
 

  
 

 

 

ФОНДАЦИЯ „ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА“ 
представя: ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО 2015 
OБРАЗОВАТЕЛЕН КУРС ПЛОВДИВ 
Водещ: Весела Ножарова 
 
16 май 2015  
Lucky – Дом на киното, ул. „Гладстон“ 1, Пловдив 
Час: 14:00 – 17:00   

 
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО II ЧАСТ. 
Хроника на едно шеметно десетилетие 1995 – 2005. Раждането на институциите за 
съвременно изкуство. Българското изкуство на световната сцена. Съвременното изкуство 
между дигиталния свят и публичната среда. 
 
Институционализиране и професионализиране.  
 
Центърът за изкуства „Сорос” открит през 1994 г. с изложбата „N-Форми? Реконструкции и 
интерпретации”, галерия „Райко Алексиев", София. Куратори: Диана Попова, Борис Климентиев, 
Свилен Стефанов, Николай Бошев. Това е първата от общо 6 годишни изложби на Сорос център, 
България. Показателно е че първата „сороска“ изложба е ретроспекция на неконвенционалното 
изкуство в България. Издаден е и каталог, събиращ фотографски архив на повече от 40 
артистични групи и художници.  
Втора изложба: Декември 1995, „Видео + Хартия = ВидеоХарт", Национален археологически 
музей. Куратор: Камен Балкански 
Трета изложба: Ноември-декември 1996, „Свидетелства. Реалната различност", 1996, Куратори: 
Свилен Стефанов, Генади Гатев, Хубен Черкелов, Косьо Минчев.  
Четвърта изложба: Май - Юни 1997, „Ars ex Natio. Made in BG / Произведено в България", Стар 
град – Пловдив, Куратори: Яра Бубнова, Мария Василева. 
Пета изложба: „Формално / неформално”, 1998 г., Софийска централна поща,  куратор: Камен 
Балкански.  
Шеста изложба: Септември 1999, „Култура – Субкултура", Варна, Художествена галерия „Борис 
Георгиев", Галерия „Артин", Вход на морската градина и клуб „Комикс" - Варна, Куратори: 
Елисавета Мусакова, Искра Траянова, Светломир Мариновски.  

Институтът за съвременно изкуство – София е частна, неправителствена организация, 
асоциация на куратори, художници и теоретици. Посветена е на изучаването, разбирането, 
представянето и практикуването на визуалните изкуства от края на 20-ти и началото на 21-ви век. 
Целите на ИСИ-София са фокусирани върху развитието на съвременната художествена сцена в 
България във връзка със световната. Спектърът на активностите на ИСИ-София обхваща 
международни и местни изложби, публикации, конференции, семинари, образователни програми, 
лекции и др. Членове: Ярослава (Яра) Бубнова, (Директор, куратор), Лъчезар Бояджиев 
(художник), Мариела Гемишева (моден дизайнер), Правдолюб Иванов (художник), Александър 
Кьосев (културолог), Кирил Прашков (художник), Калин Серапионов (художник), Недко Солаков 
(художник), Мария Василева (куратор), Красимир Терзиев (художник), Стефан Николаев 
(художник), Иван Мудов (художник). 

Група XXL е създадена през 1994 г. и включва: Генади Гатев, Хубен Черкелов, Косьо Минчев, 
Георги Тушев, Расим, Иван Кюранов, Свилен Стефанов, Слави Славов, Петко Дурмана, Мария 
Тотева и др. Групата се обединява около пространството за съвременно изкуство XXL в близост 
до бул. „Христо Ботев”, което е открито през 1996 г. Около групата в тези години се 
присъединяват художниците Димитър Яранов, Даниела Костова, Боряна Драгоева, Росен Тошев, 
Аделина Попнеделева, Габриела и Борис Сергинови и други. „Това, което отличава галерията, е 



 

  
 

 

 

ясно заявеният стремеж към социално ориентирано (провокативно) изкуство с измерения в 
съзнанието на младите хора тук и сега, в противовес на всякакви неясни мрънкания за 
„традиция”, „приемственост”, „духовност”, „път”, „съдба” и други любими и нищо не означаващи 
клишета, иначе широко разпространени сред художниците в България. 

Фестивалът Sofia Underground съществува от 1997 г. Той е основан от художествения критик 
Руен Руенов (1958-2011). Първите няколко издания на фестивала се провеждат в подземията на 
НДК, откъдето идва и името на събитието. Редовните ежегодни издания прекъсват през 2000 г. и 
фестивалът функционира като платформа, серии от интервенции и акции в публична среда до 
2006 г. През 2007 г. заедно с Йово Панчев като съ-куратор Sofia Underground подновява 
ежегодния си характер и се провежда на „Шипка” 6 в Нощта на музеите и галериите. Изданията 
от 2007 и 2008 г., както и „кризисното издание” от 2009 г. обхващат голяма част от следващото 
поколение творци, работещи в полето на пърформанса, хепънинга, акционизма. След внезапната 
смърт на създателя на фестивала Sofia Underground през декември 2011 г., Йово Панчев и екип, 
поемат фестивала. 

Интерспейс съществува от края на 1998 г., като организация специализирана в създаване и 
представяне на новите медии в изкуството. Стартирана от група млади артисти като напълно 
независима организация, тя бързо се превръща в международно призната в областта си 
институция с добре развита продукционна лаборатория. Основатели на Интерспейс са 
художниците Петко Дурмана и Красимир Терзиев, по късно към тях се присъединяват кураторите 
Галя Димитрова и Маргарита Доровска. Интерспейс развива не само артистични, но и проекти, 
подкрепящи развитието на българската култура като цяло, както и социални проекти за 
неправителствения сектор. Техен проект, е сървър за изкуство и култура "Култ.бг", както и 
единствената артистична резидения в София.  

Съвременното българско изкуство в международен контекст:  

През 90-те години: Истанбулско биенале 1992 г. – Недко Солаков, Георги Ружев и Любен Костов, 
куратор Лъчезар Бояджиев и Биеналето в Сао Паоло през 1994 г. куратор Яра Бубнова и 
художници Лъчезар Бояджиев, Недко Солаков и Любен Костов. 

 
През първите години след Милениума, се регистрира засилен интерес към съвременното 
изкуство на Балканите. Той е отразен в три големи изложби: есента на 2002 г. в Нова галерия на 
Музей Йоханеум в Грац, Австрия се открива изложбата „В търсене на Балкания”. Куратори са 
Петер Вайбел, Роджър Коновър и Еда Чуфер. Пролетта на 2003 се открива изложбата „Кръв и 
мед / Бъдещето е в Балканите”  в Колекция Есел, Виена, Австрия с куратор Харалд Зееман. 
Третата изложба е „В дебрите на Балканите” в Кунстхале Фридеринцианум, Касел, Германия, с 
куратор Рене Блок.   

Манифеста е Европейското биенале за съвременно изкуство. Тя започва като холандска 
инициатива, като за пръв път се случва през 1996 г. в Ротердам. Всяко следващо издание е на 
ново място из Европа. Тя се е провеждала в Люксембург (2009), Любляна (2000), Франкфурт 
(2002), Сан Себастиан, Испания (2004), Никозия, Кипър (2006) – отменена, в Тренто, Италия 
(2008), Испания (2010), Лимбург, Белгия(2012).  
Българските участия в Манифеста: през 1996, Недко Солаков участва в пръвото Биенале, с 
работата си „Това също съм аз ...“; през 1998 г., в Люксембург д-р Галентин Гатев с работата 
„Превозни средства с местно предназначение. Свидетелство“; през 2000 г., в Любляна, 
Правдолюб Иванов показва работата си „Трансформацията винаги отнема време и енергия“. 
През 2004 Яра Бубнова е избрана да бъде един от тримата куратори на Манифеста във 
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Франкфурт. Тогава участват Лъчезар Бояджиев с работата си „Аз те искам за М4“,  Калин 
Серапионов с видео прожекциата Unrendered и Иван Мудов с парформанса „Trafic control“.   

Изложбата „Място / Интерес” се провежда в Галерията за чуждестранно изкуство, София в 
периода 27 октомври – 27 ноември 1999 г. в уводния текст на каталога пише:  
„Проектът място / интерес е замислен като лична среща на публиката в България (страна нито 
най-бърза, нито най-изостанала в процеса на промени в Източна Европа след 1989 година) с 
някои известни представители на младото поколение художници – номади, за съжаление никога 
не попадали у нас. Поканените автори са едни от най-популярните в световната художествена 
общност – през последното десетилетие, имената им са свързани с търсенето на нови езици и 
значения в изкуството, с използването на нови технологии и експериментални форми…. 
Пристигащите автори са: Дъглас Гордън (Глазгоу), Петер Коглер (Виена), Олег Кулиг 
(Москва), Пипилоти Рист (Цюрих), Недко Солаков (София), Риркрит Тиравания (Ню Йорк), 
Ури Цайт (Тел Авив).”    

Група „8-ми Март“. Интерес към проблемите на пола в българското изкуство – средата на 90-те 
г. Първата изложба представяща женската гледна точка за еротичното в изкуството е „Версията 
Ерато” от 1997 г. следват  „Каприз” от 1998 и „Обсебване” 1999 г.  През 1999 г. с изложбата 
„Обсебване” и с включването на куратора Мария Василева, групата започва да се нарича „8-ми 
Март”. В групата има едно ядро от автори и според конкретната изложба, която правят, много 
гостуващи автори. Сред основните автори са: Алла Георгиева, Аделина Попнеделева, Надежда 
Олег Ляхова, Боряна Росса, Даниела Костава, Силвия Лазарова, Димитрина Севова, Нина 
Ковачева и др.  
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