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28 - 30.10.2021

XXXIII издание
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Място на провеждане: Национален студентски дом, пл. “Народно
събрание” 10, София и онлайн

Компютърно пространство 2021
Тридесет и третото издание на международния форум за компютърни изкуства
“Компютърно пространство” включва конкурсна част и културна програма. Културната
и развлекателна програма ще се проведе от 28.10.2021 (четвъртък) до 30.10.2021 г.
(събота) в Национален студентски дом при спазване на всички противоепидемични
мерки. Някои от събитията, като например семинарите, ще се проведат онлайн.
Съгласно новите изисквания, достъпът до присъствени събития на закрито
се осъществява при представяне на валиден сертификат за ваксинация,
преболедуване или отрицателен тест (PCR или антигенен). Събитието е
безплатно, но има контролиран достъп. Регистрирайте се на computerspace.org за да
получите покана за присъствените събития, както и линк за събитията, които ще
се проведат онлайн.

ИЗЛОЖБИ

Национален студентски дом, фоайе-партер

Посетете изложбите в галерийната част на фоайе-партер в Национален студентски
дом. Представянето на авторите от изложбата ще се излъчи онлайн в петък. За
да участвате в събитията трябва да се регистрирате на computerspace.org и ще
получите покана.

Четвъртък
28.10

Петък
29.10

Събота
30.10

13:00 - 19:30

13:00 - 19:30

13:00 - 19:30

Настолни игри vs. компютърни игри, игрите като преживяване,
Валентин Милев, Антон Оруш и Росен Петков
Как се променя изживяването на дадена игра ако е настолна или
на компютър? Как се променя изживяването ако е срещу истински
човек или изкуствен интелект?
Изложба на емблематични игри като табла и шах и техните
еквиваленти от миналото, а именно ИЗОТ 1042С и Партньор.

A Story of Wonder
В един постапокалиптичен свят, където хората са изчезнали,
нашите герои са преродени от мистична сила, за да бъдат
изправени пред редица предизвикателства и приключения.
Инсталацията представя героите и света, създадени от Чудомир
Драгнев. Историята написа Марин Трошанов, илюстрациите са от
Николай Михайлов.

ИЗЛОЖБИ

Национален студентски дом, фоайе-партер

Четвъртък
28.10

Петък
29.10

Събота
30.10

13:00 - 19:30

13:00 - 19:30

13:00 - 19:30

SportSupporter - Лъчезар Иванов и Томислав Иванов
На всеки му се е случвало докато спортува да забрави да бори колко
повторения е направил на дадено упражнение. Така се е зародила
идеята за SportSupporter. Инструментът брои повторенията при
различни видове упражнения.
Pocket Paradise - Александър Наумов и Тома Милков
Умна поливна система, която знае сама кога да полее дадено
растение, благодарение на сензори, и препраща вода до тези, които
са в нужда.

Guitar Master - Бойко Георгиев
Мечтали ли сте някога да се научите да свирите на китара? Guitar
Master ще ви помогне да сбъднете мечтата си! Проектът симулира
истинска китара. Използвани са светодиоди, за да се покаже как
трябва да се разположат пръстите по праговете на инструмента,
за да се изсвирят определени ноти и акорди.

Space Invaders - Виктория Василева
Оригиналната Space Invaders е аркадна игра на повече от 40 години.
Тази вариация на играта е по-опростена, но си има своя чар. Героят
се управлява чрез колелце и стреля чрез натискане на колкелцето.
Играчът губи, ако нашествениците го достигнат и ако изгуби
всичките си точки живот, печели, ако издържи повече от 1 мин.
Новият Wacom One Creative Pen Display, Поли Борисова, ADCOM
Wacom One е най-бюджетния дисплей-таблет и е точния избор за
всички творчески личности, които започват да се занимават с
дигитално рисуване или искат да усъвършенстват уменията си. Той
предлага всичко необходимо - 13,3” екран, специализиран софтуер и
възможност за свързване към устройства с Android OC, както и към
такива, които работят под Mac или PC
Бакелитни фотоапарати - апаратите за народа, дизайн и
история, Росен Петков от СОКИ и Иван Масларов от photocafe.bg
Бакелитните фотоапарати с техните прости обективи са
интересни, както като дизайн, така и като рисунък.

Изложба с компютърни графики на проекти на студенти от
Нов български университет
Представяне на отличнени проекти на студенти от НБУ.

Куратор на изложбите: Валентин Милев
За да участвате в събитията трябва да се регистрирате на computerspace.org и ще получите
покана валидна за присъствените и онлайн събития.

ЧЕТВЪРТЪК, 28-ми октомври
13:00 – Мултимедийно шоу и обявяване на победителите
14:30
камерна зала, Национален студентски дом

Мултимедийно шоу - прожектиране на наградени видео
и анимационни проекти през годините на провеждането на
конкурсната част на форума.
Обявяване на победителите в конкурсната част на
“Компютърно пространство 2021”.
Достъпът е контролиран, само с покана, при спазване на всички
противоепидемични мерки.

Криптовалути и NFT - първа част
Онлайн семинар

17:30 –
18:00

Turning girls into the queens they really are, Калоян
Тошев
Калоян Тошев - MZK се занимава с дигитални изкуство
от 17+ години. В NFTs сферата е от големия бум през
февруари/март, като изкуството му се продава в
първите дни след пускането му.
Работил е с големи клиенти като Coca-Cola, Absolut, Audi,
Heineken, FastCompany и други.

18:00 –
18:30

Може ли NFT да помогне за по-добри продажби на
традиционно изкуство в Интернет? Петко Дурмана
Петко Дурмана е български художник, един от
пионерите на медийните (дигитални) изкуства в
България и по света.
Верен на иновативната си същност, той за първи
път в България представя NFT произведение в галерия
Контраст, а вече развива и NFT галерия в платформата
OpenSea.

18:30 –
19:00

Изкуството в нова перспектива, Сандра Блажева и
Боян Блажев
Какво е влиянието на феноменът NFT върху изкуството
и какви са новите възможности за развитие в сферата
на дигиталното изкуство.

За да участвате в събитията трябва да се регистрирате на computerspace.org и ще получите
покана валидна за присъствените и онлайн събития.

ПЕТЪК, 29-ти октомври
Nu Boyana Film Studio
Онлайн семинар

13:00 –
14:00

Motion Capture technology for 3D animation
Петя Христова, Motion Capture Lead в WorldWide FX
MoCap е процес, при който вдъхваме живот на 3D герой,
улавяйки движенията на истински човек или животно и
превръщайки ги в компютърна анимация.
Лекцията разглежда методите за събиране и финална
обработка на данните, както и приложенията на
тази технология в различни сфери на 3D индустрията
- от киното и видеоигрите, до рекламите и AR
преживяванията.

Криптовалути и NFT - втора част
Онлайн семинар

14:30 –
15:00

Да си купиш къща с биткойни, Валентин Милев

15:00 –
15:30

Дизайн в крипто: Еволюцията, Жоро Йорданов

Биткойн все още държи челна позиция в света на
криптовалутите. Валентин Милев ще ни разкаже каква
е била ситуацията с криптовалутите преди те да
станат широко известни.

Какво има в кухнята на една от водещите компании в
крипто екосистемата:
•
•
•

Как се създава дизайн на платформа и продукти от
зародиш на идеята за тях, през всички етапи на
развитие, до голямата картина напред.
Какво е да овладееш бушуващата крипто индустрия
през дизайн и визуален език на комуникация с все поширока потребителска база от цял свят.
Каква е посоката и накъде сочи бъдещето за
визуалната комуникация в крипто индустрията.

През 2014 г. Жоро Йорданов съосновава Oblik Studio.
Жоро и Oblik Studio си партнират с Nexo — една от
водещите институции за управление на дигитални
активи в света с над 2.5 милиона потребители по целия
свят.

За да участвате в събитията трябва да се регистрирате на computerspace.org и ще получите
покана валидна за присъствените и онлайн събития.

ПЕТЪК, 29-ти октомври
Представяне на проектите от изложбите
Онлайн презентации

16:00 –
17:00

Интерактивни инсталации на ученици от ТУЕС
SportSupporter - Лъчезар Иванов и Томислав Иванов
Pocket Paradise - Александър Наумов и Тома Милков
Guitar Master - Бойко Георгиев
Space Invaders - Виктория Василева

17:00 –
18:00

Настолни игри vs. компютърни игри, игрите като
преживяване
Росен Петков, Антон Оруш и Валентин Милев
Как се променя изживяването на дадена игра ако
е настолна или на компютър? Как се променя
изживяването ако е срещу истински човек или изкуствен
интелект?
Изложба на емблематични игри като табла и шах и
техните еквиваленти от миналото, а именно ИЗОТ
1042С и Партньор.

18:00 18:40

A Story of Wonder, Николай Михайлов

18:40 19:10

Представяне на проекти компютърна графика на
студенти от Нов български университет , Весела
Тръпкова и Елисавета Димитрова.

В един постапокалиптичен свят, където хората са
изчезнали, нашите герои са преродени
от мистична сила, за да бъдат изправени пред редица
предизвикателства и приключения.

Представяне на отличнени проекти на студенти от
НБУ.

За да участвате в събитията трябва да се регистрирате на computerspace.org и ще получите
покана валидна за присъствените и онлайн събития.

СЪБОТА, 30-ти октомври
Нови тенденции в графичния дизайн, съвместно с преподаватели от НБУ
Онлайн семинар

13:00 –
13:30

Какво прави една рекламна визия по-ефективна?
Доц. д-р Илия Кожухаров
Презентацията ще открехне леко завесата как може да
подобрим визуалното представяне на бранда, за който
работим. Да направим запомнящ се и атрактивен
дизайн с композиция, която да насочи вниманието на
потребителя в исканата посока.

13:30 –
14:00

Дигитализиране на исторически шрифтове и
почерци на известни личности в България, Д-р
Захарина Петрова-Проданова
Темата разглежда дигитализирането на български
исторически шрифтове в контекста на световната
тенденция за възстановяване на стари писмени
паметници и почерци на известни личности. Прави
се сравнение между аналогов и дигитален метод на
възстановяване като се изтъкват предимствата от
усъвършенстването на дигиталния софтуер, който
наред с модерното технологично мислене, открива
нови възможности за развитие пред българската
типография.

14:00 –
14:30

Интерактивност и визия в графичните програми,
Д-р Румяна Стефанова
Изследването е фокусирано върху основния индикатор
за състояние и действие в приложните програми –
курсора, който проявява многообразието си от форми
и добавени символни знаци в конкретен момент от
проявата си. Това поведение е свързано с различно
конотативно съдържание и така се създава визуален и
динамичен графичен език, пораждащ специфична знакова
система.

14:30 –
15:00

Модерни тенденции в уеб дизайна, Д-р Стоян
Манчоров
Бурното развитие и навлизане на новите технологии,
свързани с масовото присъствие в ежедневието на
потребителите, налага разработването на нови
подходи за реализиране. Обект на изследването
е разработването и внедряването на нови
дизайнерски решения за възприемане, въздействие и за
комуникация, чрез мобилни устройства в интерес на
потребителите.

За да участвате в събитията трябва да се регистрирате на computerspace.org и ще получите
покана валидна за присъствените събития както и линк за включване в онлайн събитията.

СЪБОТА, 30-ти октомври
Завръщането на ретро дизайна, старите обективи
и несъвършената фотография
Онлайн семинар

16:00 –
16:30

Възродени ретро легенди
Иван Масларов - Джъмбо от museum.photocafe.bg
Ще си поговорим за това, как някои легендарни филмови
фотокамери получиха своето дигитално прераждане.
Какво се търси, носталгия, удобство, или суета у
ползвателите им. Една марка, чийто дизайн вече почти
70 години търпи минимални изменения и е модел за
подражание на съвременни цифрови камери.
Обективите Petzval създадени 40 те години на 19ти век, възродени сега през 21 век в търсене на
позабравената визия на старата фотография и
прчупени през погледа на светлинната абстракция.

16:30 –
17:00

Бакелитните камери и старите обективи, Росен
Петков, колекционер и изследовател на артефакти
Стремежът да се направят евтини и достъпни
фотоапарати създава серия от модели в Източна
Европа, които се отличават с това, че са от бакелит,
сес семпъл и малко груб дизайн, фиксирани или малко на
брой скорости и бленди и прост обектив с една леща.
Тяхната компактност, лекота и специфичен дизайн, ги
прави достойни за изследване и колекциониране.

17:00 –
17:30

Перфектност на неперфектността, Кеворк Ванлян
Перфектност на неперфектността или как
перфектните образи станаха скучни.

За да участвате в събитията трябва да се регистрирате на computerspace.org и ще получите
покана валидна за присъствените събития както и линк за включване в онлайн събитията.

Събитията се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки. Съгласно
новите изисквания, достъпът до присъствени събития на закрито се осъществява при
представяне на валиден сертификат за ваксинация, преболедуване или отрицателен
тест (PCR или антигенен).
Голяма част от събитията се провеждат онлайн. Участниците и зрителите се включват в
присъствените събития на свой собствен риск. Посетителите задължително носят маски и
спазват физическа дистанция.
За да участвате в събитията трябва да се регистрирате на computerspace.org и ще получите
покана валидна за присъствените и онлайн събития. В поканата ще получите и линк за включване в
онлайн събитята.

“Компютърно пространство” се организира от:

“Компютърно пространство” е част от Календара
на културните събития на Столична община

Партньори:

Национален
студентски дом

МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА

“Компютърно пространство 2021” е част от Календара на културните събития на Столична
община и се организира с подкрепата на Столична община.
Събитието се подкрепя и от Национален студентски дом към Министерството на
образованието и науката.
Конкурсната част е организирана с подкрепата на Bulgarian design group.
Част от изложбата е организирана с подкрепата на Нов български университет.
В изложбата участват ученици от Технологично училище “Електронни системи“ към ТУ- София.
За контакти:
info@computerspace.org
+359 88 8709488 (13:30 ч. - 19:00 ч.)

