
НА 30 СЕПТЕМВРИ, БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В ПРАГА ОР-
ГАНИЗИРА МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА „АСПЕКТИ НА 
СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА АРХИТЕКТУРА“, КОЯТО ИЗНЕСЕ АРХИ-
ТЕКТКАТА ВЕНЕТА ПЕТКОВА. КАКТО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ОЧАКВА, НА 
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ПРИСЪСТВАХА ПРЕДИМНО ПРОФЕСИОНАЛИСТИ. 
ИЗЯВАТА Е ЧАСТ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ „ARCHITECTURE 
WEEK 2009“. БЪЛГАРСКИЯТ ИНСТИТУТ Е  ЕДИН ОТ СЪОРГАНИЗАТО-
РИТЕ, ЗАЕДНО С  ФРЕНСКИЯ, ПОЛСКИЯ, СЛОВАШКИЯ И  ГЬОТЕ ИН-
СТИТУТ.

Ф естивалът „Architecture Week 
2009“ се проведе за трети по-

реден път от 21. 9. до 4. 10 в сградата 
„Манес“ в  Прага. Главният органи-
затор Петър Иванов е привлякъл за 
генерален спонсор на изявата Рай-
файзен банк, а  сред институциите, 
поели патронаж, се нареждат Чеш-

ката камара на архитектите, Кмет-
ството на Прага, Министерството 
на културата на Чехия, Министер-
ството на промишлеността и търго-
вията и  Националният институт за 
културно-историческо наследство.

„От година на година фестива-
лът разширява своя спектър – казва 

директорът на „Architecture Week 
2009“ Мартин Кокта. – Включва 
презентации, семинари, дискусии, 
дни на отворените врати, екскурзии, 
коктейли, конкурси и  вернисажи. 
Продължава две седмици, защо-
то желанието ни е акциите да не се 
припокриват и участниците да имат 
възможност да ги посетят, без да им 
се налага да избират между тях.“

Целта на фестивала е  да обрису-
ва пред обществеността облика на 
модерната архитектура, да събуди 
интереса към нея на базата на собст-
вените впечатления, да подкрепи по-
нататъшното урбанистично разви-
тие на Прага, да запознае с визиите 
за бъдещото развитие и планиране. 
„Това е  рядка възможност за архи-
тектите да се срещнат и  споделят 
опита си – казва още Мартин Кокта. 
– Всички имаме нужда да разши-
ряваме кръгозора си и да знаем как 
работят колегите ни. Това е огромна 
инспирация и опит. Такива срещи не 
са толкова чести.“

Архитектурата
на България 
днес

Директорът на Института Боян Панчев, архитект Венета Петкова 
и директорът на „Architecture Week 2009“ Мартин Кокта

РОДЕН ГЛАС · брой 5· 13

 ТЕКСТ: М. Манолова-Мотейлова  СНИМКИ: студио „Вени дизайн 97“



За съдействие, екипът на 
„Architecture Week“ се обръща към 
посолствата и  културните институ-
ти на отделните страни. С  подкре-
пата на Българския културен инсти-
тут, от София пристигна арх. Венета 
Манчовска Петкова, собственик на 
архитектурно студио „Вени дизайн 
97“, за да представи последните тен-
денции в българската архитектура.

Госпожо Петкова, промени ли 
се българската архитектура след 
1989 г.?

Промени се и то много – и за до-
бро, и  за лошо. Изчезнаха големи-
те проектантски организации и  на 
тяхно място се появиха множество 
архитектурни фирми, които работят 
в  условията на остра конкуренция. 
Изчезна идеологическата цензура 
върху образните търсения. На паза-
ра има много нови строителни мате-
риали и технологии. В същото време 
много често архитектурата се оказва 
подвластна на безогледния стремеж 
към бърза и лесна печалба. В нейно 
име се принасят в  жертва общест-
вените интереси, природните и кул-
турните ценности. Архитектурата 
не успява да се противопостави на 
тези негативни тенденции. Под на-
тиска на бизнеса архитектите често 
са принудени да правят компромиси 
с професионалните критерии.

В началото на 90-те години настъ-
пи процес на промени, чиято интен-
зивност може да бъде сравнена само 
с  „европеизирането“ на България 
след Освобождението през 1878 г. 
Българската архитектурна колегия 
имаше съзнанието за необходи-
мостта от една нова архитектура, но 

не и  ясна представа за нахлуващия 
„пазар на идеите“. Трябваше да се 
произвежда архитектура, без да има 
време за осмисляне на социални-
те явления. Появи се търсенето на 
„престижна“ архитектура от страна 
на купувачите – собственици на те-
рени и новобогаташи.

Какъв е  реалният резултат, 
какво реално се случва в  страна-
та?

По икономически причини, стро-
ителството на обществени сгради 
беше почти прекратено за десетина 
години (1985–1995). Представител-
ни сгради с национално значение не 
се строят и  сега. След полувековно 
прекъсване се възобнови строител-
ството, на макар и  малки, право-
славни храмове. В  средата на 90-те 
години в обществената архитектура 
се включиха, както все още малко-
то на брой нови обществени сгради, 
така и  грижата за рехабилитация 
и ревалоризация на отдавна запусна-
ти и  занемарени обществени места: 
улици, пространства и сгради. 

Новият век бе посрещнат от бум 
в строителството на административ-
ни сгради. Голям инвестиционен хит 
са и  големите търговски центрове, 
тези „сандъци“ или „салатиери“, как-
то ги наричаме. Всъщност те изобщо 
нямат място в  центъра и  навсякъде 
по света са в  периферията, защото 
изискват много място за паркиране 
и  привличат много хора, а  старите 
улици нямат тези габарити за обслуж-
ване. Освен това моловете изсмукват 
атмосферата и  колорита на старите 
и традиционни градски части, живи-
те улици, магазините и кафенетата.

Всички тенденции най-ясно 
и бързо се проявиха в София. Юж-
ната отсечка на околовръстно шосе 
е  верният подход за европеизира-
нето й. Оформиха се администра-
тивни радиали до центъра на града 
със смесени функции и  все по-фу-
тористична архитектура. Колкото 
до намерението за пренасяне на ад-
министративния и  правителствен 
център между 4-ти и 6-и километър, 
аз се съмнявам, че при сегашни-
те условия, въпреки подкрепата на 
премиера, идеята ще се реализира. 
Начинът, по който се планират и ре-
ализират проектите, сочи, че това ще 
изисква поне 10 години и едва ли ще 
има приемственост на идеята. За-
почваме нещата от средата.

Наложи ли се определен стил 
в края на ХХ век?

Новият стил на живот намери 
изява в  архитектурата най-напред 
в  големите градове, като промени 
радикално характера на общест-
вените пространства – улиците 
и  площадите. Появата на частната 
търговия – от луксозните магазини 
до обикновените кафенета – прео-
брази партерните етажи и фасадите 
на сградите по главните търговски 
улици.

В жилишното строителство се на-
ложиха мезонетите и  ателиетата на 
две – три нива в последните етажи, 
сгради за колективно обитаване с по 
10–15 жилища и  подземни гаражи. 
Изградиха се и множество жилищни 
комплекси от „затворен тип“, офор-
мящи микро единици със собствен 
стил и начин на живот. Еднофамил-
ни жилищни сгради в живописните 
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покрайнини на по-големите градове 
събраха елита на обществото във 
все още неурбанизирани райони – 
въпреки главоломната скорост на 
строителство. Архитектурният об-
раз на това строителство изразява 
новия „възглед за живота“, който 
е колкото локален, толкова и космо-
политен.

Тъжното е, че новите собствени-
ци в края на ХХ век имаха „европей-
ски“ претенции за стил на живот, 
но не и  съответното светоусещане. 
Неясните им вкусове бяха доофор-
мени от строителни предприемачи 
и  неопитни архитекти в  банално 
подражание на жилищата в края на 
XIX xвек. Но докато тогава е става-
ло въпрос за автентични образци, 
създадени от първите български 
архитекти, завършили в  Германия, 
Франция и Чехия, днес това са ими-
тации и  вулгарен постмодернизъм 
в най-лошия му вариант.

Какви са минусите на това сти-
хийно развитие?

Строителната експанзия в послед-
ните десет години доведе до нечовеш-
ко презастрояване на комплексите 
по морето. Прекрасно планирани 
курорти се превърнаха в  бетоно-
ви обелиски на предприемаческата 
страст. Нямаше сила, която да убе-
ди законодатели и  инвеститори, че 
дивната ни природа и автентичната 
атмосфера на малките селища тряб-

ва да бъдат съхра-
нени. В  оценкта на 
новопос т роените 
обекти се изтъкват 
количествени пара-
метри, „модерност-

та“, екстрите и луксозното изпълне-
ние, без да се споменава нито дума 
за въздействието им върху околната 
среда. Може ли да бъде хвален бето-
нен мастодонт, появил се в малко се-
лище сред природата, с  характерно 
застрояване и атмосфера?

Възможно ли е планиране?
Един от големите въпроси на 

градското планиране е  начинът, по 
който се правят прогнозите. При 
социализма имаше ясен разчет на 
базата на определения брой работ-
ни места. Съвременното градоу-
стройство няма никакъв инстру-
мент за регулиране на развитието 
на градовете. Стихийните промени 
на трудовия пазар водят до несигур-
ност и набъбване на два или три го-
леми града (на първо място София 
и  Варна) и  това е  процес, който не 
можем да прогнозираме и  овладе-
ем. Необходими са поне още 5 или 
6 града със сериозен трудов пазар 
и разнообразие на дейности с голям 
потенциал. Такива градове тряб-
ва да станат Пловдив, Русе, Плевен 
и др., така че България да не се пре-
връща в  някакъв условен октопод, 
чиято глава се намира в София и из-
смуква и обезлюдява цялата страна. 
Разполагаме с  хармонично развита 
селищна мрежа, която в момента се 
изпразва от съдържание. Ако през 
2050 г. населението на България на-
истина намалее до 5 млн., има ве-

роятност, в  която не ми се иска да 
вярвам, че две трети от хората ще 
живеят в три големи града – София, 
Пловдив и Варна.

Българска ли е  българската ар-
хитектура?

Българска е,  доколкото я  творят 
българи, на територията на Бълга-
рия и притежава някои специфични 
характеристики. По принцип труд-
но може да се говори за уникална, 
национална архитектура в  кръс-
топътната ни държава. Въпросът 
е в това, дали в страната съществува 
качествена архитектура, съобразена 
с местните дадености, която да доиз-
гражда духа на мястото.

Мислите ли, че ще се изгради та-
кава?

Има просветляване на хоризонта. 
През 1997 г. започна осъществява-
нето на проектите „Красива София“ 
и  „Красива България“. През 1998 г. 
Народното събрание прие закон за 
разработване на нов Общ градоус-
тройствен план на София, с  който 
столичният град влиза в XXI в. и се 
отваря възможност за поглед в бъде-
щето.

След двадесетгодишно пренебре-
жение към природните и културно-
историческите дадености, започна 
ново възраждане за българския дух. 
България е прекрасна страна, с кра-
сива природа и богато културно-ис-
торическо наследство. Бъдещето на 
икономическия, социален и  архи-
тектурен растеж е в туризма. А ро-
лята на архитекта е да представи бо-
гатствата по най-добрия възможен 
начин. �
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� �Тъжното е, че новите собственици в края 
на ХХ век имаха „европейски“ претенции 

за стил на живот, но не и съответното 
светоусещане. 


