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РЕЦЕНЗИЯ НА „УНГАРСКИ СЛЕДИ В РАЗВИТИЕТО НА 

МОДЕРНИЯ ДИЗАЙН 

Биляна Калоянова 

 

REVIEW OF ‘HUNGARIAN TRACES IN THE 

DEVELOPMENT OF MODERN DESIGN’ 

Bilyana Kaloyanova 

 

Резюме: Рецензията разглежда монографията на доц. д-р Ралица Стефанова 

“Унгарски следи в развитието на модерния дизайн“, която представлява 

първото изследване у нас върху участието на унгарски художници в 

развитието на световния модернизъм. В книгата са засегнати  водещи 

тенденции в изкуството от ХХ век и в тези сложни процеси е откроен 

приносът на унгарски творци, оказали своето влияние в Европа и САЩ. 

Ключови думи: дизайн, изкуство, модернизъм, Баухаус, Унгария  

 

Abstract: The review addresses the Assoc. Prof. Ralitsa Stefanovova’s monograph 

Hungarian Traces in the Development of Modern Design, which is the first study 

in our country on the participation of Hungarian artists in the development of world 

modernism. The book touches on leading trends in 20th century art, and highlights 

the influence of Hungarian artists in Europe and the United States.  
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Монографията „Унгарски следи в 

развитието на модерния дизайн“ на доц. д-р 

Ралица Стефанова (департамент „Дизайн“, 

НБУ) разглежда творчеството на изтъкнати 

унгарски художници, идеолози в областта 

на дизайна и визуалните изкуства, които със 

своята дейност в интердисциплинарното 

поле на печатни медии, фотография, 

живопис, скулптура и различни форми на 

дизайн са част от унгарския авангард, който 

пък има много силен международен отглас. 

Процесите и личностите са интерпретирани 
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в контекста на водещите художествени тенденции от епохата както в 

Европа, така и в САЩ.  

Книгата се фокусира върху унгарското участие в развитието на 

дизайна, озовало се в огромното поле на интернационалния модернизъм 

от първата половина на ХХ век. Сред откроените за развитието на 

изкуствата важни фигури са Лайош Кашак, създател на художествения 

кръг „МА“; Ласло Мохоли-Над, участник в кръга на Кашак, знаменит 

професор в Баухаус и фактор в развитието на европейския и 

американския модернизъм; Шандор Бортник – основател  на 

„Будапещенския Баухаус“ и учител на „бащата“ на „оп арта“ Виктор 

Вазарели и др.  

Интригуваща нишка тук е връзката между модерното изкуство и 

медиите. Преди да се спре на обвързаността на печатните медии с 

изкуството, Стефанова засяга предпоставките за възникването на 

същински авангард на територията на Унгария и по-късно в емиграция. 

Посочена е ролята на групи като „Неошок“, „Осемте“, МИЕНК, 

„Търсещите“, които проправят пътя за създаването на радикалната 

група, свързана с активисткото движение, обединено около списание 

„МА“, което се явява трибуна на изявите, възгледите и манифестите на 

неговите представители. 

В контекста на международни авангардни движения в началото на 

20-те години на миналия век, през 1915 г. в Будапеща се ражда 

динамично и мощно, творчески заредено движение с прилежащо към 

него списание, което в началото носи името „Тет“ („Дело“), а година по-

късно е заменено от „МА“ („Днес“). Движението има свой печатен орган, 

който не само е трибуна на дейността на групата, но именно списанието 

е двигателната сила за създаването на движението, т.е. в случая има 

групичка от идейно заредени хора, които се събират, за да правят заедно 

списание и, обединени около него, създават нещо мащабно, което ще 

промени радикално историята на унгарското изкуство. „Тет“ e ляво 
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литературно списание, желаещо да пише една „нова литература“. Лайош 

Кашак от началото до края е основният двигател на активисткото 

движение и е неговият най-значим представител. В началото само 

писател, поет и критик, по-късно, подобно на фигурата на Гео Милев, 

става и художник. В Унгария активизмът е първото художествено 

течение, което формира интернационални връзки и придобива световна 

значимост. 

Поради закриването на „Тет“ по политически причини, Кашак 

стартира новото списание „МА“ като антимилитаристичен орган, като 

списание за визуални изкуства, а ударението пада върху визуалното 

изкуство. 

Авторите около „МА“ се превръщат в най-значимите творци не 

само за периода на съществуването на списанието между 1916 и 1925 г., 

но и за цялата първа половина на ХХ век. Тези автори се появяват на 

страниците на списанието и са свързани най-вече с него. До 1919 г. 

кръгът е наричан „Маиштак“ или „Маисти“ (по името на списанието). 

„Маистите“ желаят да обхванат цялата културна сфера – литературна, 

музикална, визуална, архитектурна, скулптурна и т.н. 

Освен изследване на връзките между печата и визуалния език на 

модерното изкуство в Унгария, Стефанова се спира и на дейността на 

отделните личности в тези процеси и най-вече на онези фигури, свързани 

с развитието на дизайна и то в международен план. Първата школа за 

модерен дизайн, родена във Ваймар през 1919 г., Баухаус, както и 

паралелно функциониращи школи като Де Стайл не биха били същите 

без творци като Ласло Мохоли-Над, Марсел Бройер, Вилмош Хусар, 

Шандор Бортник и др. В книгата „Унгарски следи в развитието на 

модерния дизайн“ авторката прави именно тези връзки в един 

международен контекст. Творческата сила около кръга „МА“ 

просъществува и в емиграция, във Виена, където неговите лидери Кашак 

и Мохоли-Над продължат своята дейност на творци, обвързани с 
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конструктивизма. В този контекст са засегнати и теми, свързани с 

развитието на изкуството, архитектурата, интериорния и модния дизайн. 

В монографията особено внимание е обърнато на творчеството на 

Мохоли-Над, неговите експерименти с фотографията, кинетичните 

инсталации и други изразни средства, които са и в основата на 

методологическата му практика на професор в Баухаус. Проследени са 

също животът и работата му в Берлин, където сътрудничи на прочутото 

авангардно списание „Дер Щурм“, както и края на неговата кариера, 

свързана с опитите за възраждане на Баухаус в САЩ. Интересна част от 

творчеството на Мохоли-Над извън заниманията му с визуални изкуства 

включва работата му с текст и кино - първата самостоятелна книга на 

Мохоли-Над „Живопис, фотография, филм“ излиза през 1925 г. като 

осми том на поредицата на Баухаус. Най-значимата и последна книга от 

поредицата на школата е отново на Мохоли-Над - „От материала до 

архитектурата“, и се появява година след като той напуска Баухаус, през 

1929 г. По отношение на киното Мохоли-Над прави единадесет филма в 

периода 1926-1936 г., които детайлно са изследвани в монографичния 

труд. 

Отделено е още внимание и на последвалите течения в изкуството, 

развили се във втората половина на ХХ век. Направеният анализ на „оп 

арта“ е изчерпателен и обхваща всички проявления на този стил. 

Акцентирано е на творчеството на някои емблематични унгарски 

художници и влиянието, което те оказват върху поколения творци. Тук 

е засегната фигурата на Виктор Вазарели и неговите оптични картини, и 

е обърнато внимание на дейността на Шандор Бортник, свързана с 

унгарското явление „Будапещенски Баухаус“.  

 Книгата „Унгарски следи в развитието на модерния дизайн“ е 

много повече от това, което заглавието й обещава. Тя предоставя един 

различен поглед към развитието на модерния дизайн в световен план, 

дава широка представа за развитието на модерната естетика в много 
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области на дизайна и изкуството, като прави неочаквани паралели и 

стига до задълбочени заключения. Изясняването на дейността на 

изследваните личности и художествените кръгове добавя един 

допълнителен пласт към разбирането на световните художествени 

явления. 
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