат осъзнато в новата 

технологична ера, което несъмнено изисква преосмисляне на всички 

архитектурни и жизнени постулати, за да се гарантира успешната 

архитектурно-технологична трансформация и съответно адекватен 

архитектурен продукт. 

 

Актуалността и иновативността на разглежданата тема, научно - 

приложните качества и задълбочените познания по разглежданата 

проблематика, доказани в дисертационен труд „Оценка на 

архитектурата в контекста на „флуидната модерност”ми дават 

достатъчно основания да предложа за присъждане на образователна и 

научна степен „ДОКТОР“ по научна специалност„Теория и история на 

архитектурата“ на арх. Анета Трифонова Трифонова. 

                                                    

Доц. д-р арх. Мария Давчева 

Август. 2016/ София 


