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Резюме  

Когато една градина, парк, обществен обект, дом или друга повърхност са 

замислени, разработени и реализирани на терена по всички правила на художествените 

закони, те се превръщат в силно произведения, които отговарят на самия посетител или 

потребител. 

Терминът композиция представлява съставяне, съединяване, връзка. Тя се използва 

широко както в проектирането, така и в други области от живота. В дизайна терминът 

композиция означава създаване на произведения с такъвo отношение на отделните части, 

при което се създава едно цяло. 

Понятието пространство означава територия, гара, връзки с художествени символи, 

разположени в определени граници по отношение на общата площ. В организирането на 

понятието пространство също е разположена и в повечето случаи е свързано с 

композицията. 

 

Ключови думи: пространство, композиция, дизайн, интериор, екстериор 

 

В изкуството, красотата има цялата база, като 

истината във философията. 

  - Дани Дидро 

 

Когато една изкуство на дизайна се характеризира от художествена гледна точка, 

като се има предвид преди всичко архитектурните центрове, дългогодишен шир и 

колоритната организация на обекта, където всички елементи са слети в едно. 

Под дизайн на интериора - означава вътрешното пространство на сградите и 

помещенията в тях. Интериор е вътрешното пространство, обзаведени и подходящи за 

извършване на дейност. 

Под дизайн на екстериора - означава науката и дейност, която изучава пейзажа и неговото 

проектиране - моделиране в пространството, което ни заобикаля и в който се живее. Най-

общо казано дизайна на екстериора включва планирането и дизайна на градската среда, 

паркове, обществени места за отдих и почивка, както и проектирането на зелените части 

на жилищните комплекси. 
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КОМПОЗИЦИЯ 

Композиция - (лат. Compositio) - е компилация, сбор; свързване в една общност. 

Това е изграждане на единна структура на дизайнерско дело, внедряване, съчетаване и 

свързване на неговите части, обусловени от идейният замисъл и предназначението на 

делото. Всяка композиция трябва да бъде съставена от минимум три изящни принципи, но 

колкото повече от изобразителното принципи използваме в композицията тя винаги е по-

богата, но не можем със сигурност да твърдим, че е по-добра. 

В ЕКСТЕРИОРА елементарна композиция може да бъде създадена от 3 дървета и 

по-сложно от няколко дървета, храсти и цветя. Паркът представлява сложна композиция, 

която включва създаването на творби. Съотношението и връзките между основните и 

второстепенните части и техните компоненти в едно цяло. 

            Докато в ИНТЕРИОРА, обемно-пространствената композиция, наречена интериор 

представлява такова редактиране и подчинување на нейните елементи, при което се 

постига хармония. Интериорният дизайн (ентетиер) е наука за архитектурни и 

художествени оформление на вътрешното пространство на сградите и помещенията в тях, 

което позволява на човека благоприятна среда за работа и почивка. 

      
Фигура 1. Състав където съдържание, форма и размер интегрирана в интериора и екстериора 

 

В дизайна това са свързани елементи, форми и пространства в единно цяло, като 

цели изразяване, предполага на определено смисловно съдържание, идеи и емоции. 

Всяко дело в дизайна се състои от два вида композиция – волумено-пространство и 

обем, обединени в едно. 

При реализацията на проекта първо върху терена се предава архитектурното 

решение и след това се създава пространство - обемната композиция. 

"Проектът не е готова скулптура, направена от камък или изляна от бронз веднъж 

завинаги. Той е жива материя, която постоянно се променя, или може да се каже, че е идея 

базирана на концепции, които произтичат един от друг. Те непрекъснато се оформят, 

променят и отново се оформят, докато не се стигне до една приемлива форма, която ще 

продължи дълго време, и след това, когато се наложи, тя ще бъде заменена с друга форма" 
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Дизайнът на интериори и екстериори се състои от пет различни, но еднакво важни 

елементи: линия, форма, цвят, модел и текстура. Тези пет елемента, и колко близо или 

далеч те комуникират един с друг, съставляват цялостното неразделим дизайн. 

Композицията пък може да бъде илюстриран със седем основни принципи на дизайна: 

единство, хармония, ритъм, акцент, мащаба, баланс и най-важното, функция. Тези 

принципи са инструментите, които дизайнерите използват, за да създават успешни 

дизайнерска схема; мислете за поста като обща цел и останалите принципи като средства 

за постигане на този успех. 

 

 
фигура 2. Композиция 

 

ПРОСТРАНСТВО 

Пространството е безгранична триизмерна непрекъснатост, в която се разполагат 

всички предмети и събития. Физическото пространство обикновено се разглежда в три 

линейни измерения, макар че някои клонове на съвременната физика използват по-

прецизни модели с четириизмерен континуум, наричан пространство-време.  

Следователно пространствата са големи, триизмерни. Образно казано всяко от тях 

има стени, под и таван. В екстериора стените са от растителен и архитектурни елементи, 

подът е релефа, заграден със стени и тавани, четвъртото измерение е съкращение от 

небето, наблюдаван в границите на стените. 

В интериора се формират с съществуващата структурна система на сградата, след 

това се определят с стенните и плафонските равнини, а с останалото пространство във 

връзка чрез прозоречни и отвори вратите. Всяка сграда има своя отличителна схема на 

тези елементи и системи. Всяка схема или модел притежава  своята същност геометрия, 

която оформя и моделира обема в свой отличителен характер. Полезно е да бъде в 

състояние да се четат такива  образни разстояния между формата на елементите, които 
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определят формата на пространството и тези, които са определени от формата на 

пространството. Въпреки че някои от елементите се налага с превъзходство другият се 

приема като равен в тези отношения. 

Се различават 3 основни типа пространства - затворени, полуотворени и отворени. 

Всяка те имат изключителни белези, които се оформят от структурата им. Външният вид и 

особено художествените им качества зависят от характера на елементите. 

Затворени пространства. Към тях се отнасят тези парцели, 60-70% от които са 

покрити със свободно намира дървесна-храст растителност. Всъщност затворените 

пространства представляват екологични насаждения. Те са разделени по отношение на 

структурата им на следните два подтипа: а) насаждения с хоризонтална структура; б) 

насаждения с вертикална структура. Мястото на затворените пространства по принцип е в 

периферните части на парковете или други големи обекти. В този случай те отговарят на 

многобройни функции: да вкаменуваат тяхната територия, запазват праха, изолират шума, 

се спират вятъра. В някои случаи ги има и в интериора на обекта, с която се цели общата 

територия да се раздели на отделни области или зони за отдих. 

Полуотворени пространства. Към тях се отнасят тези парцели, в които 

растителноста обхваща 25-50% от повърхността. Според структурата те се делят на 

следните два подтип: a) за групово разположение на дърветата; б) рамнемерно 

разположение на свободно прави дървета. Полуотворените пространства също са 

екологично чисти растителни общности, но със силно разредена хоризонтална структура, 

т.е. това са готови. Формата им се определя от дървесна-храст и пасищна растителност и 

от териториалното разположение на отделните растителни обеми в участъка. 

 

 
Фигура 3. Полуотворени пространства в екстериеора 
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Те са много различни и имат по-голяма художествена стойност от затворените 

пространства. Разполагаме са и откритите пространства, в периферните и външните части 

на обекта. Когато се намират по периферията те осигуряват сливането на обекта с 

околната среда, а когато са вътре, преди затворените пространства - трансмитираат към 

откритите пространства. 

Открити пространства. Към тях се отнасят тези парцели, в които растителноста 

покрива по-малко от 25% от повърхността. Към този тип пространства попадат и водните 

площи. От художествена гледна точка откритите пространства предлагат големи 

възможности за композиране. Затова този тип пространства често определя 

художествената картина на престъплението. В зависимост от композициската структура те 

се делят на геометрични и естествено хармонизирани. И едните, и другите могат да бъдат 

основни и второстепенни. 

Художествения облик на централните екологични открити пространства се появява 

от растителни елементи, които са разпространени в рамките на откритите повърхности 

след определен произведения представим. 

Езерата и реките естествено или изкуствено създадени, се преобърнат в основни 

открити пространства тогава, когато изпълняват ролята на основна ос в композицията или 

образуват основните съставки, например центъра. В такива случаи около тях се групират 

всички останали пространства или архитектурни елементи и водни ефекти. 

 

 
Фигура 4. Отворени пространства в интериора 

 

Обемът пространствената структура на дадено дело се оформя в неделимо цяло от 

затворените, полуотворените и откритите пространства, свързани с улици. Украсата на 
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откритите пространства от растителен, архитектурни и скулптурни елементи, 

организирани по определен произведения представим, обърна всяко дело от пространство 

в самостоятелна художествена композиция.. От друга страна, всяка такава композиция е 

неразделна част от общата обемно – пространствена компоция на дизайна. Когато се 

говори за едно открито пространство, трябва да си го представим първо като станция, 

заобиколен повече или по-малко от растителен свят, а след това като композиция, 

съставена от различни елементи, определяйки произведения форма. 

 В интериора размерите на пространството, като пространствена форма, са пряко 

зависими от естеството на конструкцията на сградата, якостта на прилаганите материали и 

размера на неговите членове. Размерите на пространството определят в съотношението на 

помещението, размера и начина, по който ще се използва. Ширината и дължината на 

помещението определят съотношението на формата на пространството. 

 

 
Фигура 5. Третото измерение на вътрешното пространство 

 

Третото измерение на вътрешното пространство, височината му е установена чрез 

плафонската равнина. Вертикалното измерение е също толкова влиятелна, колкото и 

хоризонталното измерение на пространството във формирането на пространствените 

качества на помещението. 
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Заклучок 

Дизайн като процес може да отнеме много форми в зависимост от предмета, който 

се дизайнира и физическите лица, които участват. 

Всяко дело в дизайна се състои от два вида композиция - обемно пространствена и 

волуменска обединени заедно. 

При реализацията на проекта първо върху терена се предава архитектурното 

решение и след това се създава пространство - обемната композиция. 

Пространството е основата на всяка композиция развиваща в неговите рамки. 

Серията от пространства в такива големи обекти, като паркове, обществени сгради или 

други подобни обекти, се появява обширно-пространствената им структура. С други думи, 

всяко голямо по площ дело се състои от определен брой разнородни, но взаимно свързани 

помежду си пространства. 
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