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На 15 декември 2017 г. от 20:00 часа в арт център STEPPENWOLF с литературно четене на преподаватели от 
департамент „Нова българистика“ ще открият изложба на тема „Дописване на обекти - 2017“ на департа-
мент „Дизайн“ при Нов български университет. Събитието ще представи ремиксирани дизайн обекти, инста-
лации, асамблажи създадени от преподавателите и студентите от бакалавърска програма „Интериорен ди-
зайн“ и магистърска програма „Пространствен дизайн“, както и поетично четене на департамент „Нова бъл-
гаристика“ творците ще ремиксират, думи, поезия, социални и политически конструкции.  
 
След миналогодишният успех на събитието „Дописване на обекти 2016“, творческата група реши да издаде 
продължение на събитието. Целта на изявата е формирането на авторска естетика в студентите, необходима 
както за създаването на собствено творчество, така и за изграждането на категорично възприемане и разби-
ране на явленията и процесите в съвременната култура. С други думи, формиране на критично мислене по 
отношение на процесите в културата и изкуството. 
 
„Дописване на обекти“ използва метода на ремиксирането. В тълковният речник пише: „Ремиксът представ-
лява алтернативна версия на дадена песен, която се различава от оригиналната. Авторите на ремикси създа-
ват ново музикално звучене на песента, добавяйки различни елементи като промяна във височината на то-
новете, използване на нови инструменти и др.“ 
 
Но „ремикс“ би могло да има както при музиката, така и в поезията, дизайна или киното, където по-широко 
се използва думата „римейк“. 
 
Експонатите ще предложат както една различна гледна точка към предметната среда, която ни заобикаля, 
така и алтернативен поглед към визуалния код на „дизайна“. Фокусът е върху концепцията за „смесването“, 
„ремиксирането“. В този ред на мисли Алесандро Гуриеро, един от най-ярките съвременни дизайнери казва: 
„Така в процеса на „ремикс“ (редизайн), признаците на ирационалното отбягват възможността за нещо но-
во, за да се спуснат като снежинки или да се изсипят като градушка върху скъпоценни и върху обикновени 
предмети – и предефинират с безполезност и двусмислие онова, което неоснователно претендира да е веч-
но.“ И още: „Тайната се крие в минималното, във вътрешната и неотменна потребност да се изразяваш твор-
чески. Въпреки всичко.“ 
 
Между участниците в изложбата са знаменити творци като: Емилия Панайотова, Руслан Лозев, Ева Гебрева, 
Иво Попов, Борис Сергинов, Пламен Дойнов, Йордан Ефтимов, Биляна Калоянова,Елена Тодорова, Кристина 
Савова, както и млади таланти като Лиляна Караджова, Христо Аблански, Маргарита Манолова, Илина Попо-
ва и др. 






