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Резюме: Този текст изследва съвременните инсталации в архитектурна среда чрез 

творчеството на Олафур Елиасон. Неговите вдъхновяващи работи показват, че инсталацията 

като жанр във визуалното изкуство е не само интересен за публиката, но и повдига много 

актуални обществени въпроси. Изследването е посветено на връзката между изкуство и 

градска среда, като един значим фактор за културното развитие на всеки град.  
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ABSTRACT— This text explores contemporary installations in an architectural setting through the 
work of Olafur Eliasson. His inspiring works show that installation as a genre in visual art is not only 
interesting to the public, but also raises many topical societal issues. The study is devoted to the 
relationship between art and the urban environment, as a significant factor for the cultural development 
of any city. 
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 Градския живот е изпълнен с постройки. Класически или нови, ние обитаваме 

сградите и отвътре, и отвън. Облика на градовете влияе на хората по много начини - 

психически, естетически и емоционално. В съвременните градове ставаме свидетели на 

все повече високи сгради, все повече прави ъгли и кубове. Изкуството става все по-

необходимо, за да може тази изкуствено създадена среда да бъде по-близка до природата 
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и душевността на човека. Също така, поставени в една динамична виртуална среда, 

неизбежно се стремим и към физически интересни и забавни места и случки.  

 Много форми на градско изкуство се развиват днес. Графити направлението, 

прерастнало в съвременна форма на стенопис е само едно от мащабните визуални 

послания на художниците. Инсталациите или работите специфични за мястото са друга 

голяма тенденция, която си струва да се изследва в дълбочина. Инсталацията като раздел 

в изкуството е слабо позната сред широката публика в България и поради това често 

среща неразбиране. Като цяло за инсталационното изкуство е характерно да бъде 

временно и ефимерно, но има все повече трайни намеси в архитектурата, които са силно 

впечатляващи. Материалите за работа и начините на употреба на техниките също се 

променят. Много от днешните художници работят с материали директно от природата, 

с машини, програми, научни експерименти или различни комбинации от всичко това. 

Екологията е една от големите теми за света днес, като най-силните послания идват от 

хората на изкуството, които са силно чувствителни към съдбата на планетата и 

човечеството.  

Един невероятен талант, който обединява в своето изкуство природни елементи, 

наука и екология, е известният исландско-датски художник Олафур Елиасон.  

“Олафур Елиасон (Olafur Eliasson, 1967 г.) е (...) известен със скулптурно 

и мащабно инсталационно изкуство, използващо материали от естествените 

елементи като светлина, вода и температура на въздуха, за да обогати 

изживяването на зрителя. През 1995 г. създава “Studio Olafur Eliasson” в Берлин, 

лаборатория за пространствени изследвания. През 2014 г. Елиасон и неговият 

дългогодишен сътрудник, немският архитект Себастиан Беман основават “Studio 

Other Spaces”, офис за архитектура и изкуство. Олафур представлява Дания на 

50-то биенале във Венеция през 2003 г. и по-късно същата година инсталира “The 

Weather Project”, който е описан като „крайъгълен камък в съвременното 

изкуство“, в Turbine Hall на Tate Modern, Лондон.” (Wojcik 2019) 

 

Инсталацията на Олафур Елиасон “Проекта за времето” (Olafur Eliasson - “The 

weather project”, Tate Modern Museum 2003 г.) изпълва Турбинната зала на галерия  “Тейт 

Модърн” в Лондон с лъчите на виртуално слънце, което обръща представата за вътре и 

вън. Авторът използва овлажнители, за да създаде фина мъгла във въздуха чрез смес от 

захар и вода, както и полукръгъл диск (отразен от огледалото на тавана, за да изглежда 

като кръг), съставен от стотици монохроматични лампи, които излъчват жълта светлина. 



Eastern Academic Journal                                                                                                         ISSN: 2367-7384 

Issue 2, pp. 36-49, July, 2022 

 

38 

Таванът на залата е покрит с огромно огледало, в което посетителите могат да се видят 

отдалеч, като малки черни фигури на фона на оранжевата светлина, символизираща 

слънцето. Много посетители отговарят на тази изложба, като лягат по гръб - автора 

провокира една промяна на гледната точка на зрителите както към пространството, така 

и към себе си.  

 

 

The Weather Project, 2003. Photo: Marcus Leith and Andrew Dunkley, Tate Photography 

 

Ето какво пише за проекта  Синтия Зарин в Ню Йоркър:  

“ (...). Вместо да се опитва да минимизира пространството, Елиасон го 

удвоява: огледалата създават горната половина на слънцето и разширяват 
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пространството вертикално, докато мъглата, изпомпвана в залата на равни 

интервали, пречупва светлината и подобно на лондонската мъгла прави 

разстоянията между различните точки в пространството странно неразгадаеми. 

Ефектът е това, което един критик нарича „романтична метеорологична сцена на 

закрито“. Отворена в продължение на шест месеца, залата е посетена от повече 

от два милиона души.” (Zarin 2006). 

 

Той се завръща в галерия “Тейт Модърн” през 2019 г. с ретроспективна изложба, 

която събира четиридесет произведения, проектирани от 1990 г. натам. Наречена „В 

реалния живот“, изложбата ни кани да проучим трите въпроса, които са ръководили 

интересите и творческия процес на датския художник. Те са грижата за екологията, 

изследванията в областта на геометрията, на човешкото възприятие, в опита да разберем 

как усещаме и как тези области оформят света около нас. Невероятно разнообразие от 

геометрични сфери, отразяващи материали, които деформират пространството, дори 

“Стена от мъх”, която в типичен за автора стил вкарва природата вътре в галерията. 

 

“Изложбата "В реалния живот" се занимава с това, колко е уязвима 

природата в епохата на климатичната криза чрез някои вдъхновяващи работи. 

Инсталацията на Олафур Елиасон държи зрителя очарован. На практика е 

невъзможно да не влезете в диалог със собствената си сянка, с частично скрити 

отражения или може би с дишаща стена от мъх. Елиасон изглежда без усилие 

създава това, към което много художници се стремят много усилено в своите 

произведения. И все пак неговите често закачливи инсталации също са пропити 

с голяма доза убеденост. 

„Въпреки че има предмети, които могат да бъдат изложени в галерия и 

които също могат да бъдат събирани, всъщност става въпрос за самата среща“, 

казва Елиасон пред Дойче Веле в Берлин през 2010 г. Tate Modern в Лондон сега 

дава възможност на посетителите да участват в тези срещи в специална изложба 

на Елиасон, която черпи опит от тридесет години артистичност.” “(Wojcik, 2019) 

(собствен превод) 

 

Много са работите на този автор, който някои критици наричат един от най-

значимите на нашето време. Той е толкова продуктивен, че трудно се побира в кратки 

форми на описание. Множество статии за него се намират в платформата на 
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електронното списание dezeen.com, като повечето са посветени на отделен проект и 

послание. Някои от тях са “Вашата панорама на дъгата”, “Зелена река”,“Живот”, 

“Живата обсерватория”, “Стена от атмосферни вълни”, “Земен говорител”, 

“Симбиотично виждане” , “Вашият сляп пътник”, “Красота” и много други.  Той работи 

основно със светлина, но и много естествени елементи като вода, въздух, мъгла и други, 

(като продължение на опитите на Ив Клайн например, за включване на природните 

елементи в изкуството). Елиасон споделя, че според него социалната функция на 

изкуството е подценена: 

 

“Елиасон вярва, че художниците трябва да бъдат по-ангажирани във 

всички области на обществото и че културата трябва да получи по-голямо 

значение в правителствата. „Мисля, че като цяло бих искал да видя повече 

артисти да бъдат по-малко маргинализирани и по-привлечени в структурата на 

нашето общество“, казва той.” (Ravenscroft, 2018) 

 

Със сигурност авторът полага усилия в тази посока и като доказателство се 

появяват социално насочените му проекти като “Луна” или “Земен говорител”, които 

въвличат публиката в пряко участие и създаване на съвместни проекти онлайн. Често 

заглавията на неговите работи започват с “Вашето…”, като така автора адресира пряко 

творбата към своята публика и всеки човек. 

Спрямо проектите в архитектурата, следва да разгледаме “Вашата панорама на 

дъгата”. Инсталацията се изгражда на покрива на музея Арос в Орхус, Дания, като 

появата и го прави вторият най-посещаван музей в Дания, точно след добре познатия 

музей на Луизиана в Хюмебек. Направена в началото на 2011 г., “Вашата панорама на 

дъгата” “привлича хората към музея“, казва главният уредник Мари Нипър. (Gulstad, C. 

Hanne 2013).  

 

“Идеята за тази алея е хрумка, вдъхновена от “Божествена Комедия” на 

Данте и деветте кръга на Ада, където пътуването нагоре преминава през 

планината на Чистилището, завършващо в Съвършенството на Рая. Олафур 

Елиасон разяснява художествената идея на панорамната алея: 

 

“Your Rainbow Panorama” установява диалог със съществуващата 

архитектура и засилва присъствието на това, което вече е там. Създадох 
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пространство, за което може да се каже, че заличава границата отвътре – отвън, 

т.е. може лесно да ви направи несигурни дали сте в произведението на изкуството 

или сте част от музея. Тази несигурност е важна за мен, тъй като тя насърчава 

хората да мислят и усещат отвъд границите, в които са свикнали да 

функционират.” 

Алеята е дълга 150м, с размери 52 м в диаметър. Поддържа се от 12 

колони, поставени върху стоманена конструкция. Стъклата на “Your Rainbow 

Panorama” се състои от 2 х 12 мм ламинирано стъкло, съставено от 6 цветни листа, 

създаващи отделните нюанси. За-по голяма сигурност, двата слоя от стъкло са 

термично подсилени и ламинирани заедно с цветните листове.”(Тодорова, 2014) 

(фиг.2) 

“Your Rainbow Panorama”, 2006-2011, photo by SSjensby 

 

Известна негова работа в публична среда са “Водопадите на Ню Йорк”, които са 

инсталирани под Бруклинския и Манхатънския мост. Елиасон създава тези четири 

изкуствени водопади, подкрепен от “Фонд за Публично изкуство”(“The Public Art 

Fund”). Водопадите достигат височина от 27 до 36 метра се намират в пристанището на 
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град Ню Йорк. Инсталацията се провежда от 26 юни до 13 октомври 2008 г. С инвестиция 

от $15,5 милиона, това се превръща в най-скъпият проект за обществено изкуство след 

инсталирането на Кристо и Жан-Клод на “Портите” в Сентръл Парк.(Dobnik, 2008). За 

съжаление работата предизвиква неочаквани последици върху растителността и 

околната среда, причинени от соли във водопадите. (Portlock, 2008). Поради това първо 

са намалени часовете на работа, а в последствие цялата инсталация е закрита преди 

крайния срок.(фиг.3) 

 

The New York City Waterfalls, 2008, Brooklyn Bridge, New York, Photo: Rochelle Steiner / Courtesy 

Public Art Fund 
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Като контрапункт на тази неволна грешка, трябва да се отбележи, че студиото се 

стреми към нулев карбонов отпечатък, залагайки клауза в договорите за транспортиране 

на работите. Екипът изисква изключително превоз чрез влак, дори до Азия, и изобщо 

избягване на самолети и кораби за превоз, освен при абсолютна необходимост. 

 

Специално място по отношение на архитектурата заема специфичната за мястото 

инсталация “Другата стена”, (2004 - 2008) в Операта в Осло. Тук има една сравнително 

трайна намеса в стените на едно класическо пространство. За изграждането им Елиасон 

използва модули и създава стенопис от фрагменти в развитие, като в допълнение на 

геометричната визия, вгражда осветление вътре в стената. “Другата стена” се състои от 

340 квадратни метра бели светлинни панели. Те са монтирани на приблизително 30 см. 

пред стените на три големи свободно стоящи обема, носещи голямата рампа, която 

определя границите на фоайето на операта. Инсталацията включва два източника на 

светлина: единият е поставен в пода пред панелите, като осветява геометричния модел, 

докато другият е интегриран в задната част на панелите, и осветява стените отзад. Този 

втори източник на светлина се вижда през перфорациите на “нарастващия модел” както 

го нарича автора. Чрез контролен блок предните светлини на панелите бавно се 

увеличават, задните светлини съответно се намаляват. По този начин минувачите 

възприемат променящите се светлини и сенки, които влияят на тяхното възприемане, 

както и на пространствените свойства на фоайето. 

Елиасон го описва като “нарастващ модел”, модел в развитие. И наистина от 

промяната в геометрията, зрителят добива усещане за движение в иначе статичните 

стени. Това е изключително полезен пример за намеса в класическо пространство чрез 

нови средства и материали. Работата говори изключително добре за времето в което е 

създадена, а освен това впечатлява с високи стилови и  естетически качества. Тук 

например ясно личи една композиция на “мозаечен принцип” - много фрагменти, 

организирани в цялостно изображение (фиг. 4). 
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The other wall, 2004 - 2008, Oslo Opera House, 2008, Photo: Jens Sölvberg 

 

Друга работа на студио Елиасон, която включва архитектурно пространство, е 

“Триъгълното небе” („Den trekantede himmel“). Отвън изглежда като геометрична 

триъгълна структура, поддържана от три бели V-образни стоманени опори; от 

вътрешната страна творбата разкрива фрагментирана гледка към небето над главите на 

посетителите. Този мощен ефект се предизвиква на принципа на калейдоскопа. 

Стоманените панели, които формират работата, прагматични и индустриални отвън, са 

облицовани отвътре с гладки огледала и отворени към небето отгоре. Влизайки в 

творбата, посетителите се натъкват на дефрагментирана амалгама от небе, дървета и 

съседната сграда, която е проектирана от архитект Алвар Аалто, където се помещава 

Музеят на модерното изкуство в Олборг, Дания (фиг.5). (Eliasson,Olafur 2022) 
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The Triangular Sky, 2013, ARTS Museum of Modern Art Aalborg, Denmark, 2013 

Photo: Studio Olafur Eliasson 

 

 

В сътрудничество с две архитектурни студиа (Henning Larsen Architects и 

Batteriid), Елиасон участва в дизайна на концертна зала и конферентен център “Харпа” 

в Рейкявик, Исландия. Тук отново визията е вдъхновена от природата, този път с 

излъчване на базалтова скала, стоманената рамка държи редуващи се цветни и 

прозрачни стъкла, които отразяват близкото пристанище и се превръщат в своеобразен 

източник на светлина. Отзивите за крайния резултат са противоречиви, тъй като 

очакванията към проекта са големи, разочарованите също не са малко.  

“Сградата е част от по-голям общински проект за развитие на пристанището в 

Рейкявик, наречен East Harbor. Както показва името, общата цел на проекта е да 

разшири и съживи източното пристанище на града с нов площад, търговска улица, 

хотел, жилищни сгради, образователни институции и смесена индустрия. Общото 

намерение е да се създаде живот в района и да се създаде по-добра връзка между 

центъра на града и пристанището. 
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За да развие идеите [за тези геометрични модули], екипът работи с триизмерни 

компютърни модели, моделиране на крайни елементи, различни техники за цифрова 

визуализация, както и модели и макети. Светлината и прозрачността са ключови 

елементи в сградата. Една от основните идеи е да се „дематериализира“ сградата като 

статична единица и тя да реагира на околните цветове – светлините на града, океана и 

сиянието на небето. 

По този начин изгледа на фасадата се променя в зависимост от зрителния ъгъл. 

С непрекъснато променящата се природа, сградата отразява безкрайно разнообразие от 

цветове.” (Frearson 2011)(фиг.6) 

 

Facade for Harpa Reykjavik Concert Hall and Conference Centre, 2005-2011 

Reykjavik, 2013, Photo: Nic Lehoux 
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Една от постоянните работи на студиото е “Виждащият град” в Париж, Франция 

, която съществува от 2015 до сега. Инсталацията трансформира горните два етажа на 

съществуващата сграда “Морланд” (Morland) в триизмерно оптично устройство. 

Проекта е видим от улиците и достъпен за обществеността, той улавя атмосферата и 

нематериалните качества на заобикалящата среда, превръщайки ги в емоционална 

калейдоскопична гледка. ( Studio Other Spaces 2022), (фиг.7) 

 

 

The Seeing City, Paris, France 2015–22, photo: Studio Other Spaces 

 

 

Изключително много и най-разнообразни са инсталациите на този автор, но най-

специфичното за него, а и причината да бъде акцент в това изследване е, че той е 

невероятен пример за тотален синтез между архитектура, наука, природа и изкуство. 

Като професор в Берлинския университет по изкуствата, Олафур Елиасон основава 

“Институт за пространствени експерименти” (Institut für Raum Experimente, IfREEX), 

който отваря врати в сградата на неговото студио в Берлин през април 2009 г.  

Независимо дали работите са трайни или временни, те винаги носят едно 

изключително реално преживяване както за чувствата, така и за сетивата на зрителите.  
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Днес работата чрез природни елементи е възможна практика сред художниците, които 

се занимават с пространствена намеса, изкуство специфично за мястото, инсталация и 

изкуство в архитектурата. С този кратък преглед на това изкуство цели да предаде на 

читателя посланието за красотата на елегантната, минималистична естетика. 

Емблематични по своя външен вид, тези работи подсещат, колко красиво може да бъде 

простото присъствие на светлина в пространството и колко голяма е силата на 

фантазията, която е способна да промени средата ни до неузнаваемост. 
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