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ИНТЕРИОРНИЯ ДИЗАЙН 
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TOWARDS A NEW TACTILITY IN THE TEXTILE AND 

INTERIOR DESIGN 

Evelina Gebreva 

 

Резюме: Ситуацията в Европа в последните няколко години ни изтръгна 

грубо от комфортното усещане за предвидимост и устойчив политически и 

социален климат. Като се върнем назад в годините около двете Световни 

войни през XX  век със сигурност от нашата дистанция се забелязва как тези 

сътресения променят пулса на работата на дизайнерите, променят и лицето, 

философията на продукта на тяхното творчество. Днес се намираме отново в 

момент на сериозно изпитание. Дизайнерите няма да спрат да работят и да 

предлагат алтернативи, идеи и решения. Фирмите за интериорен и текстилен 

дизайн все повече се обръщат към емоционалната същност на продуктите си, 

а социалните мрежи се оказаха спасителен пояс за връзката им с клиентите и 

ценителите. Социалната изолация, ограниченото живо общуване доведе до 

сериозно преосмисляне на ценностите. Като резултат обаче неочаквано 

подходът към комуникацията с публиката доби много по-човешко 

измерение. Излъчване на непринудени видеа на живо, интервюта и различни 

други подобни изяви се превърнаха в честа практика, както и каналите в You 

Tube. 

Ключови думи: интериорен дизайн, текстилен дизан, повърхности, 

тактилност, емоционална стойност 

 

Abstract: The situation in Europe over last few years roughly snatched us from the 

comfortable sense of predictability and sustainable political and social climate. 

Going back to the years around the two World Wars in the 20th century, it is 

certainly noticeable from our distance how these shocks change the pulse of the 

designers work, change the face, the philosophy of the product of their work. Today 

we are in the moment of serious test, again. The designers won’t stop working and 

offering alternatives, ideas and solutions. Interior and textile design companies are 

increasingly turning to the emotional nature of their products, and social networks 

have proved to be a lifeline for their relationship with the customers and the 

connoisseurs. Social isolation, limited live communication has led to a serious 

revaluation of the values. As a result, however, the approach to communication 

with the audience unexpectedly took on a much more human dimension. 

Broadcasting of live videos, interviews and various similar events has become a 

common practice, as You Tube channels, as well. 

Keywords: interior design, textile design, surfaces, tactility, emotional value  
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Стресът, причинен от пандемията от COVID-19, последвана от 

военната криза в Украйна, неминуемо ни изтръгнаха от рутината и 

спокойствието, накараха ни да направим ревизия на приоритетите и 

ценностите в личния и обществения живот.  

Как светът на дизайна реагира на новата ситуация днес? Макар и 

от съвсем малка дистанция имаме възможност за наблюдение, 

благодарение на това, че виртуалната комуникация и социалните мрежи 

вече се бяха превърнали в значим фактор, кръвоносна система, която 

свързва, движи, подхранва метаболизма на дизайн обществото. 

Сравнирелно малко се пише за интериорния текстил у нас, затова тази 

статия не си поставя за цел да направи генерално обобщение или да 

докаже конкретна теза, а да набележи някои важни репери, около които 

се оформят отчетливи тенденции днес. Да даде принос към оформянето 

на функциониращ дискурс сред професионалистите и теоритиците, 

които работят в сферата на интериорния дизайн или интериорния 

текстил. 

Повод за настоящата статия е текст от Грант Гибсън, поместен на 

сайта на Kvadrat от юли 2021 г., където намираме понятието от 

заглавието „нова тактилност“. В този текст авторът дава кратко, но ясно 

обяснение за това как „вирусът“ и рестрикциите около неговото 

овладяване ни накараха да се замислим за важността на докосването, на 

тактилността. Хората сложиха ръкавици, спряха да се прегръщат и 

ръкуват, не докосваха нищо излишно. Възможно ли е да обитаваме 

„недокосваеми“ пространства? Доколко това да усетим, да се насладим 

на допира до някаква материя е важно за нас като човешки същества? 

Разбира се, дизайнерите и фирмите, които работят в сферата на 

текстилния и интериорния дизайн не прекъснаха работата си, новите 

колекции се появиха. Интересно е да обърнем внимание на това как се 
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промени представянето, връзката им с публиката, с клиентите и 

ценителите.  

Една от най-големите американски фирми за интериорен текстил 

Scalamandre се оказа изключително активна в Instagram по време на 

локдауна. В профила на фирмата освен всички новости за продуктите, 

статии от списания, фотографии от съвместни проекти с дизайнери, са 

публикувани стриймваните директно разговори с някои от основните 

фигури в работата на фирмата, които имат непосредствено влияние 

върху дизайн процесите и производството. Ако на едно текстилно 

изложение човек може да се докосне до продукта, да го усети отблизо, 

даже да го помирише, то тези интервюта дават възможност за 

непосредствен контакт с личностите, които стоят зад тези продукти. От 

една страна затварянето и изолацията причиниха вреда, но от друга 

предоставиха възможност за нова крачка в общуването. Вместо само 

официалното описание на продукта в сайта или брошурата на фирмата, 

или презентация по-време на събитие, потребителите получават 

сведение от реална личност с нейните емоции, разбират повече за 

вдъхновението и за културната и емоционална стойност на съответния 

продукт. За нас това вече не е само артикул с цена, ние си създаваме 

представа, която има много по-човешко или даже по-човечно измерение. 

Културен продукт с емоционална стойност, който има много по-голямо 

въздействие върху потребителя. 

Авторката на книгата Why Materials Matter: Responsible Design for 

a Better World Сийтал Соланки изследва материалите, с които 

дизайнерите работят, фокусира се върху материала и неговите различни 

аспекти и значения. Като основателка на консултантското бюро Ma-tt-er 

в Лондон през 2015 г. Соланки работи по проекти, свързани с дизайн и 

редизайн на обекти с главна цел тяхното привеждане в съвремен отговор 

на проблемите с опазването на околната среда. Тя предлага като 

алтернатива използването на материали, които са възобновяеми, 
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рециклирани, типични за местното производство и култура в съответния 

географски район с цел ограничаване на щетите върху природата. В 

интервю публикувано в You Tube канала на Грант Гибсън, Apple 

Podcasts Preview, Material Metters от 13 юли 2020 г. тя споделя, че 

познаването и разбирането на материалите, на материята е от 

изключителна важност за създаване на устойчив и хуманен дизайн, а 

част от тази мисия е и намаляването на отпадъка. В тази връзка Б. 

Калоянова прави следното наблюдение: „Парадоксално и иронично е, че 

колкото повече изкуството се стреми към нематериалност, толкова 

повече човекът се обгражда с материални отпадъци, дотолкова, че това 

е все по-необратим и неконтролируем процес“ (Калоянова, 2016: 89).  

Още един ключов израз споменава Соланки –  „емоционални качества“ 

на материалите. От години вече в говоренето за дизайн изрази и понятия 

като емоционален, хуманен, устойчив, отговорен са не само често 

срещани, но те чисто лингвистично задават посоката, в която се развива 

дизайна като акт на творчество. „Дизайнерът създава визуални кодове, 

чрез които предава послания и внушава емоции на присъстващите в 

интериора. Така, както едно живописно платно предизвиква чувства на 

радост, меланхолия, тъга или спокойствие, умело създаденият интериор 

притежава още по-голяма сила, именно защото човекът присъства в него 

физически, усеща пространството с всичките си сетива“ (Калоянова, 

2022: 8). Паласмаа съвсем категорично отбелязва, че съвременният 

дизайн и архитектура са насочени най-вече към предаването на визуални 

стимули: „Няма съмнение, че нашата технологична култура подреди и 

разграничи сетивата по-отчетливо. Зрението и слухът сега са 

привилегированите социални сетива, а останалите три са разглеждани 

като архаични сензорни остатъци с просто лични функции и те често 

остават супресирани от кода на културата“ (Pallasmaa, 2005:16). 

Новата колекция на братя Кампана Metamorfosi за Paola Lenti 

представя мебели и текстил изработени от рециклирани нишки, отпадък 
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от производство. Това са меки обекти с органични форми, които отново 

затвърждават позицията на братя Кампана като автори изключително 

ангажирани със създаване на дизайн, който отговаря на проблемите на 

съвремието, който е насочен към човека и неговите емоции, дизайн, 

който прави естествена и органична връзка с изкуството. Богатата 

тактилност – отличителна черта за техните предмети и интериорни 

проекти е подчертана и тук. Предметите са серийно производство, но 

притежават и характеристиките на уникати заради факта, че се използват 

остатъчни продукти, чийто цвят и вид идва готов и не може да бъде 

контролиран. По този начин рециклирането на материали, които иначе 

биха отишли на боклука, дава естествено решение на проблема за 

автентичността и уникалността на фабричните машинно произведени 

изделия. Тази автентичност, наречена aura от Валтер Бенямин още през 

далечната 1936 г. (Benjamin, 2007), продължава да вълнува и занимава 

дизайнерите днес. Все повече дизайнери искат да бъдат автори със 

собствен почерк, да създават продукти с послание, с аура, отколкото да 

се слеят с потока на това производство, което носи по-сигурна и по-бърза 

комерсиална реализация.  

Триша Гилд – основателка и директор на Designers Guild, 

текстилната компания с глобално присъствие на пазара – е една от най-

активните в социалните мрежи в последно време. В нейните кратки 

интервюта и видеа тя често представя някоя серия продукти, нова 

колекция или просто впечатления за събития и проекти с други автори. 

Дистанцията е скъсена, тя говори с усмивка, докато подрежда цветя, 

слага възглавници на дивана или показва как се прави муудборд. Бърз 

поглед върху последните колекции на Designers Guild ни връща и към 

проблема за повърхностите, докосването и колко е важна тактилността 

за съвременния интериор. Освен характеристиките и качествата на 

платовете има и открояващо се присъствие на патерндизайните, които и 

най-големите критици на разточителния британски вкус към десени и 
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патерни не биха могли да нарекат повърхностна украса. Дизайните и 

рисунките сами по себе си създават усещането за една свободна 

субстанция от цветове, щрихи, напластяване, материални и подвижни, 

създадени от човешка ръка. В книгата албум „Вдъховение“ тя успява да 

изтъкне важността на първичния етап от дизайн процеса, а именно 

вдъхновението, което за нея е един много важен и основополагащ 

момент (Guild, 2006). Изобилието от фотографии представя 

изображения, които визуализират нейната страст към богатите текстури 

и напластяване на на цветове и патерни. Ето какво споделя тя в увода: 

„Хората казват, че си това, което ядеш, но по мое мнение ти си това, 

което виждаш – или как виждаш...“ (Guild, 2006: 1). 

Каква е тази „нова тактилност“? Коя, а не каква, е въпросът. 

Смисълът на новата тактилност се състои преди всичко в отношението 

към средата, която ни заобикаля, отношението към материалите, цвета и 

посланията, които изпращаме чрез тях. Самите материали може да бъдат 

съвременни и високотехнологични, а може да бъдат традиционни и 

добре познати, променя се начинът, по който се представят и използват. 

Как се комбинират помежду си за да се получи нов материал „с ново 

ДНК“, както се изразява Фернандо Кампана във филма от сайта на 

студио Кампана. За един и същ материал, например да вземем ленените 

влакна, има  различни технологии, с които да се произведат продукти с 

разнообразни качества, които пък от своя страна да бъдат използвани по-

нататък по начини, които да ги представят в нова конотация, с друг 

смисъл, в нова ситуация. Напредъкът на технологиите в производството 

на нови материали, текстилния дигитален и 3D печат също дават 

допълнителени възможности за изразяване и за работа по отношение на 

повърхностите и техните тактилни качества.  Интердисциплинарният 

проект Matter Over Matter, реализиран през 2018 г. в София, е една от 

очакваните реакции от художници и дизайнери по отношение на това как 

нашият свят се промени по време на здравната криза, как това се отрази 



Изкуство. Журналистика. Критика Евелина Гебрева. Към нова тактилност в 

текстилния и интериорния дизайн  

с. 185-193 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 11/2022  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

 

191 

на възприемането на заобикалящия ни свят. В този проект материята е в 

центъра на вниманието, как тактилността на една материя се представя 

чрез друга и какво е значението на докосването за възприемането на 

даден обект. Авторите си задават тези въпроси и отправят 

предизвикателство като интерпретират изразни средства от текстила, 

керамиката и др. чрез новите технологии в 3D принтирането. Сякаш 

много по-лесно е да се определят предпочитаните материали в миналото 

и да се разбере как те отговарят на философията или естетиката за 

съответното историческо време, например Ралица Стефанова отбелязва: 

„За Татлин и конструктивистите стоманата и стъклото са основни 

материали на модерното строителство. Те символизират индустрия, 

технология, машинност, а постоянното движение на геометричните 

структури отразява динамизма на модерността“ (Стефанова, 2015: 39). 

Но нека видим същите материали – стоманата и стъклото – в 

интериорите на Марсел Вандерс днес. Те изглеждат екзотични, 

сюрреалистични и дори чувствени. 

Работата на съвременния интериорен дизайнер е разположена 

върху удобен, плътен културен пласт, създаден от началото на XX век 

до наши дни. Решенията при избора за материали, повърхности са 

ключови в процеса на създаването на съвременния интериор. Проблемът 

за повърхността и използването на тактилността като неизменна част от 

цялата система на интериора може да бъде детектиран още при 

проектите създадени с помощта на компютърно визуализиране, които се 

затвърдиха у нас в последните години като предпочитан метод за 

представяне на идеи и проекти. Даването на преимущество на 

визуалното възприятие, което елиминира важността на качествата на 

повърхностите и тяхното въздействие върху сетивата често е отчетливо 

още от проекта и така неизбежно остава до същинската реализация. Ето 

какво наблюдение прави в тази посока Юхани Паласмаа: „На компютъра 

често се гледа единствено като на на нововъведение за удобство, което 
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освобождава фантазията на човека, улеснява и прави по-ефикасна 

работата на дизайнера. Аз искам да изкажа моите сериозни съмнения за 

това твърдение, като осъзнавам днешната роля на компютъра в дизайн 

процеса. Компютърното визуализиране е склонно да прави плоски 

нашите великолепни, мулти-сензорни, симултанни и синхронни 

възможности на въображението като превръща дизайн процеса в 

пасивна визуална манипулация, пътуване на ретината“ (Pallasmaa, 2005: 

12). Не би било пресилено да се каже, че в днешно време 

преподавателите по дизайн би трябвало да поемат като мисия това да 

предпазят студентите по дизайн от „осакатяването“ на сетивността, да 

успеят умело да ги насочат към същността на дизайнерската професия, а 

именно съзидателната сила, която може да промени настоящето и да 

повлияе на бъдещите поколения. За тази цел инструментите за 

визуализиране ръчни или дигитални би било добре да се използват така, 

че да подпомагат, да подтикват и тласкат въображението, а не да го 

ограничават с технологичните и визуални особености на съответния 

инструмент. 

Материалите, техните качества с всички възможности за 

интерпретация и употреба в пространството, са едно от големите 

предизвикателства в работата на интериорния дизайнер днес. 

Качеството на материалите и техните тактилни особености се очертават 

като един от основните параметри при проектирането днес. Дали 

материалите да бъдат естествени – сурови или фино обработено, дали да 

бъдат изкуствено създадени от естествени суровини, или синтетични, но 

да носят духа на естествените? По какъв начин да ги комбинираме 

помежду им е един код с безкрайни възможности за вариации, на който 

лежи многоликото лице на съвременния интериорен дизайн днес. 
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