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ПОСРЕДНИЦИТЕ В СВЕТА НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО 
 
Музеите, биеналетата, панаирите за изкуство, колекционерите. Възходът на 
куратора. История на съвременната изложба. Ролята на колекционерите на 
изкуство.  

 
История на правенето на изложби. Началото е поставено тогава, когато 
произведението на изкуството престава вече да бъде обект на култ и се превръща в 
обект за показ. На преден план е поставен въпросът за представянето, за 
значението, което има представянето. В това значение се намесват нови елементи: 
кой и защо показва изкуството, към кого е насочено посланието на изображението, 
как тези факти променят смисъла и идентичността на самото  изображение.  

 
Най-големите световни изложби за съвременно изкуство. 
Документа е най-престижната световна изложба за съвременно изкуство, която се 
провежда на всеки 5 години в Касел, Германия. Основана е през 1955 г. от Арнолд 
Боде и в първото си издание включва имена, сред които Пикасо и Кандински, както и 
още много автори абстракционисти и модернисти от предишните десетилетия, но 
забранявани в Германия по време на нацисткия режим. При следващите издания на 
Документа, изложбата се концентрира върху съвременното изкуство на всички 
континенти. Изложбата продължава 100 дни.  

 
Венецианско Биенале за съвременно изкуство (www.labiennale.org) Първото 
Венецианско биенале е организирано през 1895 г., в чест на италианския крал 
Умберто. Още тогава са поставени основите на бъдещата институция, като голяма 
световна изложба, представяща на всеки две години изкуството на различни 
националности. За целта е издигана специална сграда за изложби в Giardini 
(градския парк). При първото си издание, събитието регистрира 224 000 човека 
публика, което за края на 19 в. е невиждана посещаемост за изложба. До днес, 
Венецианското биенале постоянно се разраства, развива и променя, но без да губи 
от чара и достолепието на традицията, като внимателно присъства в старинния 
декор на Венеция.  

 
Манифеста е европейско биенале, което обаче се възприема повече като 
платформа за представяне и дискутиране на съвременно визуално изкуство. За 
пръв път е организирано в Ротердам през 1996 г, а при всяко свое издание сменя 
мястото си. Подобно на другите големи международни изложби и Манифеста при 
всяко издание има нов куратор или кураторски екип.  
 
Други биеналета: Лион, Сао Паоло, Истанбул, Атина, Солун, Кайро и др.  



 

  
 

 

 

 
Първият независим куратор е Харолд Зееман (Harald Szeemann), който е истински 
гений на този жанр. Той е швейцарски евреин, роден през 1933 г. в Берн, 
Швейцария, учил е история на изкуството, археология и журналистика в Берн и 
Париж. Той курира своята първа изложба „Живописци поети / поети живописци” през 
1957 г., когато е само 24 годишен. Четири години по-късно, той става директор на 
Кунстхале, Берн и напълно реорганизира инстанцията, правейки по 12 изложби на 
година. Кулминация на дейността му там е емблематичната изложба „Животът в 
главата ти. Когато мислите добият форма. Работи – концепции – процеси – ситуации 
– информация” / When Attitudes Become Form, 1969 г. в Берн и Лондон.  

 
Ханс-Улрих Обрист (Hans-Ulrich Obrist), също швейцарец, роден е през 1968 г. в 
Цюрих. Той е нещо като гениалното дете на тази професия. Определян е като 
съвременен арт еквилибрист, фокусник, свободно кръжащ елемент, който обаче в 
момента заема фетишизираната позиция на една от най-влиятелната личности в 
света на изкуството в наше време. Терминът „продуцент”, който прави арт събития, 
най-добре характеризира работата на Обрист.  

 
Каролин Кристоф – Бакърджиев (Carolyn Christov-Bakargiev) е родена през 1957 г. 
в Ню Джърси, САЩ. До скоро работи като артистичен директор в Castello di Rivoli 
Museum of Contemporary Art, Торино и е била куратор 16-то Биенале в Сидни, 
Австралия. Тя е типичен куратор – историк на изкуството и изследовател. Тя е 
куратор на Документа 13 през 2012 г., а на следващата година е обявена за най-
влиятелната личност в света на съвременното изкуство.  
 
История на колекционерството.  
Преходът на произведението на изкуството от свещен предмет, от предмет 
олицетворяващ култа, духовното, божественото (светите мощи) към обект на 
колекциониран; Венеция, 13 век, средище на големи богатства, както и ценности със 
спиритуален характер, каквато е огромната сбирка от свети мощи; Първата частна 
сбирка с колекционерски характер е на Оливеро Форцета – 14 в. нотариус от 
Тревизо; Идеологически тласък на колекционерството: Франческо Петрарка 1304 – 
1374 г; Ренесансовият култ към Античността; 15 век – истински бум на частните 
колекции – сбирки, започват да се правят и описи – каталози; Венецианският 
колекционер Андреа Одони (1488 – 1545); Краят на 15 век, първите колекции от 
картини във Венеция са почти изцяло от поръчани картини на живи художници. В 
началото на 16 век във Венеция вече има около 50 частни колекции, които са малко 
или много публични, има достъп на външни лица до тях; 16 век, колекциите 
преминават в музеи, сбирки подредени в специално определени помещения, 
подредени по определен начин, отворени за посещение; Cabinet of curiosities – 16 – 
17 век. предшественик на днешните колекционерски сбирки; 18-19 в. с появата на 
първите музеи, които са нова категория обществени колекции, частните колекции се 
профилират все повече, стават отражение на личните вкусове и предпочитания на 
собствениците си.  
 
Арт панаирите. В света през последните години 10 години има огромен бум на 
панаирите за изкуство. И ако през 2001 г. те са били едва 55, то през 2008 г. са цели 
205 панаира. Историята на панаира е също много стара. Има данни за организиран 
панаир за продажби на изкуство още в средата на 15 век в Антверпен. Историята на 
панаирите през 20 век обаче започва през 1913 в Ню Йорк в Armory show. В момента 
сред изобилието на панаири се открояват няколко. На първо място това е Art Basel. 
Първото издание е през 1970 г. На тазгодишното издание участват около 300 



 

  
 

 

 

галерии от целия свят. Цената за наем на площ варира от 17 000 до 50 000 евро. 
Всеки декември в Маями, САЩ се открива американската версия на швейцарския 
панаир, наречена Art Basel Miami Beach.  Frieze Art Fair е другият много престижен 
панаир за изкуство, този път в Лондон. Той е организиран от известното списание за 
изкуство FriezeMagazine. В Париж всяка есен се организира и панирът FIAC.  
 
Източници: 
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Terry Smith, Contemporary Art, World Currents, Laurence King Publishing, 2011 
Помиан, Кшищоф, „От светите мощи до модерното изкуство. Венеция – Чикаго 
ХІІІ – ХХ”, С. 2008 
Генова, Ирина, „Съвременен музей / музей за съвременно изкуство. Спорът за 
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