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Какво представлява съвременното изкуство? 

Понятието съвременно изкуство може да бъде доста разтегливо. Най-простата дефиниция 
e, че това е изкуство създадено от художници, които живеят и работят в момента, в 21 век. В 
исторически план, терминът „съвременно изкуство” е прието да обозначава периода 
започващ след края на модернизма и постмодернизма. Това най-често се свързва с появата 
на концептуалното изкуство в края на 60-те години на 20 в. За вида, в който познаваме 
съвременното изкуство днес, обаче трябва да говорим едва след 1989 г. и започналия 
период на глобализация на художествената сцена.  

Съвременното изкуство има за свой обект обществото. Работата на художниците е 
динамична комбинация от материали, методи, понятия и предмети, които не се поддават на 
лесно дефиниране. Разнообразно и еклектично, съвременното изкуство се отличава с 
липсата на единен организационен принцип, идеология, или „- изъм”. Съвременното 
изкуство е част от културния диалог, който засяга по-големи контекстуални рамки, като 
лична и културна идентичност, семейството, общност, пол и сексуалност, националност и 
др. Съвременното изкуство се влияе от развитието на технологиите и иновациите, 
политиката, социалните науки; използва образи и идеи от поп-културата (филми, телевизия, 
музика), масмедиите (рекламата, новините, комуникацията, графичния дизайн, дигиталните 
медии), хуманитаристиката (литература, история, природа) и не на последно място, от 
самата история на изкуството. Съвременното изкуство може да бъде показвано извън 
изложбеното пространство – в публична среда, да бъде създадено за конкретно място или 
да съществува под формата на събитие, пърформанс, документация или онлайн. Може да 
бъде създадено от самия автор, в уединение, но може да бъде изработено колективно, с 
помощта на публиката, изследователи и специалисти или дори да бъде поръчано за 
изпълнение. Съвременното изкуство търси активен диалог със зрителя, който често пъти 
участва в създаването на самото произведение. Съвременното изкуство е глобално!  

За да бъде разбран езикът на съвременното изкуство, трябва да се познава цяла поредица 
от артистични течения и направления възникнали в Европа и САЩ след края на Втората 
световна война. Дори е важно да се отиде още по-назад и да бъде разгледан най-вече 
опитът на Марсел Дюшан от самото начало на 20 в.     

Абстрактен Експресионизъм доминиращо направление в американския модернизъм от 
края на 40-те до края на 50-те, което се свързва с живописта на жеста и спонтанното 
изразяване. Най-известните му представители да Джаксън Полък, Вилем де Кунинг, Марк 
Ротко, Барнет Нюман, Робърт Мадеруел, Клифърд Стил и т.н.  
 
Поп-арта възниква в началото на 50-те най-напред във Великобритания в лицето на 
„Независимата група” (Independent Group - IG) и в края на 50-те и началото на 60-те г. в 



 

  
 

 

 

Америка. Течението се появява като реакция на Абстракния Експресионизъм, връщайки 
фигуративната образност. Комиксите, рекламите, опаковките и образите от телевизията са 
неизменна част от иконографията на това движение. Поп-артът се счита за наследник на 
Дада, всъщност е наричан нео-дада, защото развенчава сериозността на изкуството и 
прегръща репродуцирането на обикновени предмети – комикси, консерви със супа, пътни 
знаци. Този подход има много сходства със стратегията на Дюшан за „реди-мейд”. Най-
известни представители на поп-арта са Едуардо Паолози във Великобритания и Джаспър 
Джонс и Робърт Раушенбърг, Анди Уорхол, Рой Лихтенщайн, Клас Олденбърг, Рой 
Лихтенщайн, Том Веселман.  
Опарт („оптикъл” арт или опарт, оптично изкуство) - появява се през 1964 г. Това е 
абстрактно изкуство, което изследва определени оптически феномени, за да постигне 
ефекта на вибрации, пулсации и мигане в художественото произведение. Оп-артът се 
корени в роторелефите на Дюшан. Двама от най-силните застъпници на опарта са Бриджет 
Райли и Виктор Вазарели. Оп-артът става мания в дамската мода през 60-те. 

Хепънинг – Форма на артистично събитие, което се свързва с развитието на нюйоркската 
художествена школа през 60-те години. Художникът изиграва или режисира събитието като 
смесва елементи от театъра и визуалните изкуства. Терминът е измислен през 1959 г. от 
Алън Капроу. Хепънингите и акциите са много повече от „случки”, „действия”, „зрелища”, 
както е буквалният превод на термина. В основата на хепънинга е идеята за премахване на 
границите между изкуството и действителността. 

Флуксус – течение възникнало в Германия през 1962 г. „Флуксус” от латиннски означава 
„струя”, „изтичане”, „протичане”. Съживявайки духа на Дада, Флуксус застава в опозиция на 
традицията и на всичко, свързано с професионализма в изкуството. Всички членове на 
групата идват от други сфери. Като музикално явление Флуксус е свързан с авангардния 
композитор Джон Кейдж. Един от най-известните последователи на Флуксус е Йозеф Бойс, 
Волф Востел в Германия, както и американците Нам Джун Пайк и Алън Капроу, Джордж 
Брехт, Джардж Макунас. Дейността на Флуксус е свързана главно с хепънингите, които в 
Германия се наричат акции, улично изкуство или street art, и т.н. 

Асамблаж – произведение на изкуството, направено от фрагменти от естествени или 
преработени материали. Измислен е от Жан Дюбюфе през 1953 г., който го прилага към 
някои от собствените си произведения, направени чрез рязане и залепяне на късове хартия.  

Пакетаж – този термин е тясно свързан с Кристо, на практика е изобретен от него вид в 
съвременното изкуство. Във всичките си ранни пакетажи Кристо трансформира познати 
предмети в обекти с двойствено и противоречиво присъствие. Понякога ги прави 
неузнаваеми, друг път повдига хиляди въпроси за тяхното минало, бъдеще и функция.  

Минимализъм – характеризира се с пределна простота на формата и употреба на 
индустриални материали. Появява се през 60-те и запазва влиянието си завинаги след това. 
Терминът се прилага за скулптора, която ползва чистите геометрични форми, често 
фабрично произведени. Представители от скулптурата са Доналд Джъд, Робът Морис, Карл 
Андре, а от живописта Робърт Риман, Марте Вери, Боб Лоу. Корените на това изкуство са в 
Русия, където през 1913 Казимир Малевич излага за първи път „Черен квадрат на бял фон”. 

Концептуализъм – води началото си от края на 60-те г. и се свързва с изкуството, в което 
идеите са основен фокус на работата. Всички визуални средства са допустими, стига 
вниманието към това как изглежда работата да не пречи на идеята. Краен продукт на 
концептуалното изкуство често пъти е документацията. Част от една по-широка идея за 
отхвърляне на ценността на произведението на изкуството, която се развива също така и в 
боди арта, ленд арта, арте повера и която е определена като „дематериализация на обекта 



 

  
 

 

 

на изкуството”. Концептуализмът има най-силно влияние върху развитието на съвременното 
изкуство през следващите десетилетия.  
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