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През втората половина на 1980-те години в българския художествен живот навлизат нови 
изразни форми. Тези практики се появяват първоначално в провинцията – по време на 
традиционно организирани от СБХ пленери по живопис и симпозиуми по скулптура. Обикновено 
инициаторът на тези „хепънинги” е разполагал с някаква информация – от първа или втора 
ръка – за тези вече развити изкуства на Запад.  Те са началният етап от усвояването на 
художествен език и изразни средства, които нямат собствени традиции в страната ни. 
Традицията идва отвън - от Запад. Междувременно „желязната завеса” става все по-
пропусклива, а властта – все по-разколебана заради „перестройката”, която набира скорост в 
Съветския съюз. 
 
През 1988 новите форми в българското изкуство влизат в изложбените зали – чрез изложбите 
„Градът?” в София и „11.11.88” в Благоевград, което е стъпка в легитимирането им като 
изкуство. Но по-важното е, че тогава става ясно как добре кореспондира новият художествен 
език с „езоповския” език на дисидентската ни култура. 
 
 
В течние на 90-те години художественият език се диференцира – навлизат инсталации, обекти, 
пърформанси, акции, по-късно и видеоарт. И в процеса на тяхното усвояване и развитие 
първоначално са наречени „неконвенционални форми”. Целта на този работен термин е да ги 
отграничи на този етап от класическите изкуства. Развитието на т.нар. неконвенционални 
форми става спонтанно в приятелски и колегиални групи, в които художниците взаимно се 
стимулират.  
 
През октомври 1989 на покрива-тераса на Шипка 6 се провежда легендарната  изложба „Земя и 
небе”, която събира художници и групи от цялата страна. Необичайното място и необичайните 
художествени произведения тутакси превръщат събитието в „авангард” за медиите, а 
публиката вижда в него израз на своя бунт, дори и да не разбира самите произведения. Тази 
изложба е на практика първата обща изложба на Клуба на младия художник, който обединява в 
себе си над 200 души – членуващи индивидуално или чрез групи, които са били заинтригувани 
от новите форми в българското изкуство. Някои просто пробват възможностите си в новия 
художествен език, други са заразени от ентусиазма, трети – от купона. Този етап изцяло се 
базира на ентусиазма на членовете на КМХ, който по-късно се преименува в Клуб на (вечно) 
младия художник. Подкрепа на новите форми оказват няколко частни галерии – „Леседра”, 
„Ата-Рай” и „Студио Спектър”, както и чуждестранни фондации и институции. През ноември 
1994 се провежда изложбата „N-форми. Реконструкции и интерпретации” – първата годишна 
изложба на новосъздадения Център за изкуства Сорос в София. За първи път има пари за 
каталог, който представя историята на т.нар. неконвенционални форми. 
 
Стимул за развитието им са и първите успехи на български художници извън страната - на 
международни форуми за съвременно изкуство като биеналето в Истанбул (1992 и 1995) и 
биеналето в Сао Пауло през 1994. 
 
В средата на 90-те ентусиасткият етап на „неконвенционалните форми” отминава. По-голямата 
част от членовете на клуба по различни причини с времето се отказват от него – някои се 



 

  
 

 

 
връщат към класическите изкуства, други напускат страната, а трети и полето на изкуството 
въобще. Самият К(в)МХ приключва дейността си през 1993. Групите от съмишленици също се 
разпадат – групата „Градът” през 1992, пловдивската група „Ръб” през 1994. Някои от членовете 
им продължават индивидуално и вече професионално своя път в съвременното изкуство. 
Наред с тях се заявява и следващо поколение художници.  
 
Така изложбата „N-форми...” не само представя развитието на т.нар. неконвенционални форми, 
но и същевременно ознаменува финала на този етап от развитието на съвременното изкуство в 
България. До края на 1990-те Центърът за изкуства Сорос продължава да прави годишни 
изложби, които определено стимулират развитието на съвременното ни изкуство. Подкрепа 
оказват още австрийската фондация “КултурКонтакт”, швейцарската “Про Хелвеция”. 
 
В средата на десетилетието се появяват асоциации на художници, много различни от ранните 
групи съмишленици от периода на т.нар. неконвенционални форми. Ако тогава художниците се 
обединяват за осъществяване на текущи акции, идеи и проекти, то от средата на 1990-те 
сдруженията имат вече стратегически и дългосрочни цели, свързани с развитието на 
съвременното изкуство, с представянето му на международната арт сцена, а и с представянето 
на международната арт сцена в България.  
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