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Лекция №4  
История на българското съвременно изкуство I част. Едно бунтарско 
десетилетие 1984 – 1994 г. – хепънинги, пърформанси, експерименти – 
неконвенционлано изкуство.  
 
Неконвенционално изкуство – специфичен, български термин, назоваващ 
появата на нов тип изкуство в началото на 80-те г. на 20 в. Това е моментът, на 
приобщаване на българското изкуство към западната художествена система, след 
няколко десетилетия изолация. Този процес на приобщаване и художествена 
либерализация, съвпада с периода на политически разпад на тоталитарния режим. 
Неконвенционалното изкуство носи бунтарски дух, артистична свобода и се изявява 
в акции, хенънинги, пърформанси, обекти, асамблажи и инсталации, художествени 
изяви, напълно непознати до този момент за българското изкуство. 
Неконвенционалното изкуство има най-общо два периода, до изложбен – 1982 – 
1988 г., когато тези прояви са описани най-често като „хепънинги”, „акции” или 
„художествени намеси в природна среда” и изложбен период от 1988 – 1994 г., в 
който това изкуство става обект на изложбено представяне. Неконвенционалното 
изкуство често носи и наименованията – авангард, концептуализъм, 
неоконциптуализъм и др. След 1992 г. то постепенно губи своята роля на бунтарска 
алтернатива и съвсем естествено заема мястото си на водещо художествено 
течение или съвременно изкуство.   
 
В началото тези артистични акции, имат игрови и чисто интелектуален характер. 
Повечето от участниците в тях, не гледат на тях сериозно, като на изкуство, затова и 
не се интересуват от резултата или от някакъв по сетнешен социален отглас. На 
практика, най-ранните документирани творби на неконвенционалното изкуство се 
появяват по скулптурните пленери, и носят характер на експеримент. (по Живка 
Валявичарска) 
 
Няколко версии за началото: 
Първи прояви на алтернативни художествени практики: Домашният тетър на 
Славка и Борис Деневи.  Баловете н художествената академия през 60-те години на 
20 в. (Димитър Грозданов) 
Ранни индидидулани опити: студетските експерименти от 1978 г на Дойчин Русев, 
работите на Владимир Иванов и др. (Свилен Стефанов) 
Ролята на скулптурните симпозиуми: 1983 г. „Воден змей” на варненския 
художник Веселин Димов, създадена на симпозиума по скулптура от дърво „Светът 
на детето” в с. Кости, Странджа-Сакар.  (Мария Василева) 
Младежките сценографски изложби, въвеждането на инсталативния експеримент 
в изложбените зали.  

 
80-те г. на 20 в - основни участници в процесите: 



 

  
 

 

 

- Първа документирана работа - 1983 г. ленд-арт инсталация „Воден змей” на 
варненския художник Веселин Димов.  
- Групите „Кукувден” и „ДЕ” създадени между 1981 – 1984 г. Основни фигури – Орлин 
и Имилия Дворянови и Добрин Пейчев.  
- Групите „Добруджа”, „Търговище” и „Добрич” създадени в средата на 80-те, основен 
инициатор е изкуствоведа Димитър Грозданов.  
- Група „Градът” е създадена през 1986 г. по инициатива на изкуствоведа Филип 
Зидаров и обидинява художниците Божидар Бояджиев, Недко Солаков, Андрей 
Даниел, Вихрони Попнеделев и Греди Асса.  
- Групата в Благоевград обединява художниците Сашо Стоицов, Георги Ковачев, 
Христо Шапкаров, Васко Иванов и Пламен Бонев. Знакови изложби -  „11.11.88” и 
„11.11.89”. 

 
- Изложбата „Земя и небе” октомври 1989 г. на покрива на СБХ, моментът на преход 
от алтернатива към нормализация.  
 
Първата половина на 90-те години на 20 в.  
- Индивидуалният път – работата на Недко Солаков „Строго секретно“ създадена от 
декември 1989 г. до февруари 1990 г. 
- Работите на Венциаслав Занков от началото на 90-те г. – серия от работи 
„Границите на агонията” и пърформанса „Червено“, градинката през СБХ, февруари 
1991 г. 
- Работите на Лъчезар Бояджиев - „Укрепване на вярата” и „Разпятие за рибаря”  
- Любен Костов и неговите дървени движещи се машини – „Време“, 1991, „Дървена 
машина за ръкопляскане“, 1992 г. и „Дървена машина за семейно задоволяване“, 
1992 г. 
- Група „Ръб“, Пловдив, автори: Албена Михайлова, Венета Маринова, Данчо 
Григоров, Димитър Келбечев, Димитър Митовски, Емил Миразчиев, Ивайло 
Григоров, Игор Будиков, Кольо Карамфилов, Моника Роменска, Надя Генова и Румен 
Жеков. Създадена е през втората половина на 1989 г. първа изложба „Символи и 
знаци“, Пловдив, изложбената зала на ул. „Гладстон“ 32. 
- Българските национални участия в чужбина – 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.  
- Явлението Д-р Гатев и изложбата „Дерматология? Изкуство” 1994 г. и работата му 
„В защита на твърдия материал”. 
„N-Форми? Реконструкции и интерпретации” 1994 г. първата годишна изложба на 
Сорос център, България и първото голямо изложбено изследване на 
неконвенционалното изкуство в България. Издаден е и каталог, събиращ 
фотографски архив на повече от 40 артистични групи и художници.  
 
 
Първите частни галерии: Още в самия край на режима се появяват първите частни 
галерии. През 1988 г. се ражда галерия „8” в къщата на Борис Стателов във Варна. 
Галерията съществува и до днес, без големи промени, както като концепция, така и 
като кръг от автори, които показва. През 1989 г. в София е открита галерия „Арт 36”. 
В началото на 90-те от особено значение са галериите „Градът” (съществувала за 
кратко), „Леседра”, „Студио Спектър”, в София, „Акрабов” в Пловдив, „КА” в Бургас. 
Важно значение има и дейността на галериите „Ата – Рай”. През 1996 г. е създадено 
не комерсиалното експериментално пространство „XXL”. В края на 90-те е важна 
дейността на галериите „ТЕД” във Варна, след 2000 г. и „Ирида” в София.  
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