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Пътуващият университет и творческо ателие „Биоморфни форми - Лозенец 2015“ са орг анизирани
от г рупа творци, г равитиращи около идеята за алтернативен подход към дизайна, както и на
студентите и преподаватели от НБУ. Плановете на младите творци са захранени от идеята за
експеримент и отворено образование, както и от шока причинен от липсата на адекватен
обществен дебат по отношение на застрояването на нашето Черноморие. Участниците в пътуващия
университет и творческото ателие решиха да бъдат полезни на обществото и да вземат отношение
по този наболял въпрос чрез най-силното оръжие с което разполаг ат, а именно чрез изкуството,
идеите и потенциала на артистите, както и чрез пейзажа и земята , морето, камъните, пясъка и
изобщо даденостите на природа в местността Корал. Обстановката на това уникално място,
съчетана с творческите усилилия и потенциал на младите творци, ще покаже ясно впечатляващите
качества на този естествен резерват за природа и спокойствие. 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 ще поетизират допълнително красотата и
романтиката на един от последните незастроени плажове в Бълг ария. Групата естествено се
обръща към изразните средства на Ленд Арт - форма на творчество родила се в борба за защита
именно на такива застрашени места. Бих казал, че хора като Vito Acconci, Richard Long, Robert
Smithson... се занимават с екстериорен и пространствен дизайн в г олеми мащаби и ако изхождаме
от идеята, че земята е наш дом, то това е и форма на интериорен дизайн, композиционните
принципи са същите, както и подхода към формата. Разчупвайки традиционните разбирания за
интериор младите творци ще създадат кътове за отдих и съзерцание в местността Корал.

