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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТРУДА 
 
АКТУАЛНОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО или защо е необходимо това 
изследване. 
Светлината в архитектурата, естествена и изкуствена, е рядко застъпвана тема 

в специализираната литература като елемент от естетиката и въздействието на 

интериора и екстериора. Трудът ще е полезен за професионалистите – 

архитекти и дизайнери, които работят в областта на интериора, за студентите 

по интериорен дизайн и архитектура и за всички, независимо от тяхната 

професия, които се интересуват от тази област на творчеството.  

 

Предмет и обхват на изследването 
 

Обхват: Изследвани са творби на значими архитекти (15 на брой) от XX и 

XXI век с различни композиционни методи свързани със светлината. Голямата 

част са с естествена светлина, но има и примери с използване на изкуствена 

светлина. 

Не са изследвани слънцезащитни устройства, медийни фасади, методи 

за изчисляване на ослънчаване и засенчване, понеже темата на дисертацията 

е насочена по-скоро към композиционните принципи свързани с естетическата 

страна на архитектурата, отколкото към техническата страна на осветлението. 

 

Цел: Да се докаже връзката между въздействието на архитектурата и 

използването на светлината като формообразуващ фактор. Да се 

систематизират използваните композиционни принципи при различните 

майстори - архитекти и техните творби. 

 

Методи: Методите са анализ и синтез: критически анализ на 

архитектурната композиция, на употребата на светлината при различните 

архитекти, на написаното за тях от критици, съвременници и колеги. Синтезът е 

на резултатите от анализа на творбите чрез индукция и дедукция. 
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Принос:  
 

Научно - теоретични приноси 

• Настоящият труд се занимава с изключително актуален проблем – за 

естествената и изкуствената светлина в сградите, много важен за 

работата на архитекти и дизайнери, а също и за преподаватели и студенти 

в тези области. 

• За първи път на български език е разгледана ролята на естествената и 

изкуствената светлина в архитектурата като композиционно средство, 

(като изключим трудът на проф. арх. Антон Гугов „За светлината, като 

формообразуващ фактор в архитектурата“ – посветен обаче само на 

естествената светлина).  В чуждата литература на тази тема (естествена 

светлина) е писал проф. Хенри Плъмър – „Архитектурата на 

естествената светлина“ („The Architecture of Natural Light“) и арх. Стивън 

Хол, като анализ на собственото си творчество в книгата си „Паралакс“. 

• В настоящия дисертационен труд са проучени, анализирани и изследвани 

голям брой чуждестранни източници по темата за естествената и 

изкуствената светлина в архитектурата, което би било полезно и за 

бъдещи автори и проучвания в тази научна област. 

 

Професионално - практични приноси 

• Дисертацията формулира конкретни композиционни принципи, свързани 

с естествената и изкуствената светлина, които могат да бъдат прилагани 

директно в практиката -  при проектирането на сгради и интериори от 

архитекти и дизайнери.  

• В дисертацията са цитирани най-важните нормативни изисквания, 

свързани с естествената и изкуствената светлина в сградите и 

съоръженията, които са нужни на архитектите при проектирането на 

конкретни обекти. 

• В труда е включен актуален речник на термините, свързани с 

естественото и изкуственото осветление, включващ новостите в тази 

област (ЛЕД, ОЛЕД, КЕО и др.)  
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Задачи: 
 

• Да се проследи важността на светлината като средство в проектирането 

на архитектурното пространство.  

• Да се систематизират теоретичните предпоставки, свързани с 

практическото използване на светлината в интериора. 

• Да се изследват архитектурните и композиционни средства, свързани със 

светлината (естествена и изкуствена) на основата на примери на сгради, 

интериори и градски пространства в творчеството на 15 големи майстори на 

архитектурата от XX и XXI век. 

 

Теза:  
Светлината e един от основните естетически и психологически фактори 
при изграждането и възприемането на архитектурния образ и 
пространство като цялостно преживяване. 
 

СТРУКТУРА И ОБЕМ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 
 
Трудът е структуриран в пет части: 

Глава I. Архитектурни композиционни средства със светлина  
Глава II. Естествено и изкуствено осветление при големите майстори на 
архитектурата 
Глава III. Композиционни средства, използвани от различните архитекти 
(сравнителни таблици по тип сгради, материали и композиционни принципи) 
Глава IV. Осветление в градовете 
Глава V. Заключение и изводи 
 
Дисертацията се състои от увод и пет глави, от които последната, посветена на 

бъдещето и екологията, играе роля на заключение. Общият обем е 156 

страници и 122 илюстрации, библиография, списък на илюстрациите и речник 

на термините. 

Глава I разглежда пет основни композиционни принципа, свързани с 

естествената светлина; Глава II изследва отново композиционните принципи, 

но в употребата им при петнадесет големи майстори на архитектурата. В Глава 



7 
 

III са направени сравнителни таблици за употребата на композиционните 

средства при различни сгради, различни архитекти, според материалите и 

според историческото развитие на архитектурата. В Глава IV е изследвано 

осветлението в градовете, както и в парковете, като е направена аналогия с 

осветлението на спектакли. Глава V е обобщаваща и насочена към бъдещето – 

става дума за светлина, екология и бъдеще, като са представени някои 

оригинални решения за осветление и екология от световната практика. 

 В Глава I -  „Архитектурни композиционни средства със светлина“ 

на дисертацията са изследвани пет основни композиционни принципа с 

естествена и изкуствена светлина:, материализация на светлината, 

канализиране на светлината чрез светлинни кладенци, взаимодействие на 

светлина и сянка, цвят и светлина, промяна чрез светлина. 

На първо място е изследвана Материализацията на светлината. Тя е 

оригинален композиционен принцип и е силно свързана с преминаването на 

светлината през пореста или полупрозрачна материя  –  взаимодействието на 

светлината и сянката. Ефект на видими светлинни лъчи (материализация) 

имаме, благодарение на редуването на светлини и сенки, когато се получава 

илюзия за атомизиране на светлинните лъчи. В природата често се срещат 

такива видими лъчи – например при перести облаци (тъй наречените 

„крепускуларни“ лъчи). Това са слънчеви лъчи, които сякаш излизат от 

случайна точка в небето. Представляват стълбове от осветен от слънцето 

въздух, оградени от по-тъмен въздух, засенчен от облаци или други природни 

обекти. 

Изследваните примери са културен център „Шонандай“ с автор Итцуко Хасегава 

в Япония и църквата „Мортенсруд“ в Осло, Норвегия от арх. Йенсен§Скодвин. 

Тук употребата на камък и метална структура постига няколко ефекта – 

светлината влиза в църквата приглушена, само на отделни лъчи, проникнали 

между камъните, както би трябвало да е в един храм, а и създава усещане за 

каменните катедрали от Романиката и Готиката. 

Вторият изследван композиционен принцип, разгледан в тази глава е 

канализирането на светлината чрез  светлинни кладенци - архитектурно 

изразно средство познато ни още от Древността. Когато светлината “влиза“ в 

обема на сградата от високо, от покрива, ефектът върху въздействието на 

пространството, както и самото качество на светлината са много по-големи от 
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тези при странично осветление. Затова и Пантеонът в Рим е вдъхновил толкова 

много архитекти – Андреа Паладио през Ренесанса за известната вила 

„Ротонда“, Луис Кан за парламента в Дака и библиотеката „Филипс Екзитър“, 

нашите съвременници: Тадао Андо, Жан Нувел, Франк Гери и Стивън Хол.  

Светлинните кладенци насочват светлината там, където тя ни е най-нужна. 

Това е особено полезно за читалните на библиотеки. Може би май-известният 

пример е библиотеката на едноименната академия „Филипс Екзитър“ с автор 

Луис Кан. Светлината, падаща отгоре, като в природата, е основният материал 

за това въздействие.  

Чрез светлинен кладенец, светлината навлиза  в галерията на Нов български 

университет „УниАрт“, с автор арх. Зарко Узунов. Тук  подът между двете нива е 

изцяло прозрачен, за да достига светлината до постоянната и временна 

експозиции. Светлинният кладенец подчертава динамичната форма на 

интериора, която спомага и за добрата акустика. Предназначението на 

светлинния кладенец в галерията е и символично – предвидено е да се постави 

филтър с логото на НБУ, така че на определена дата (свързана с основаването 

на НБУ), сянката да изписва логото на университета на определено място на 

пода.  

Светлинни кладенци са използвани и в други съвременни архитектурни 

шедьоври – например сградата „Форум на културата“ с автори Херцог и дьо 

Мерон, част от проект за обживяване на Северната крайморска зона на 

Барселона и превръщането ѝ в зона за почивка и култура на жителите и 

многобройните гости на града.  

 Следващият композиционен принцип е на използване на светлината и 
сянката, като две неделими части на едно цяло. Сянката и светлосянката 

„рисуват“ обемите, очертават формите на предметите, показват ни 

разстоянията между тях, сянката ни скрива от горещите лъчи на слънцето през 

топлите сезони. В историята на архитектурата още от Древността – Египет, 

Гърция и Рим, степенуването и редуването на светлини и сенки е важен 

композиционен похват.  

В християнския свят сянката има по-скоро негативна конотация – винаги 

светлината е доброто, а сянката, мракът – символ на лошото, на нещастието, 

даже и на Ада. През XVIII век в европейската култура светлината е символ на 

просвещението, на напредъка на науката и културата, на борбата с мрака, 
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победата над религиозните догми. Затова пък като реакция, през XIX век ще се 

появят „защитници“ на сенките и на мрака, главно в средите свързани с 

изкуство – художници и поети противопоставят на идеологията на разума 

привлекателността на нощта, изненадата и вълнението от непознатото в мрака, 

сенките ще нахлуят в живописта, театъра, музиката и литературата на епохата 

наречена Романтизъм. 

В архитектурата днес, сенките създават чувство за движение, въпреки че тя си 

остава едно статично изкуство (като изключим движението в сградите на 

Калатрава). Сенките продължават да играят и основна роля за подчертаването 

на формите и обемите в една сграда и в интериорите ѝ. Освен това със сенките 

архитектът може да създаде контраст, който да е силно въздействащ на 

обитателите или на посетителите на сградата. Още по-ефектни са тези сенки, 

когато се намираме в места, характерни с яркото си слънце.  

   В интериорите на Андо, светлината и сянката сякаш „съживяват“ 

пространствата. Стените от бетон са полирани, гладки като вътрешността на 

раковината и отразяват светлината така, че да усетим нейното движение през 

деня. Тадао Андо използва ефекта от движението на сенките в течение на 

денонощието, точно както двадесет века преди него е направил Аполодор с 

единствения отвор (окулус) в купола на Пантеона в Рим, построен в периода 

118 г. – 126 г. от н.е. В най-известната си сграда: „Църквата на светлината“ в 

Ибараки Андо също така оставя един единствен отвор за светлината, като 

„прорязва“ стената с формата на кръст – така той сякаш „дематериализира“ 

символа на християнството (кръста) и го заменя със светлина, израз на 

божественото присъствие. Тадао Андо е истински майстор на светлината и 

сянката във всички свои творби и реализации – и в къщата „Кошино“ (1981), и в 

„Храма на водата“ (1991), и в музея на литературата в Химеджи (1991). Във 

всички свои проекти той използва феномена на движение и промяна на 

светлината и сянката.. 

Четвъртият композиционен принцип изследван в тази глава е 

взаимодействието на цвят и светлина в архитектурата и интериора. В 

природата светлината създава прекрасни цветни картини – розово до червено 

при изгрев, оранжево при залез, гледки, които са вълнували векове наред 

предците ни, вълнуват днес и нас. В архитектурата най-известните ефекти, 

дължащи се на преминаването на светлината през оцветена прозрачна 
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материя са витражите. Витражите се появяват през късната Романска 

архитектура, по времето на Каролингите, за да заменят нетрайните цветни 

завеси по прозорците с цветно стъкло, но постепенно „превземат“ почти всички 

отвори на катедралите по време на Готиката. Повечето са по библейски 

мотиви, а основните цветове са синьо и червено. Стилът Готика е наричан 

„Френски стил“ заради произхода си. А той е през създаден през 12 век от 

Сугерий (на френски Сужер), абат на катедралата Сен Дени в периода 1122-

1155. Той изисква от строителите при разширението на абсидата на 
катедралата на абатството Сен Дени големи прозорци, за да влиза повече 
светлина, именно защото светлината е символ на Господ и на 
божественото.  
Изследвани са и други примери с интериори с витражи от Готиката до наши 

дни, между тях тези на Гауди в катедралата Саграда Фамилия, в тавана на 

концертната зала „Палау де мусика Каталан“ от арх. Доменек и Монтанер, като 

стигнем до наши дни и абстрактните витражи на Герхард Рихтер в Кьолнската 

катедрала. Днес витражът освен абстрактен, може да бъде и инсталация, при 

която да видим заобикалящата ни действителност с други „очи“. Творбите на 

Олафур Елиасон  изглеждат като красиви резултати от опити със светлина, 

вятър и вода, мъгла, огледала, но това, което в най-голяма степен вълнува 

автора им, и заради което създава инсталациите си, е не толкова изследването 

на светлинните феномени, а по-скоро на връзката зрител-творба, на емоциите, 

предизвиквани от цветовете и светлината, от реакцията на хората при 

визуализирането на природните явления и процеси. Реалните природни и 

физически процеси и понятия като вълна, скорост, цвят и вятър се превръщат в 

естетически категории. Пример за такава инсталация е „Твоята дъга-панорама“ 

(Your rainbow panorama 2006 – 2011). Олафур Елиасон се опитва да върне тази 

поетична страна на дъгата, като монтира създадена от него изкуствена дъга в 

различни градове. Целта е жителите на тези градове да ги видят по нов начин, 

с ново око, като че ли за първи път виждат родния си град.  

Петият композиционен принцип е свързан и с урбанизма - промяна на нощния 
пейзаж в града. Нощем в градовете освен уличното осветление за пейзажа 

голяма роля играят самите сгради – от една страна жилищните, с 

разнообразието на светещи и не светещи прозорци, с различните цветове 

(било от завеси или от осветителните тела) и от друга, разбира се, 
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обществените сгради при които архитектът, съвместно с електро инженерът, 

могат да направят интересни, запомнящи се ефекти със светлина. „Сиграм 

билдинг“ в Ню Йорк е един такъв запомнящ се пример с топлата си, златна 

светлина вечер. Но не е задължително нощният облик да бъде с различни, 

сменящи се цветове, както и не е задължително да повтарят фасадата такава, 

каквато е през деня. Напротив, решения при които се променя усещането за 

конкретната сграда са даже по-оригинални.  

Съвременните технологии са в основата на светещите стени в обновеният 

изцяло през 2009 г. „Линкълн център“ в Ню Йорк от архитектите 

Дилър§Скофидио+Ренфро. За камерната зала с 1100 места в училището 

“Джулиард“ - „Алис Тъли“ арх. Елизабет Дилър споделя, че с колегите от 

ателието са се опитали да създадат „визуална акустика“. Новост е вградената в 

акустичната стена (зад фурнира от екзотично африканско дърво „маоби“) 

система от светодиодно осветление, което е с променящ се цвят. Тези светещи 

стени са замислени като символ на вдигането на завесата или спускането на 

канделабрите в някогашните спектакли. Елизабет Дилър споделя, че са искали 

да наподобят нежната фотолуминесценция на светещите морски организми.  

Пример за промяна на нощния пейзаж в София е сградата EAST PARK на бул. 

„Н. Вапцаров“ с автор архитект Nicola Giardina Papa и светлинно решение на 

ALTRONICS light, една от първите сгради в България с променящ се цвят на 

фасадата. Ефектът е постигнат с вграждането на цветни луминесцентни лампи 

(RGB) червена, жълта и синя в окачената фасада, като светването на едни и 

изгасването на други води до непрекъснато сменящи се цветни нюанси. 

Прозрачността на сградата е наложена и от функцията – представителна 

сграда на фирма специализирана в окачени фасади и авангардни конструкции.   

Сградата на Музея на Средиземноморието в Марсилия по проект на арх. Руди 

Ричоти, денем се откроява на фона на града като един тъмен куб, но нощем 

светва в цветовете на Средиземно море. Този ажурен куб играе ролята на 

слънцезащита, но и напомня на водорасли, а със синята светлина нощем 

прилича на светещия планктон.  

Промяната на цвета привлича погледа, следователно и клиентите, така че и у 

нас, с навлизането на големите магазини тип американски МОЛ, все по-често се 

появяват такива светещи елементи в градовете. Важно е решението за 

осветлението и за цветовете да се взима от архитектите, както и да се внимава 



12 
 

да не пречим на живеещите наоколо осветявайки домовете им нощем. 

 

В Глава II Композиционни средства, използвани от различните архитекти 
са проследени използваните принципи, формулирани в Глава I при поредица 

архитекти, изпозващи светлината като градивен елемент в творчеството си. 
Избраните 15 архитекти са: Льо Корбюзие, Алвар Аалто, Франк Лойд Райт, Мис 

ван дер Рое,  Луис Кан, Тадао Андо, Стивън Хол, Даниел Либескинд, Жан 

Нувел, Херцог и дьо Мерон, Франк Гери, Заха Хадид, Руди Ричоти, Петер 

Цумтор и, Рафаел Монео. 

Специално отношение към светлината има големият френско-швейцарски 

архитект и теоретик на модерната архитектура Льо Корбюзие. Негови са 

думите: “Светлината е ключ към здравето, аз композирам със светлина”.  

В капелата за молитва на манастира „Ла Турет“ Корбюзие използва принципа 

за канализиране на светлината – тук светлината идва от оцветени светлинни 
кладенци, представляващи наклонени цилиндри, така че светлината осветява 

местата за молитва, а монасите са в директна връзка с небето, вселената, Бог.  

Светлинни кладенци Корбюзие влага и в известната вила Савоа, а съчетаване 

на цвят и светлина – във витражите в капелата „Нотр Дам дьо О“, Роншан. 

Ярък контраст на светлини и сенки откриваме в комплекса Чандигарх в 

Индия. 

Светлината в архитектурата на големия финландски архитект Алвар Аалто е 

пряко свързана с особеностите на светлината на севера. Във всички негови 

сгради – във Финландия, Европа и САЩ, наред с употребата на естествени 

материали и с флуидните форми, употребата на светлината прави 

архитектурата на модернизма на Аалто вълнуващата, много по-плавна и по-

близка до човека. Усещането за природа в интериорите на Аалто е сякаш си 

попаднал в умален пейзаж, а екстериорите му често въздействат като 

интериорни пространства.  В проектираната от Алвар Аалто през 1969 г 

„Академична книжарница“ в Хелзинки,  три светлинни кладенеца, 
„канализират“ влизащата светлина, наподобявайки „ледени кристали“ те 

помагат на светлината да проникне под нивото на тавана, дълбоко в интериора.  

В Юнити Темпъл  - Унитарианския храм, шедьовър на модерната архитектура, 

Франк Лойд Райт избира светлината да идва отгоре - високите плътни стени 

отделят храма от ежедневието и шумът на улицата, а фризът с прозорци и 
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касетираният таван сякаш „спускат“ светлината от високо, както е в природата. 

По-късно, през 1954 г. Райт проектира синагогата „Бет Шалом“ като изцяло 

прозрачна сграда с бетонни контрафорси, така че денем дневната светлина 

влиза безпрепятствено, а нощем сградата свети – като един символ на вярата. 

В „Ларкин билдинг“ и 30 години по-късно в офисната сграда на фирмата 

„Джонсън Уакс“ светлината е разпределена равномерно с горно осветление. И 

двете сгради са “затворени” към околната индустриална среда и осветени 

отгоре.  

При Мис ван дер Рое е един от първите примери за промяна на 

пространството със светеща стена (тук е използвано естествено и 

луминесцентно осветление) в интериора е „Павилионът на Германия“ в 

Барселона (1928 - 1929), създаден за Световното изложение през 1929 г., с 

автор световният (тогава немски, а после американски) архитект Мис ван дер 

Рое. Тук няма отделни осветителни тела – цялото пространство е осветено от 

една светеща стена с метална конструкция и млечно бели матови стъкла. Не 

случайно павилионът е символ на напредъка на технологиите и новите идеи в 

архитектурата и на една все още демократична и развиваща се Германия 

между двете войни. В павилиона светлината не действа сама – целият 

минималистичен интериор въздейства едновременно на сетивата ни. 

Преживяването на срещата с този шедьовър на архитектурата на XX век може 

да се нарече и „полифония на сетивата“. В павилиона „Барселона“ 

композицията е перфектна, няма нищо излишно и нищо не липсва, всеки един 

елемент е на точното място и си взаимодейства с останалите. 

Луис Кан е архитектът, създал най-внушителните сгради през 20-ти век, или 

просто пространства, помещения или стаи – “rooms“, както скромно ги нарича 

той, които с помощта на движението на сенките оживяват, благодарение на 

контрастът между светлината и сянката. Според Кан сянката е неделима и 

необходима част от светлината, а светлината – строителен материал.  

Луис Кан използва „усещането за опасност“ на мрака и страха от тъмнината за 

да създаде драматични пространства, пространства на тишина и на 

страхопочитание. Едновременно един от най-модерните архитекти за епохата 

си, той се връща към принципите заложени в историята на архитектурата – 

главно на Древността и на Готиката. Кан казва:  

„Пространството е място за духа, в едно малко помещение няма да бъдат 
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казани думите предназначени за една голямо пространство“.  

Всеки, който е видял внушителното пространство на библиотеката „Филипс 

Екзитър“, осветено с точно премерена доза дневна светлина, отворения атриум 

през седем нива, огромните кръгли отвори по четирите му стени и умелото 

съчетаване на видим бетон, камък и дърво в интериора, е останал възхитен от 

архитектурата на Кан. Даже на снимките се усеща тишината в „храма“ на 

книгата. Светлинните кладенци канализират светлината там, където тя ни е 

най-нужна. Това е особено полезно за читалните на библиотеки. Проектът 

започва през 1965 г. и е реализиран през 1971 г. Светлината, падаща отгоре 

като „водопад“ е основният материал за това въздействие. 

В архитектурата на Тадао Андо светлината ни помага да усетим типичната 

японска чувствителност и естетика. От една страна с контраста на 
светло/тъмно, от друга с усещането за движение на сенките и от трета с 

честата употреба на горно осветление чрез светлинни кладенци. 

Същевременно материалите, които използва Андо  - стоманобетон с видими 

следи от кофража, също като при Луис Кан, правят сградите му изключително 

съвременни с искрена архитектура, показваща строежа на сградата..  

Един от принципите свързани със светлина, който често се среща при Тадао 

Андо е за използването на светлинни кладенци. Тъй като Андо има доста 

проекти и реализации при които голяма част от сградата е разположена под 

земята се налага светлината да достигне до тези помещения именно с помощта 

на горно осветление. Такъв е музеят „Чичу“ на остров Наошима -  изцяло 

подземен. Чичу“ на японски  означава “вътре в земята” и е собственост  на 

фондацията Наошима Фукутаке.  Тук залите са свързани с тунели като 

лабиринт, в които се редуват светлина и мрак.  

 

Стивън Хол е архитект-феноменолог, споделящ идеята, че 

архитектурата е изкуство, което ни вълнува, променя, пренася на други места 

или в друго време като въздейства на нашите сетива. В книгата си „Паралакс“ 

Стивън Хол изяснява скулптурния си подход при изграждане на 

пространството, ролята на светлината и сенките при създаване на „поетично 

пространство“. Той набляга на важността на материалите и на интереса си към 

природните феномени. Стивън Хол използва оцветена светлина в храмова 

сграда  - това е йезуитската капела Св. Игнаций в Университета в Сиатъл, 
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САЩ, съобразена със символите на религията и шествията на йезуитите. 

Интересно е третитането на стените с грапава мазилка, така че светлината от 
кладенците, обливаща ги се усеща направо физически. Цветовете са 

съобразени с шествието в църквата. 

За  Даниел Либескинд светлината е изключително важно 

композиционно средство – във всеки негов проект тя е обмислена внимателно, 

използвана е за да въздейства на сетивата на посетителя и даже да подсили 

усещането в останалите ни  сетива. В музея на евреите в Берлин светлината е 

оскъдна, колкото да засили мракът и усещането за несигурност, страх  и ужас 

от смъртта (например в кулата на Холокоста). Прозорците са като белези от 

рани, те само пропускат светлина, без да дават поглед навън, за да не може 

посетителят да се ориентира къде се намира. 

Ефектът на крепускуларните лъчи, или на материализация на 
светлината, когато светлината става видима, е директно възпроизведен в друг 

шедьовър на Либескинд: „Музеят на изкуството“ – Денвър, САЩ. Светлината в 

сградата е инспирирана от тази в небето над Скалистите планини, която 

Либескинд видял при кацането на летището отивайки да види теренът за музей. 

В лекция в Милано Даниел Либескинд казва: „В светлината има нещо 

божествено, което е извън пределите на всяка философия... Тъмнината е 

символ на миналото, светлината  - на бъдещето, на надеждата…“ 

 

Френският архитект Жан Нувел в „Института на арабския свят“ в Париж 

(1987 г.) използва материализацията на светлината като композиционен 

принцип. С помощта на светлината той мислено ни отвежда, зад 

слънцезащитните решетки в типичната арабска „казба“, наречени още 

„мушарабие“.  Тук ефектът е създаден с високо технологична движеща се 

фасада от алуминиеви пана, които се отварят и затварят досущ като бленда на 

фотоапарат, а не от резбовано дърво, както е при т.нар. „мушарабие“. Едно 

пано даже е изложено в Центъра за модерно изкуство „Жорж Помпиду“ в Париж 

като артефакт. Във филиала на Лувъра в Абу Даби, сякаш с помощта на 

светлината Жан Нувел ни „поставя“ под рогозките, пазещи търговци и купувачи 

от силното южно слънце в някой сук (пазар в арабския свят).  

 

Херцог § дьо Мерон са авторите на магазина на „Прада” в Токио  - 
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изполвайки равни, конвексни и конкавни форми на стъклото в отделните 

модули (с форма на диамант) фасадата е ту прозрачна, ту огледална, а 

формите изглеждат приятно меки, макар от метал и стъкло. Перспективата е 

засилена кинематографично от „лещите“ на фасадата отвън навътре, но и 

отвътре навън.  Жак Мерон нарича стъклените елементи „оптически 

интерактивни устройства”, защото движещият се покрай сградата човек има 

усещане за движение и промяна. Винарската изба „Доминус“ в долината Напа, 

Калифорния е един от най- оригиналните примери за  материализация на 

светлината. Херцог § дьо Мерон използват нетрадиционна конструкция от 

габиони – система с метална мрежа и камъни с различна фракция, използвани 

в пътното строителство за структурата на сградата. Тези „прозирни“ стени 

създават всичко необходимо за проветряваща се винарска изба:  приглушена 

светлина; постоянно проветряване. Същевременно силуетът на сградата е като 

част от природата на долината; конструкцията е сравнително икономична; и 

накрая - архитектурният образ, със светлинните „зайчета“ и материализирани 
лъчи светлина – запомнящ се. 

 

В една от ранните реализации на Франк Гери характерната за него 

динамика е постигната с контраст на светлина и сянка. Това е бившият 

Американски център в Париж, а сега „Синематека“ (дом на киното). Светлината 

„влиза“ неочаквано от горно осветление и смелите форми в интериора на Гери 

хвърлят причудливи сенки. Самата пластика на фасадата се засилва 

многократно в слънчеви дни. Тази сграда е с каменна облицовка, в контекста на 

белите парижки сгради.  

Франк Гери стана световно известен със сградата на музея Гугенхайм в 

Билбао – всепризнат връх в архитектурата на деконструктивизма. За общите 

пространства – фоайета, кафенета, ресторанти, зали за различни обсъждания 

и конференции, които неминуемо съпътстват съвременния музей, естествената 

светлина присъства, а композиционния принцип на светлинните кладенци е 

широко използван от архитекта. 

Хотел „Морфеус“ в Макао е реализиран след за голямата загуба за 

архитектурата - смъртта на носителката на наградата Притцкер Заха Хадид. За 

да има повече светлина във вътрешността на хотела Заха Хадид прави сграда, 

която е „пробита“ на три места - между северната и южната фасада. Тези 
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„пробиви“ определят структурата – външна носеща конструкция, или тъй 

наречения „екзоскелет“. В крайна сметка сградата може да бъде описана като 

две големи кули, съединени помежду си с огромни отвори между връзките. Заха 

Хадид казва, че за този проект е била вдъхновена от древните китайски 

нефритени скулптури и от изкуството на отнемане от материала, който напомня 

за естествената ерозия на камъка.  В интериора има два от композиционните 

принципи със светлина – от една страна материализация (атомизация) на 

светлината при преминаването й през „дантелената“ структура, а от друга – 

светлинни кладенци от отворите в сградата. Всички ъгли на хотела са заети 

от стаи, защото там гледката е панорамна, а част от стаите „гледат“ и към 

впечатляващата вътрешност на сградата. Движението с панорамен асансьор е 

вълнуващо, още повече че асансьорът се движи ту вън, ту вътре. 

Руди Ричоти говори с възхищение за светлината, но и за важността на 

нейния антипод - сянката: „Светлината е усмивката на действителността; 

с нея може да се сключи сделка…Сянката обаче, е естетическото измерение 

на светлината. При нас на юг1 има израз, че най-доброто на слънцето е 

сянката, която хвърля. И защото харесвам материалността на 

архитектурата в проектите ми има много дълбоки сенки и силни 

контрасти… Естетиката на контраста е реакция срещу уеднаквяващия 

всичко минимализъм, срещу глобализацията; градът, архитектурата не са 

гробища, пълни със скулптури на благочестиви хора…“2 

Освен да придаде усещане за движение, с контраста на светлина и 
сенки архитектът може да създаде образ, който да е силно въздействащ на 

обитателите или на посетителите на сградата. Още по-ефектни са тези тъмни 

сенки, когато се намираме в места, характерни с яркото си слънце. Този ефект 

на контраст на светлина и сянка използва Руди Ричоти в музея на 

Цивилизациите на Европа и Средиземноморието  - MUCEM. Сградата се 

намира в историческия център на Марсилия, до старото пристанище и е 

свързана с мост със старата крепост Сен Жан. 

Капелата „Брудер Клаус“ с автор Петер Цумтор е излята от бетон върху 

кофраж от дървени трупи. При изгарянето им се е оформило вътрешното 

 
1 Руди Ричоти живее и работи в Марсилия. 
2 Руди Ричоти за светлината , Qu’est-ce que la lumière pour les architects?, стр.147, Archibooks+Sautereau 
Editeur, 2013 г.  
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пространство, като следите от дърветата и огъня са останали. Светлината тук е 

като хиляди звезди – тя идва пречупена през миниатюрните стъкълца, оставени 

в кофража.  Усещането е за нощно небе, за вечност, за изгарянето като ново 

начало, за светлината като надежда… Баните „Валс“ са най-известният 

реализиран обект на арх. Петер Цумтор, в който светлината отново е най-

важното архитектурно средство, използвано от автора. Балнео–санаториумът е 

вкопан в земята и облицован с местен камък, така че да се почувстваме в 

недрата на земята, откъдето идва топлата минерална вода. За това подземно 

усещане, Петер Цумтор използва фуги в конзолната стоманобетонна 

конструкция, през които тънки снопчета светлина проникват в сградата и 

осветяват грапавините в каменната облицовка, като контраста на светлина и 

сянка създава усещането за материализация на светлината. Местата за 

почивка между процедурите са дълбоки лоджии, ярко осветени от слънцето – 

отново контрастът на светлина и сянка е главно композиционни средство при 

създаването на това вълнуващо пространство. 

Носителят на престижните награди „Притцкер“ и „Златен лъв“ на 

Венецианското Биенале – арх. Рафаел Монео използва както естественото, 

така и изкуственото осветление за да създаде неповторими, запомнящи се 

архитектурни образи. Със светлината от горното осветление при „Църквата на 

Исус“ в Доностия (Сан Себастиан) в Испания арх. Рафаел Монео очертава един 

асиметричен кръст и го превръща в централен елемент на минималистичната 

църква - символът на християнската вяра, кръстът тук е изграден със 

светлосенки. Този елемент е заложен още в плана на църквата, като 

централният кораб е образуван при отнемането на четирите ъгъла от 

помещения с различни функции – баптистерий, сакристия, две капели. Така с 

помощта на контраст на светлина и сянка Рафаел Монео създава запомнящ 

се интериор, символ на Вярата. 

 

Глава III. Композиционни средства, използвани от различните архитекти 
(сравнителни таблици по тип сгради, материали и композиционни принципи).Тук 

са класифицирани под формата на таблици различните композиционни 

средства използвани в исторически аспект, според вида сграда, използван 

материал и по архитекти. 
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ТАБЛИЦИ С ПРИЛОЖЕНИЯ НА КОМПОЗИЦИОННИТЕ ПРИНЦИПИ СЪС 
СВЕТЛИНА 
 

Композиционен принцип  АРХИТЕКТИ  СГРАДИ 
• Материализация на 
светлината 

     

    
 

Жан Нувел 
 
Херцог и дьо Мерон 
 
 
Ицуко Хасегава 
 
Йенсен§Скодвин 
 
 
 
арх. Мануел Готран 
 
Заха Хадид архитекти 

Институт на арабския 
свят,  
Винарска изба 
„Доминус“, Сан 
Франциско, 1998 г.  
  
Център Шанондай 
 
Църква Мортенсруд, 
Норвегия,  
 
 Музей на модерното 
изкуство, Лил,  
 
Хотел Морфеус 

• Светлинни кладенци 
               
 

    
 

Аполодор 
 
Льо Корбюзие 
 
Тойо Ито 
 
Стивън Хол 
 
Шмидт, Хамер и 
Ласен 
 
Жан Нувел 
 
Зарко Узунов 
 

Пантеон, Рим  
 
Манастир Ла Турет, 
Франция 
Медиатека в Сендай, 
арх.  
Капела Св, Игнаций, 
Сиатъл  
Библиотека на 
Университета в 
Абърдийн 
Галери Лафайет, 
Берлин 
Галерия Униарт , 
София  

• Kонтраст на светлина и 
мрак и движение на сенките 

      
 

Тадао Андо 
 
 
Петер Цумтор 
 
Рафаел Монео 

Храм на светлината,   
Къща “Кошино” 
 
Термите във Валс,  
Швейцария 
 
Църква на Исус, Сан 
Себастиан Доностия  

• Взаимодействие на цвят и Николай Симеонов Дом за душевно 
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светлина  

 
                   

 
 
арх. бюро Сайа/ 
Барбарезе/ Топузанов 
 
Стивън Хол 

болни, гр. Рухама, 
Израел 
 
Културен център, 
Монреал 
 
Ню Йорк офис на Д. 
Е. Шоу&Ко Стивън 
Хол 

 
 
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ И УПОТРЕБАТА ИМ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ 

КОМПОЗИЦИОННИ ПРИНЦИПИ  
 

Композиционен принцип тип материал  Примери 
1. Материализация 

 

 

 
Полупрозрачен  ПВЦ 
 
Перфорирана  
ламарина 
 
Габиони – камък 
 
Метални решетки 
 
Видим бетон 

 
Сграда на 
„Диор“,Санаа 
Шанондай център, 
арх. Ицуко Хасегава 
Винарска изба 
„Доминус“, Херцог и 
де Мерон   
Институт на арабския 
свят, арх. Жан Нувел 
Павилион „Паези 
Нордичи“, Свер Фен 
Пространство за 
изкуствата, Херцог и 
де Мерон   

 
2. Светлинни кладенци 
 

 
 

 
Бетон 
 
Цветна мазилка 
 
Метална конструкция 
 
Релефна мазилка  
 
Гипскартон 
 
 

 
Пантеон, Аполодор 
Манастир Ла Турет, 
арх. Льо Корбюзие 
Медиатека в Сендай, 
арх. Тойо Ито 
Капела Св, Игнаций, 
арх. Стивън Хол 
Галери Лафайет, арх. 
Жан Нувел 
Галерия Униарт, арх. 
Зарко Узунов 
 

3. Контраст на светлина и мрак 
и движение на сенките 

            

Видим бетон 
 
Каменни блокове 
(панели) 
 
Цинкова ламарина  
 

Тадао Андо, храм на 
светлината 
Капела „Bruder Claus”, 
арх.Петер Цумтор 
Термите във Валс, 
арх.Петер Цумтор 
Музей на евреите в 
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Берлин, арх. Д. 
Либескинд 
 

 
4. Взаимодействие на цвят и 
светлина  

 

 
 

 
Цветно фолио 
 
Цветно стъкло 
 
 
Витраж 
 
 
Светлина, преминала 
през цветен светлинен 
кладенец 

 
Монреал, Конгресен 
център, арх. бюро 
Сайа Барбарезе 
Топузанов 
 
Рухама Израел, Дом 
за душевно болни, 
арх. Н. Симеонов 
  
Кьолнска катедрала, 
Герхард Рихтер 
Капела Св. Игнаций, 
Сиатъл, Стивън Хол 

ИСТОРИЧЕСКИ ПРИМЕРИ НА РАЗЛИЧНИ КОМПОЗИЦИОННИ ПРИНЦИПИ  
 

Композиционен принцип епоха 
  

Примери 

1. Материализация 

  

Византия VI век 
Гранада 
Барок  XVI – XVIII 
век 
XX век 
XXI век 
 

Св. София 
Арабска баня в База 
Св. Петър, Рим  
Институт на арабския свят, 
арх. Жан Нувел 
Херцог и де Мерон – 
винарска изба „Доминус“,  
Заха Хадид архитекти – 
хотел „Морфеус“ 
 

2. Светлинни кладенци 

 

Древен Рим, 
Адриан I  
XVIII век 
XX век  
 
1998 
 
2012 
 
2011 

Пантеон, Аполодор 
Транспаренте, Толедо 
Гугенхайм,, Фр. Л. Райт 
Манастир Ла Турет, арх. Льо 
Корбюзие 
Медиатека в Сендай, арх. 
Тойо Ито 
Капела Св, Игнаций, арх. 
Стивън Хол 
Галерия Униарт, арх. Зарко 
Узунов  

3. Контраст на светлина и 
мрак  и движение на 
сенките 

 
Древен Египет 
Романика 
Готика 
XX век 
XXI век 
 
 

 
Храм на Абу Симбел 
Ла Сент Фоа де Конк 
Нотр Дам,  Париж 
Катедрала в Бразилия, 
Оскар Нимайер  
Храм на светлината, Тойо 
Ито  
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1999 г. 
 

Музей на евреите в Берлин, 
арх. Д. Либескинд 
Термите във Валс, 
арх.Петер Цумтор 
 

4. Взаимодействие на цвят 
и светлина 
 

  

Романика 
Готика 
1987 г. 
XX век 
XXI век 
 
 

Катедралата в Аугсбург 
Църквата Сен Дени, Сугерий 
Катедралата в Бразилия, 
Оскар Нимайер 
Капела „Суини“, арх. 
Карпентър и Барнс 
КЦ Монреал, бюро 
Сайа/Барбарезе/Топузанов 
Зала „Харпа“ в Рейкявик, 
Олафур Елиасон 

 
 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ НА КОМПОЗИЦИОННИТЕ ПРИНЦИПИ СЪС СВЕТЛИНА ПРИ 
ГОЛЕМИТЕ МАЙСТОРИ НА АРХИТЕКТУРАТА 
 

АРХИТЕКТ  КОМПОЗИЦИОНЕН 
ПРИНЦИП 

СГРАДИ 

Льо Корбюзие     
    

                            

 
 

Светлинни кладенци 
 
 
 
Цвят и светлина 
 
 
 
Контраст на светлини 
и сенки 

Манастир Ла Турет 
Вила Савоа 
  
Капела Нотр Дам дьо 
О, Роншан 
 
Жилищна единица в 
Марсилия „Сияен 
град“ 
 
„ Кула на сенките“ -
Чандигарх, Индия 

Алвар Аалто 
 

                   
 

Светлинни кладенци 
 
 
 
 
 
Контраст на светлини 
и сенки 

Университетска 
книжарница в 
Хелзинки 
 
Библиотека на 
манастира „Маунтин 
Ейнджъл“, САЩ 
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Павилион на 
Финландия в Ню Йорк  

Франк Лойд Райт 
 

 
 

Светлинни кладенци 
 
 
Контраст на светлини 
и сенки 
 
Цвят и светлина 
 

Музеят Гугенхайм, Ню 
Йорк 
 
Унитарианска църква, 
Оук Парк 
 
Вила над водопада  

Мис ван дер Рое   
 

                   

Светещи стени 
 
Промяна на нощния 
пейзаж в гарда 

Павилион Барселона 
1929 
 
Сиграм Билдинг, Ню 
Йорк, 1958 г. 

Луис Кан 

 
 

Контраст на светлини 
и сенки 
 
 
 
 
 
Светлинни кладенци 
 

Музей Кимбъл, Форт 
Уърт 
 
 
Институт Солк, 
Калифорния 
 
Библиотека Филипс 
Екзитър 

 
 
Тадао Андо 
 

 
 

 
 
Контраст на светлини 
и сенки 
 
Движение на сенки 
 
 
Светлинни кладенци 
 

 
 
Храм на светлината, 
Фондация Пино, 
Венеция 
   
Чи чу арт музей, 
Япония  
Къща “Кошино”, 
Япония 
 
 
Чи чу арт музей, 
Япония 
Фондация Пино, 
Париж 
 

Стивън Хол Светлинни кладенци  
 
Цвят и светлина 

Капела Св. Игнаций 
Сиатъл, САЩ 
Общежитие на MIT 
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Движение на сенки 
 
 
 

 
 
 
 
Kiazma, Хелзинки, 
Финландия 

Даниел Либескинд 
 

 
 

Контраст на светлини 
и сенки 
 
Материализация на 
светлината 
 
 
 
Светлинни кладенци 

Музей на евреите в 
Берлин 
 
„Музеят на 
изкуството“ – Денвър, 
САЩ 
 
 
 
Royal Ontario museum, 
Онтарио, Канада 

Жан Нувел 

 
 

Материализация на 
светлината 
 
Контраст на светлини 
и сенки 
 
 
Трансформация със 
светлина 

Институт на арабския 
свят 
 
 
Филиал на Лувъра в 
Абу Даби 
 
 
Галери Лафайет, 
Берлин 

Херцог и дьо Мерон 
 

 

Материализация на 
светлината 
 
Контраст на светлини 
и сенки 
 
Светлинни кладенци 

Винарска изба 
Доминус, Калифорния 
 
Магазин Прада, 
Омотесандо, Токио 
 
Форум на културата 
Барселона, Испания 
 

Франк Гери 
 

 
 

Светлинни кладенци 
 
Контраст на светлини 
и сенки 
 
Трансформация със 
светлина 

Гугенхайм Билбао 
 
Синематека Париж 
 
 
Фондация Луи 
Вюитон, Париж 

Заха Хадид Светлинни кладенци хотел „Морфеус“, 



25 
 

 

 
 

 
Материализация на 
светлината 
 
 
Трансформация със 
светлина 
 
 

Макао 
 
Музей MAXXI  Рим 
 
 
 
Изложбен салон 
„Рока“, Лондон 

Руди Ричоти 
 

 
 

Контраст на светлини 
и сенки 
 
 
Промяна на нощния 
пейзаж в града 

МУСАК – муей на 
Средиземноморската 
култура, Марсилия 
 
Национален 
хореографски център, 
Екс ан Прованс, 
Франция 

Петер Цумтор 
 

 
 

 
Контраст на светлини 
и сенки 
 
Светлинни кладенци и 
Материализация на 
светлината 
 
 

 
Термите във Валс,  
Швейцария 
 
Капелата Брудер 
Клаус, Германия 
 

Рафаел Монео 

 
 

 
Контраст на светлини 
и сенки 
 
 
Светлинни кладенци 
 
 
Трансформация със 
светлина 

 
„Църквата на Исус“ в 
Доностия (Сан 
Себастиан), Испания 
Църква на дева 
Мария, Лос 
Анджелис, САЩ 
Музикален център, 
Барселона 
Конгресен център 
Курсаал. Доностия 

 Глава IV Осветление в градовете 

Изкуственото осветление в градовете вечер и нощем никога не може да 

достигне нивото на дневната светлина – между 10 000 и 100 000 lx. Затова 

осветлението на улиците, площадите, сградите и т.н., може да бъде голям 

консуматор на енергия, особено ако не е дигитализирано, т.е. свързано с „умни“ 



26 
 

осветителни тела, пестящи енергия. Освен функционалната страна на доброто 

градско осветление – да сме сигурни и да виждаме в нощта, то има значение за 

живота в града вечер – добре осветените улици, площади, търговски зони 

привличат хората през тъмната част на денонощието навън. С помощта на 

оригинално осветление може да постигнем радикална промяна, да създадем 

празнично настроение или „магическа“ атмосфера.  

Със светлина може да подчертаем определени сгради, да постигнем хармония 

и ред в нощния изглед на даден град или квартал. Така може да се насладим на 

архитектурните паметници по-дълго, както и да привлечем туристите на 

вечерна разходка из града. Светлината в града има социално и даже 

политическо значение – подчертава едни сгради и площади и неглижира други. 

Даже светлината е тази, която определя и маршрута за вечерна разходка, 

защото всеки би предпочел светлата пред тъмна улица. Но само силна 

светлина не е достатъчна, даже обратното – трябва да има степенуване и да е 

насочена към местата, на които най-много се нуждаем от нея, а за старите 

части на градовете, за малките романтични улички е по-добре да предвидим 

по-приглушено осветление с интересна игра на сенките. 

Концепцията "Smart City" (умен град), има за цел да не само да пести енергия в 

градовете, но и да поднася информация на гражданите, да ги прави 

съпричастни към живота в града, да ги свързва един с друг, една група с друга – 

социална, възрастова и т.н.  

Парковете са важна част от градовете – малката останала връзка с Природата, 

толкова необходима на градския човек. Осветлението на парковете си има 

своите логични правила – алеите да са достатъчно осветени заради чувството 

за ориентация и за повече сигурност, акцентите – партерни цветни насаждения, 

ценни дървесни видове и др. да получат специално, акцентно осветление, ако 

има стълби, смяна на нива, парапети или други опасни в тъмното места, да се 

погрижим за осветяването им. И тук изкуственото осветление не бива да вреди 

– да заслепява разхождащите се или пък да влияе на растителността. The High 

Line е линеен градски парк на мястото на стара железопътна линия в Манхатън, 

Ню Йорк. Освен оригиналното архитектурно парково решение той е и с много 

интересна светлина вечер, когато грейнат светлините на града. Разхождайки се 

вечер, в повечето случаи не виждаме източника на светлина, защото той е 

скрит под пейките за почивка, в парапетите или в обилната „дива“ зеленина. 



27 
 

Източниците са енергоспестяващи – светодиоди и никога не са по-високи от 

глезена на крака, за да не пречат на прекрасната гледка към Ню Йорк. „Ритъмът 

на осветлението е стакато, за да кара хората да вървят все напред и напред. А 

да се разхождаш на 9 метра над земята, сякаш си на летящ килим, е просто 

вълшебно.“ -  казва за проекта си за осветление Ерве Декот. 

В последната глава - заключение: V. Светлина, екология и бъдеще се 

обръща внимание не само на ползата, но и на вредата от прекомерното 

изкуствено осветление, както и на решения, свързани с опазването на 

Природата и пестене на енергия от осветление. Става дума за случаите на 

светлинно замърсяване в градовете - защото изкуственото осветление може да 

бъде дори опасно за нас и нашия циркаден ритъм. За съжаление освен това то 

може също така да вреди на природата и на биологичното разнообразие. За 

щастие все по-често се срещат дизайнерски разработки за улично осветлениe, 

при които светлината е насочена надолу, там където ни трябва, а не към небето 

широко навлизат интегрираните системите за пестене на енергия фотосензори, 

при които изкуствената светлина се включва при липса на дневна.  

Какво ни очаква в бъдеще? Много често в историята на човечеството 

изкуството предсказва или по-скоро дава насока на бъдещето. Например като 

противопоставяна на модерната архитектура на Льо Корбюзие, гениалният 

ексцентрик Салвадор Дали заявява – „Архитектурата на бъдещето ще е мека и 

космата“. Е, все още не е такава, но сградите и мебелите на съвременните 

„старкитекти“ (или архитекти „звезди“) като Франк Гери, ателието на Заха 

Хадид, „Морфозис“, Аманда Левит и др. са все повече вдъхновени от 

свободните природните форми и използването на необичайни материали.  

Въпреки вниманието на еколозите към светлинното замърсяване в градовете, 

то расте. Достатъчно е да погледнем нощните снимки на Земята от 

международната космическа станция. В някои страни има дори предложения за 

забрана на нощното осветление и потъване в тъмнина, което разбира се е 

доста крайно решение. Изводът е, че архитекти, урбанисти, електроинженери и 

дизайнери трябва да обединим усилията си и да запазим не само нашето 

здраве, но и природата за бъдещите поколения.  

 

Дисертацията съдържа общо 5 глави, 156 страници, 122 илюстрации и 
завършва с речник на термините, свързани с естественото и изкуствено 
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осветление. 
 
Заключение: Светлината e един от основните естетически и психологически 

фактор при изграждането и възприемането на архитектурния образ и 

пространство. Тя е невидимият материал, който вдъхва живот на 

архитектурата. Изследваните и анализирани архитектурни обекти в настоящия 

труд ни въздействат силно емоционално, именно благодарение на вложените 

композиционни принципи и ефекти свързани с естествената и изкуствена 

светлина.  
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