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29.05.2017 – 04.06.2017, с. Лозенец, х-л Амбелиц, м-т Корал
Група млади творци представят еко арт пространствени инсталации, скулптури и
обекти, създадени в диалог с природата, на черноморския плаж "Корал". Проектът
„Биоморфни форми – Лозенец 2017:” е част от „Майски дни на дизайна -2017“ – НБУ и развива
идеи от ленд арта – изкуство сред природата в него участват автори, обединени от визията за
алтернативен подход към дизайна, студенти и преподаватели от НБУ.
Младите артисти са провокирани от идеята за експеримент, а материалите, които
използват, съчетават елементи от естествената среда – земята, морето, камъните, пясъка и
изобщо даденостите на природата в местността Корал. Насочвайки се към идеята за еко
изкуство те работят с изоставени по плажа предмети, които запазват в автентичен вид или
обогатяват с цвят и форма.
Групата естествено се обръща към изразните средства на ленд арта - форма на
творчество, родила се в борба за защита именно на такива застрашени места. Хора като Вито
Акончи, Ричард Лонг, Робърт Смитсън, Христо Явашев се занимават с екстериорен и
пространствен дизайн в големи мащаби. Ако изхождаме от идеята, че земята е наш дом, то
това е и форма на интериорен дизайн, в който композиционните принципи са същите, както и
подходът към формата” Сред участниците са изявени автори и преподаватели като: д-р Лиляна
Караджова, д-р Марта Абланска, арх. Христо Ангелов, гл. ас. д-р Биляна Калоянова, Руслан
Лозев, Весела Станоева, проф.д-р Б.Сергинов. Сред младите таланти и студенти се отличават
нови имена с енергия, кураж и професионализъм като: Ивона Стефанова, Любов Череш,
Гергана Йончева, Таня Бакалова, Вали Стойчева, Даниела Панайотова и др.
„Сравнен с бетонните плажове, които оставяме в наследство на нашите деца, "Корал"
предизвиква естетически шок. Използвайки дизайнерски подход към пространствената среда
на "Корал", както и различни съвременни техники за работа с природни материали, младите
творци поетизират красотата и романтиката на един от последните незастроени плажове в
България.
По време на проекта бяха осъществени и следните събития:



Семинар «Средства и материали в дизайна» - Изкуството и иновативните
материали в интериора – водещ Руслан Лозев.
Семинар «Средства и материали в дизайна» - Отговорен дизайн – водещ, гл. ас.
д-р Биляна Калоянова.





Алтернативно осветление «Създаване на лампи» – семинар отворена лекция,
творческо ателие - водещ : Ралица Попова, д-р Иво Попов .
Семинар „Ленд арт“ и неговото влияние върху дизайн в пространствена среда –
отворена лекция, творческо ателие – водещ проф. д-р Борис Сергинов
Весела Станоева от академията по дизайн в „Айховен“ Холандия – Семинар и
творческо ателие „Пулпа“ приложение в изкуството и дизайна

