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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р арх. Младен Стоянов Мирянов 

 

 

ОТНОСНО: Дисертационният труд на редовния докторант арх. АНЕТА 

ТРИФОНОВА към сектор Архитектура на Института за изследване на изкуствата, 

БАН, София за присъждане на образователната и научна степен доктор, по 

научната специалност  Теория и история на архитектурата, 5.7.,  

 

Становището е представено като член  на научното жури   

назначено със Заповед № 284-РД от 27.05.2016 г. на Директора на ИИИзк, 

София на основание на чл. 30 (2) и (3) , и чл. 31 (1) и (2) от Закона за развитието 

на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), чл.6 (5)  от Правилника 

за  условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на 

академични длъжности в БАН и решение на Научния Съвет на Института за 

изследване на изкуствата (Протокол № 5, т. 7/27.05.2016 г.) 

 

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД -  240 страници основна част с 

общи сведения, състоящи се от 5 глави, 4 Фигури, 181 илюстрации, съпроводена 

от 7 бр. Таблици илюстриращи основните теми, библиография и речник на 

чуждите термини. Библиография включва 161 заглавия - 35 на кирилица и 126 на 

латиница. ПРИЛОЖЕНИЯ I, II включват  материали от областта на съпътстващите 

науки - физика, философия, наука за системите, данни за арх. конкурси (60 стр., 

8 таблици и 59 илюстрации, речници на физически и философски термини). 

 

 КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ  

Арх. Анета Трифонова завършва архитектура във ВИАС, София през 1981 г. 

Професионалната си дейност започва като проектант в „Софпроект” с 

проектиране и реализации на жилищни и обществени обекти през 80-те и в 

следващите активни проектантски периоди 2007-2011. По късно основава 

списание АМС „Аспекти” , на което е  главен редактор от 1997г. в продължение 

на десен години. Списанието е известно с интригуващото и на високо равнище 

представяне на българската и световна архитектура. През последните години 

сътрудничи също на високо  специализирани издания „Архитектура”, „Наш дом”, 

„Абитаре ”,ka6tata.com и the-building.eu - наследили списанията „Още за къщата” 

и The Building, които разглеждат сградата в триединството на архитектура, 

строителни технологии и мениджмънт с всичките произлизащи от това 

постижения и проблеми.  

Във връзка с професионалните си ангажименти е посетила много европейски 

архитектурни центрове в Европа, дори Австралия, което подпомага широкия й 

поглед и разбиране на съвременната архитектура. В периода 2010-16 г. е 

посетила и представила пред колегията четири издания на Архитектурно 
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биенале, Венеция. Богатата информираност на докторантката за съвременната 

архитектура става основа на теоретичните изследвания в дисертация към ИИИзк 

на БАН, в която се прави опит за прилагане на  интердисциплинарния подход за 

оценка на архитектурата в контекста на „флуидната модерност”.  

След 2010 г. има участия в 7 научни конференции и изложба към 

Национална научна конференция „Цвят и светлина в архитектурата“. 

 В един предговор представен от авторката като Общи сведения за 

дисертационния труд се изясняват актуалността, обекта,целта,предмета, 

задачите, обхватите, основната теза и методите на изследване. 

Актуалността на темата се свързва със съвремената фаза на развитие на 

капитализма-наречена течна или флуидна предвид безпроблемното 

разпостранение на инвестициите по цял свят без особени ограничения през 

последните години на ХХ в. и началото на ХХІ в. – от където идва и 

определението „течащ“ или „флуиден“ 

Обект на изследването са новите проявления на архитектурното 

пространство термин въведен от авторката в смисъл на архитектурната 

дейност/творчество в неговата цялост през ХХІ век. Поставена е задачата да се 

дефинира и обясни новото пространство на базата на обективност и единни 

принципи с природата. 

Отваря се дебатът обективно-субективно,реално - идеално като нужен на 

архитектурата, която по същество е идеално-материална. 

Трудът откликва на необходимостта от обективен анализ на новите 

проявления на архитектурното пространство, като изследването да се извърши с 

философска и научна дълбочина в две посоки – как „ течната фаза на 

модерността“определя развитието на архитектурното пространство и 

- Как да се дефинира въведения термин Обективно архитектурно 

пространство 

Да се предложи идея за прецизиране на методологията за оценка на 

архитектурния продукт по отношение на обективността 

Предмет на изследването е Модификацииите на архитектурното 

пространство по посока на обективно/субективното архитектурно пространство 

породени от съвременната обществена специфика включващи икономически 

процеси, нови технологии, научни открития и пр. 

       Основна теза на труда е как специфичните обществено-икономически 

условия на течната фаза на модерността (съвремеността) определят развитието 

на на архитектурното пространство (творчество).Това ново проявление е 

дефинирано като Обективно архитектурно пространство.  

       Изследването и доказването на тезите е извъшено на три нива: 

1.Философско-епистомологично 2. Научно-дисциплинарно с отчитане на 

естествените и хуманитарни науки и 3. Архитектурно-дисциплинарно 

 Докторантката  е направила много за дефиниране на основното авторско 

понятие Обективно пространство, като използва основното метафизично 

понятие – архитектурно пространство. 

 Интересна е авторската идея за използване на т.нар. „Морфологична 

кутия на Обективността“. След изършеният анализ във всички глави с този 
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инструмент се прави Синтез за създаване на Обективно архитектурно познание 

– реализирано чрез архитектурния проект. 

 Задачите на дисертацията са групирани в 4 раздела :  

А. Да изясни философските и научни предпоставки за създаване на обективно 

архитектурно познание в теоретичен и практичен план в съответствие научните 

теории за пост-индустриално/флуидно общество на ХХІ век 

Б. Да се изясни същността на въведеното понятие Ново Обединено 

Пространство 

В. Да се отговори на въпроса как обществено-икономическото развитие през ХХІ 

век в т.нар. флуидна епоха влияе за модифицирането на архитектурното 

пространство (творчество) 

Г. Да се проучи доколко проявите и реализациите на най-известни архитекти 

отличени с престижни награди и архитектурни световни конкурси маркират нови 

архитектурни форми създават нов архитектурен език на съвременното 

„флуидно“ общество (Тук трябва да се маркират имена като Норман Фостър, 

Калатрава, Заха Хадид, Франк Гери и др.) 

 Докторантката дава кратки обяснения за използваните понятия като 

„флуидна модерност“ споменато в интервю на Зигмунд Бауман през 2001 г., 

според Кан – що е обективно/субективно, както и що е Архитектура, 

Архитектурна комплексна система и относително спорното „Архитектурно 

пространство“ като триизмерен непрекъснат континуум изграден с архитектурни 

средства  и си задаваме въпроса защо е непрекъснат и що е то „архитектурни 

средства“. 

 Високата степен на информираност относно съвременната архитектура на 

арх.Трифонова проличава още в Увода където разглежда, анализира и 

представя напр. Архитектурната дейност и науката в традиционното общество 

или как Модернизмът на ХХ век е бил обвързан тясно с бурното развитие на 

индустриалното общество, сринат според нея от постмодернизма и по нататък 

каква е Архитектурата в условията на напреднала „флуидна модерност“( според 

Зигмунд Бауман) и високото технологично ниво в глобален, световен 

мащаб(стр.11 на Автореферата).В този абзац арх. Трифонова показва висока 

интелегентност по отношение съвременните (модни)  тенденции в проявите на 

известните архитектурни майстори-творци демонстрирани на едни от 

забележителните архитектурни форуми, каквито са Венецианските  биеналета , 

които тя познава и коментира отлично  

 Първа и Трета глави са отделени за философските проучвания на 

докторантката в посока на формиране на предпоставки за обективно 

архитектурно познание. Отделено е много място на тези проучвания, цитирани 

са много древни и съвременни философи. Като методологичен ориентир е 

предпочетен подхода на Херменевтическата философия и се прави опит за 

прилагането й като архитектурна интердисплинарност. Авторката счита, че 

съвременната физическа наука влияе много силно и на архитектурното 

познание, но след обстойни разсъждения стига до кардиналният извод,че 

„Архитектурната теория и практика като цяло се подчинява на 



 4 

доминантната пост-модернистична културологична нагласа, която е по-

скоро регресивна в новите условия на флуидното общество“. 

 В Глава Втора се  разглеждат новите архитектурни проявления и 

Обективното архитектурно пространство.Направен е анализ на различни 

определение на понятието архитектурно пространство.Някои го третират като 

абстракция, други като реалност с естетическа стойност, трети че е част от 

Физическото (философско) пространство (според Кант). Докторантката въвежда 

и дефинира ново понятие Обективно архитектурно пространство. Тя търси  

общност с характеристиките на физическото пространство (без да се пита защо 

е необходимо) като Първата група характеристики включва „имплицитните 

качества на архитектурното пространство, които касаят важни вътрешни 

закономерности : Квантови, Резонансни, на Множеството“.Разглеждат се и 

Втора група характеристики – Материалност, Флуидност, Вълновост,Полева, 

които доста трудно обясняват съвременните архитектурни явления и тенденции. 

 В Четвърта глава се разглеждат Нови проявления на пространството 

на Големите архитектурни конкурси. В тази глава прави впечатление 

споменаването и охарактеризирането на известни архитектурни творби и автори 

като Тойо Ито, Заха Хадид, дори Фрай Ото. Интересно е определението на 

Сесил Балмонд, че „концептуално взискателната конструкция е вече 

архитектура“, т.е. е изпълнила функционалните и естетически критерии на 

водещия архитект-проектант. 

 В тази глава се предлага и т.нар.“Морфологична кутия на обективността“, 

която показва, че само по „време на проектиране“, „обективното познание е 

достатъчно условие за Обективен резултат“.Главата завършва с 

преосмисляне на трите аспекта на радикалната архитектурна концепция на Мис 

ван дер Рое – Ордер, Пространство, Пропорции, които са критично 

преосмислени в условията на ХХІ век. Тук може да се добави,че той е пропуска 

Функцията, т.е. онзи основен фактор, с който се започва творчеството, 

проектирането на дадена сграда – архитектура, нейното основно 

предназначение. Може авторката да дискутира и определението Ордер и защо 

Мис не говори за Стил, а за ордер. Интересни са всички съждения за 

обективната естетическа оценка на архитектурното произведение – как 

цялостно да се оцени обективната естетичност, както с правилото за златното 

сечение на отделен елемент напр.прозорец. Може ли за архитектурата да важат 

естетически определения, които дават (или не могат да дадат) отговор на 

въпроса (философски) защо коня е красив за всички, а магарето – не е !!! 

 Научните приноси в труда в по-голямата си част са напълно оригинални. 

Изследване с така поставени цели и задачи,обхват и постановка не е 

провеждано нито в нашата страна, нито в чужбина.ИЗВЪРШЕНият 

МНОГОСТРАНЕН КРИТИЧЕН анализ на съвременната архитектура е уникален 

във всеки етап от изпълнението му е основно постижение на труда.Въпреки че 

засегнатите философски и научни теми са считани като външни за 

архитектурата, именно чрез тях се постига нейното преосмисляне в настоящия 

етап.Научно обоснованият избор на методологични инструменти също е принос 

в архитектурната теория.Чрез преосмисляне на архитектурните понятия, но без 
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предварителни уговорки произлизащи от предишни постулати, е постигната ново 

познание и авторски открития. 

- Доказана е идеята, че архитектурното пространство може да изразява 

свойствата на физическото и върху тази основа е дефинирано Обективно 

Архитектурна Пространство. Трудът доказва валидността на 

универсалните физически закони за архитектурното изграждане, с което 

надхвърля преоблазаващата теза за еволюционно развитие чрез 

обогатавяне  на архитектурния език на основата на модернизма. На 

базата на физическите закониь в него са определини нови типологични 

модели (вълни, вихри,тороси, непрекъснати неориентирани повърхнини). 

ИИЗВЕЖДАТ СЕ НОВИ ХАРМОНИЧНИ КОНСТАНТИ от качествата без 

ярка външна изява – резонансни, като множество, квантови и пр. 

o Научно-приложни приноси. Представена е сериозна база данни по 

темата – повече от 200 примера, предимно такива, които съдържат 

обективно архитектурно познание и по-малко нови проявления на 

модернизма. Развитите идеи за обективно архитектурно познание, 

заедно с влияниетоа на физиката през ХХІ век, разширяват 

мирогледа на архитектите в духа на новата епоха, поощряват 

прилагането на подобни знание в различни в различни 

архитектурни дейности – проектиране, теория, преподаване. 

Намирам и значителен принос на труда за обективизиране на 

архитектурната методология и при извеждането на научни критерии 

за оценка. 

В Заключение считам, че  чрез преосмисляне на архитектурните и свързани с 

нея жизнени постулати, дисертацията предоставя осъвременени ключове за 

разбиране и оценка на архитектурните проявления  през новата технологично 

епоха. Намирам,че Изследването е проведено с научно-философска и 

дисциплинарна дълбочина : проследяват се проявите на обективността в целия 

архитектурен процес – от идеята до оценката. Изяснява се също начинът, по 

който „флуидното“ общество влияе върху архитектурните модификации, и се 

дефинира понятието Обективно Пространство. Като краен резултат 

дисертацията надвишава стандартните теоретични разработки и може да се 

определи като основополагаща в някои аспекти на теорията, поле за бъдещи 

изследвания и с богато практическо приложение 

С пълна убеденост считам, че дисертационния труд е разработен в 

съответствие и дори надвишава изискванията  на ЗРАСРБ и 

притежава всички качества за присъждане на авторката арх. Анета 

Трифонова на образователната и  научна  степен доктор по 

научната специалност Теория и история на архитектурата, 5.7. 

 

     Автор на становището  

        Проф.д-р арх.Мл.Мирянов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПУБЛИКАЦИИ  По темата на дисертационният труд арх.А. Трифонова има 

участие в 7 национални и международни научни конференции (Изкуствоведчески  

четения –2011, 2012, 2014, 2015; Международна научна конференция на ВСУ -  

2011, 2015. Национална научна конференция и изложба „Цвят и светлина в 

архитектурата” 2012 ), направени са 9 публикации в Сборниците на 

конференциите и специализирани издания, в популярни издания по различни 

аспекти на съвременната световна и българска архитектура. 

 Архитектурен анализ на новите проявления на архитектурното пространство 

Арх.Трифонова, Анета.  

1. Завръщане към  хуманността на  архитектурата в информационното общество, 12-то 

Венецианско Архитектурно Биенале„2010. – В: Архитектура, строителство, съвременност, 5 

Международна конференция ВСУ, Варна, 2011, 241-250 

2. „Архитектурата на ХХІ век се определя от възможностите на технологията, 

икономиката и отговорността“. - Архитектура, строителство, съвременност, 7-ма 

Международна конференция ВСУ,  2015, 54-64.  
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