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В ЦЕНТЪРА Е ХУДОЖНИКЪТ 
 
Историята на изкуството, през произведенията на художниците. Автори, които 
променят разбиранията за съвременно изкуство. Различни артистични стратегии.  
 
Художникът като шаман – Йозеф Бойс  
Йозеф Бойс (Joseph Beuys) (1921 - 1986) е немски художник и скулптор, създава 
хепънинги, пърформанси и инсталации, той е също така теоретик, преподавател, създател 
на концепцията „социална скулптура”, има активна политическа дейност, основател е на 
Зелената партия в Германия. Йозеф Бойс е един от най-влиятелните артисти от втората 
половина на 20 в.  
 
Флуксус – течение възникнало в Германия през 1962 г. „Флуксус” от латиннски означава 
„струя”, „изтичане”, „протичане”. Съживява духа на Дада, развивайки специфична анти-арт 
и анти-комерсиална естетика, а авторите които обединява експериментират в полето на 
музиката, литературата, танца, визуалните изкуства, дизайна и дори архитектурата. 
Основна фигура във Флуксус е Джорд Макунас. Като музикално явление Флуксус е свързан 
с авангардния композитор Джон Кейдж. Един от най-известните последователи на Флуксус 
са Йозеф Бойс, Волф Востел в Германия, както и американците Нам Джун Пайк и Алън 
Капроу, Джордж Брехт и Йоко Оно. Дейността на Флуксус е свързана главно с хепънингите, 
които в Германия се наричат акции, но и с изкуството на асанблажа, уличното изкуство и 
т.н. 

Нам Джун Пайк (Nam June Paik, 1932 - 2006) е авторът, с който е свързано раждането на 
видеоарта като отделно направление в съвременното изкуство. Роден е в Корея, учи 
философия и история на музиката и изкуството в Токио, през 1956 г. пристига в Мюнхен за 
да продължи образованието си. Там се запознава с Карлхайнц Щокхаузен и Джон Кейдж, 
които експериментират с електронните изкуства и музика. Първата му самостоятелна 
изложба е ‛Exposition of Music: Electronic Television‛ през 1963 г. Това е моментът, след 
който той изгражда своята запазена марка – инсталации от работещи телевизионни 
монитори. На следващата година се премества в Ню Йорк, където преподава и прави 
работи съчетаващи инсталациите с монитори и пърформанси.   

Изкуство на авто/биографията: 
Марина Абрамович (1946, Белград, Сърбия). Кариерата ѝ започва още началото на 70-те г. 
Нейните работи се занимават с взаимоотношенията между публиката и артиста-
пърформър, границите на тялото и възможностите на съзнанието. Изкуството ѝ е силно 
автобиографично и авторефлективно. Работите ѝ се изправят лице в лице с болката, 
кръвта и физическите граници на тялото. През 1976 г. заминава за Амстердам за свой 



 

  
 

 

 

 

пърформанс и остава да живее там. Тогава започва и колаборацията ѝ с немския артист 
Улай, продължила до 1988 г.  
 
Трейси Емин (Tracey Emin, 1963) e известна с провокативния си имидж на „лошото 
момиче” в английското съвременно изкуство. Емин е родена през 1963г. в семейството на 
кипърски турчин и англичанка. Учи моден дизайн, а после и изкуство в Кралската академия 
в Лондон. Кариерата ѝ започва като част от легендарната група художници Young British 
Artists или yBas. Емин работи в много широк диапазон, от инсталации, светещи надписи, 
реди-мейд, видео, до живопис и графика. Работите ѝ са автобиографични, бунтарски, 
обърнати към две нейни творби от 90-те години, знакови за изкуството й: Everyone I Have 
Ever Slept With 1963–1995 (1995), My bed, 1998 г. През 2007 г. Трейси Емин представя 
Англия на Венецианското биенале. 

 
Феликс Гонзалес-Торес (Felix Gonzalez-Torres, 1957 – 1996) е американски художник от 
кубински произход. Той е концептуален художник, съчетаващ езика на минимализма с 
дълбоко лични теми. Създава елегантни, изчистени инсталации с готови предмети, като 
бонбони, електрически крушки или часовници. Важна тема за него е любовта в контекста на 
хомосексуалната му идентичност, но и загубата, смъртта и опитът му с нея. Умира на 38 
години от СПИН.      
 
Синди Шърман (Cindy Sherman, 1954 г.), американска концептуална фотографка и 
режисьорка. Тя работи във фотографски серии, като основен персонаж в тях е самата тя, 
преоблечена в различни костюми и саморежисираща се в различни роли. Работите ѝ 
засягат темите за феминизма, за масовата култура и изграждането на идентичността в 
нейните рамки. Идеите за красота и сексуалност.   
 
Голямата снимка – фотографията, като съвременно изкуство.  
От началото на 80-те г. се забелязва истински бум в развитието на фотографията. 
Портрети, пейзажи, режисирани сцени, се занимават с човешката гледна точка върху 
съвременността. Водещите имена в този процес идват от Германия. Автори, като Томас 
Руф (Thomas Ruff), Андреас Гурски (Andreas Gursky), Кандида Хофер (Candida Hofer), 
всички учили в Дюселдорф при Бернд и Хила Бехер (Bernd and Hilla Becher). Друг аспект на 
явлението „Голяма фотография” са т. нар. „исторически алегории на настоящето”, 
представлявано от канадския художник Джеф Уол (Jeff Wall).  
 
 
Изкуство и технологии, зрителят, като част от творбата.  
Рафаел Лазаро – Хемер (Rafael Lazaro – Hemmer, 1967) е мексикански художник, който 
свързва науката и електрониката във впечатляващи интерактивни инсталации. През 1985 г. 
емигрира от Мексико в Канада, където учи физика и химия и се занимава с наука. Този му 
опит е в основата на дейността му като художник. През 2007 представя Мексико на 
Венецианското биенале.  
 
Олафур Елисон, (Olafur Eliasson, 1967) е датско-исландки художник, известен с мащабните 
си инсталации и скулптури, в които използва светлина и вода, познанията за природните 
явления, температурата и др., за да провокира необичайни сензорни усещания в своята 
публика. Работи в Берлин, където основава свое студио.  
 
Коментар с чувство за хумор: 
Маурицио Кателан (Maurizio Cattelan, 1960 г.) е може би най-известното име на италански 
художник в момента. Кариерата му започва като дизайнер на мебели във Форли, Италия. 
Работите му се отличават с остро чувство за хумор, често пъти са дръзки до скандалност. 



 

  
 

 

 

 

Неговите скулптури, често пъти съвсем идентично изглеждащи, като реални хора, животни 
и предмети, коментират конкретни теми на съвремието.    
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