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Мария ВаСилЕВа

Изкуство за промяна

Динко Стоев. Каньонът, 1989-1990. Маслени бои, платно, 160 х 180 см. 
Колекция Софийска градска художествена галерия
Dinko Stoev. The Canyon, 1989-1990. Oil, canvas, 160 x 180 cm 
Collection Sofia City Art Gallery



8

идеята за този проект се оформяше през последните няколко годи-
ни. Появи се преди сериозните и продължителни протести през 20131, които 
изведоха на преден план конкретни лица на художници, изкуствоведи и други 
представители на интелигенцията. За първи път от доста време насам от тази 
маргинализирана общност се откроиха индивидуалности, решени на сериозна 
и дълготрайна съпротива. Макар че протестите на практика не постигнаха цел-
та си за сваляне на правителството, те оказаха въздействие. Един от ефектите 
бе именно поставянето под съмнение на всеобщото мнение, че представите-
лите на културата, изкуството и науката са апатични и стоят настрана от об-
ществените процеси.

Познавайки отблизо художествената сцена, със сигурност мога да 
кажа, че поне творците от областта на визуалните изкуства често реагират на 
ситуацията чрез това, което правят. Това, че остават невидими, в голяма сте-
пен не е техен проблем, а проблем на системата, която по времето на социа-
лизма ги използваше като обслужващ персонал, а през последните 25 години 
ги поставя някъде най-долу в социалната стълбица и по този начин заглушава 
гласовете им.

Целта на проекта „изкуство за промяна“ е да покаже поне част от ре-
акциите на художниците спрямо социалната и политическата среда. Обхвана-
тият период е от втората половина на 80-те години на 20-ти век до днес, т.е. от 
зараждащите се демократични промени по време на перестройката през целия 
период на прехода, който продължава и сега.

За представители на различни поколения ще се стори странно, че за-
почвам с фигурата на Светлин Русев – човек, тясно обвързан с Българската ко-
мунистическа партия, част от висшия й ешелон, дългогодишен председател на 
Съюза на българските художници (структура, създадена, за да обслужва инте-
ресите на партията и държавата), заемал редица ръководни постове и набеж-
даван за отговорен за много от проблемите на българските художници преди 
и след 1989. Тази тема заслужава, разбира се, отделно изследване. В рамките 
на този проект неговата фигура е интересна заради факта, че в един момент се 
явява пресечна точка между старото статукво и назряващите промени.

През 1981 започват първите обгазявания на Русе от румънския 
град Гюргево. На брега на р. Дунав, точно срещу българския град, е построен 
химически завод. Екологичната обстановка в средата на 80-те години вече е 
изключително тежка. Обгазяването на Русе с хлор и хлорни съединения надви-
шава няколкократно допустимите норми. Всичко това е забулено от информа-
ционно затъмнение от страна на българското правителство, което не успява да 
промени нищо. През 1987 започват мирни демонстрации в града. Зад каузата 
на русенци застават известни български интелектуалци, които на 8 март 1988 
учредяват в София Обществен комитет за екологична защита на Русе. именно 
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с този комитет се свързва началото на голямата промяна в България. Мал-
ко след това във в. Култура излиза материалът „Вик за Русе!“. Подписан от 
Управителния съвет на СБХ, той реално е дело на Светлин Русев, от когото 
колегите му се разграничават малко по-късно. Това довежда до сериозни го-
нения срещу него (повече за това в интервюто със Светлин Русев). Между-
временно през 1988 той създава и показва публично няколко запомнящи се 
произведения („автопортрет“, „На кея“, „Русе – кея“, „Вярата“), както и при-
зовава и други художници да се включат в темата за Русе със свои работи. 
Организираната от него секция „Екология“ през същата година в рамките на 
традиционната Обща художествена изложба „Подвиг, признателност, друж-
ба“, посветена на историческите приятелски връзки със Съветския съюз, се 
превръща в сериозен протест срещу системата 2.  Трябва да отдадем дължи-
мото и на младите художници от град Русе, които в края на 1987 организи-
рат изложбата „Екология“. Сред най-активните са Михаил Бешев (тогавашен 
председател на ателието на младия художник в Русе, под чиято егида се ор-
ганизира изложбата), антоний Софев, Пламен Монев, Виргиния Пенчева, Де-
лян Хубенов, Владимир Христов и други, подкрепени от автори от различни 
поколения като Володя Кенарев, Николай Караджов, александър Димитров, 
Кънчо Кънев, Тодор Филипов, Цвятко Цветков и др.3 Запазената тетрадка за 
впечатления е уникален документ за въздействието, която тази изложба има 
върху гражданството на Русе.

Тези две прояви са от малкото примери, когато толкова масово ху-
дожници се обединяват в името на конкретна кауза и то във време, когато са 
напълно наясно с рисковете, които поемат. Яркото демонстриране на граж-
данска позиция независимо от предполагаемите угрози на комунистическия 
режим е много достоен пример в най-близката ни история, който заслужава 
да бъде познаван. 

Темата „екология“ се разработва и в едноименния хепънинг на група 
„Търговище“, 1988, Търговище, както и в хепънинга „Екология“ с организатор 
Елена Парушева, проведен при закриването на Осмата младежка изложба 
на художниците, май 1989, Сливен (участват още Димитрина Дойчинова, 
александър Дойчинов и др.). Засегната е и в отделни творби като „Домаш-
на екология“ на Сашо Стоицов от емблематичната изложба „11.11.88“ в Бла-
гоевград. По това време той създава и „Бум в енергетиката“, 1988, и „Дупка 
в паркета“, 1989, в които има много политика и социална рефлексия. Те са 
свързани с драматичните идеологически промени и трагичното икономическо 
положение. В началото на 90-те Стоицов развива акционистките, социално 
критически действия по-посока на по-задълбочен анализ на миналото. Прави 
го през неговите символи (петолъчки, търнокопи, лопати) в живописни творби, 
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дървопластики и акварели в стилистиката на иконата или източната миниатю-
ра. Прави го чрез иронично сакрализиране – оръдията на труда, превърнати 
в икони и олтари, покрити със златен варак, или като уголемява дотолкова 
мотива, че той загубва образа си, а заедно с него и конкретното си послание. 
Сашо Стоицов е единственият, който намира смисъл и мотивация да се зани-
мава с миналото и неговата визуална риторика.

С настъпващите промени след 1989 изцяло се сменя и системата 
на художествения живот. Тоталитарното управление на Съюза на български-
те художници, в чиито ръце е съсредоточена цялата власт по отношение на 
теми, естетика и пазар, се разпуква постепенно и на сцената се появяват 
индивидуални играчи, частни галерии и неправителствени институции. Към 
традиционно толерираните жанрове на живописта, графиката и скулптурата 
се присъединяват хепънингът, пърформансът, обектът, видеото и инсталаци-
ята. Тези абсолютно нови и непрактикувани жанрове, съвместно с появилите 
се кураторски практики, оформят лицето на това, което днес наричаме съвре-
менно българско изкуство. 

В периода след средата на 80-те години всяка дребна крачка по по-
сока на разбиване на статуквото – организационно и естетическо, се възпри-
ема като своеобразен бунт срещу политическата система. Много е трудно от 
днешна гледна точка да се обясни защо едно или друго действие в онези вре-
мена са се разчитали като сериозно противопоставяне. Ситуации и творби, 
които сега изглеждат напълно естествени, тогава ни се струваха като гранди-
озни пробиви в системата. Много често трябва да се чете между редовете и 
да се улавят нюансите. Във времето на тотален страх и милиционерщина се 
налага да се използва силно метафоричен език. 

Пример за това е работата на любен Костов „Машина за рисуване“. 
На 24 декември 1988 тя е показана в градинката пред „Кристал“ в София, 
където се провежда няколкочасова акция. Смисълът на машината е, че всеки 
може да създаде своя рисунка. интересно е доколко се разминават дори на-
меренията на художника с начина, по който някои от нас възприемаха тази ак-
ция тогава. Според любен Костов: „Целта на тази машина тогава бе коментар 
към абстрактното изкуство. идеята бе да се покаже, че всеки може да прави 
абстрактно изкуство под една или друга форма“4. Начинът, по който още тога-
ва я интерпретирахме, надхвърля намерението на художника. извън факта, 
че става дума за движеща се дървена машина, която не попада в никакви 
тогавашни определения за изкуство, това, което изключително впечатлява, 
е, че действието се случва не в някоя от залите на СБХ, а в една обществена 
градинка, която по-късно става символ на промяната5. Физическото напускане 
на тоталитарните пространства се превръща в символично. От съществено 
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любен Костов. Дървена машина за рисуване, 1988. Дърво, хартия, боя, 
180 х 160 х 120 см. Хепънинг в градинката пред кафе „Кристал“ в София, 
24 декември 1988. Колекция Софийска градска художествена галерия 
Lyuben Kostov. Wooden Machine for Painting, 1988. Wood, paper, colour, 
180 х 160 х 120 сm. Happening in the garden in front of Crystal cafe, Sofia, 
24th of December 1988. Collection Sofia City Art Gallery
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любен Костов. Време (Машина за разбиване на идоли), 1989 
Дърво, тухли, камък, гипс, въже, 300 х 200 х 270 см. 
Колекция Софийска градска художествена галерия 
Lyuben Kostov. Time (Idol Blasting Machine), 1989 
Wood, bricks, stone, gypsum, rope, 300 х 200 х 270 сm 
Collection Sofia City Art Gallery 
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значение е и включването на случайните минувачи. По това време усилено се 
дискутира проблема, че изкуството, което иска да бъде „близо до народа“, на 
практика се е затворило в една защитена система, до която достъпът е невъз-
можен6. Още в изложбата „авторски отпечатък“ през март 1987 този проблем 
се визира чрез докарване на печатарска преса в залата, печатане на графи-
ки на място и продажбата им на нарочно ниски цени. Такъв е и фокусът на 
трите „ателиета на открито“, организирани през 1987 от журналистката от в. 
„Народна младеж“ Диана Тушева с цел действително излизане на изкуството 
„сред народа“ и продажба без журита, комисии и завишени цени като част от 
политиката за поддържане престижа на изкуството7.

Много изложби и акции през 1988-1989 могат да се разглеждат като 
социален протест с факта на самото си съществуване. Освобождаването от 
опеката на държавата, самостоятелното организиране, свободното създава-
не на групи и сдружения, експериментирането с нови, негласно забранени 
дотогава изразни средства – всичко това показва ако не форма на социален 
протест, то поне етап на социално осъзнаване. Още изложби като „Художни-
кът и театърът“, 1986, „авторски отпечатък“, 1987, „Градът?“, 1988, „11.11.88“ 
и „11.11.89“ в Благоевград, „Символи и знаци“ на група „Ръб“ в Пловдив, яну-
ари 1990, и други хепънинги, инсталации и акции подсказват назрялото жела-
ние за драматични промени както в начините на мислене и изразяване, така 
и в цялостната организация на художествения живот. 

Една от работите, която по директен начин отправя коментар към сис-
темата и той е разчетен като такъв от властите, е „Поглед на Запад“ на Недко 
Солаков, показана на изложбата „Земя и небе“ през октомври 1989. изложбата 
се организира на покрива-тераса на „Шипка“ 6 (централата на СБХ), където на 
парапета художникът монтира телескоп и табелка със заглавието. Телескопът 
сочи на запад, но и към петолъчката на Партийния дом. Табелката веднага е 
демонтирана, а творбата остава като един от символите на прехода.

Фигурата на Недко Солаков е една от най-интересните и противо-
речиви за мнозина в периода на прехода. Неслучайно в книгата са му от-
делени специални страници. Признанието му чрез произведението „Строго 
секретно“, че е сътрудничил като студент на тайните служби, е прецедент 
не само в българската културна история.8 Той е един от малкото художници, 
подготвени за промените, защото винаги е бил социално активен. Затова при 
него преходът от терена на картината към пространството на инсталацията 
не изглежда изкуствен. Много от картините му отпреди 1989 подсказват бъ-
дещото му развитие9.

На самия праг на промените в София се организират няколко ак-
ции, подкрепени от младежката организация на комунистическата партия 
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– ДКМС (Димитровски комунистически младежки съюз), свързани с неговия 
последен конгрес. Едната е хепънингът пред археологическия музей в Со-
фия, декември 1989, с участието на албена Михайлова, антоний Софев, Ди-
ана Попова, Елена Парушева, Димитър Грозданов, любен Костов. Послед-
ният представя запомнящия се хепънинг с дървена кинетична инсталация 
„Падане на член I“ (става дума за Член I от конституцията на Н.Р.България, 
който определя ръководната роля на комунистическата партия) и движе-
ща се дървена машина „Строго секретно“. В тази поредица са и работите 
му от 1989: „Време (Машина за разбиване на идоли)“, „Дървена машина 
за ръкопляскане“, както и „Червения стол“ – голям червен стол, на който 
вместо един подлакътник има ветропоказател, и преди да седне „Червени-
ят човек“ трябва първо да насочи ветропоказателя в необходимата посока 
(не е запазена). През януари 1990 група „Градът“ организира политически 
хепънинг „Хамелеонът“ пред НДК. идеята е върху огромно дървено скеле 
всички желаещи да си донесат вече ненужните комсомолски книжки и от 
тях да направят кожата на чудовището, като по този начин символично се 
разделят с миналото. 

Още в самото начало на промените коментарите на художниците 
вървят в две посоки – едната е разделянето с миналото, а другата е тежката 
икономическа ситуация, в която държавата изпада много бързо. Две ранни 
работи на аделина Попнеделева отразяват това: „Храм“, 1990, и „За хляба“, 
1995. В първата авторката изтъкава черга с мотив, който прилича на храм, от 
изрязаните заглавия на в. Демокрация – издание на Съюза на демократич-
ните сили, започнало да излиза през февруари 1990 и символ на надеждите 
за промяна. Боядисаната в червено филия хляб, висяща от тавана в работа-
та „За хляба“, директно изразява икономическия разпад на държавата. В по-
късните си работи аделина Попнеделева продължава сериозно да изследва 
формирането на нови индивиди в пост-социалистическото общество. Във фи-
лмите от поредицата “Fresh” (2005-2009) главният герой олицетворява прехо-
да и възможността в него да изникват образи, които показват стремежа към 
натрупване на личен капитал и всички ценности, свързани с желанието за по-
требление. Темата се развива и във филма „Марго от лондон“, 2012, в който 
гледната точка е обърната и на ситуацията в страната се гледа с погледа на 
човек, живеещ зад границите й.

Сред авторите, които създават метафори за времето – онова, което 
отминава, и другото, което още не е дошло, е д-р Галентин Гатев. „В защита 
на твърдия материал“ от 1994 е акция в завода по „Металообработване и 
зъбопроизводство“ в Благоевград, при която в рамките на един ден всички 
елементи се произвеждат не от метал, а от дърво. В „Единствено възможен 
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начин (галерия – причина, рудник – следствие)“, 1996, Гатев визуализира 
безумието на реалността чрез експониране на самата реалност – камион, 
предвиден да обслужва мина „Елаците“, е значително по-голям от входа на 
тунела. За решаване на проблема авторът построява в мащаб копие на ками-
она, което може да се използва по предназначение.

Основна тема, която не губи актуалността си, е тази за идентичност-
та. Васил Симитчиев напуска родината си като невъзвращенец. Завърнал се 
отново след падането на комунистическия режим, той никога не престава да 
се вълнува какво се случва „там“. Още при едно от първите си посещения в 
България той реализира пърформанса „Гладене на българското знаме“, 1990. 
Дългогодишният партиен лидер е свален наскоро, но системата няма да се 
смени толкова бързо и безболезнено. Симитчиев глади знамето със стария 
комунистически герб, за да го сгъне внимателно и да го прибере завинаги. В 
този прост жест има голяма доза драматизъм – нежността на гладенето на 
знамето, която е свързана с почит и уважение към този символ, се противо-
поставя на предчувствието за прибирането на знамето в килера, на изтрива-
нето му от спомена. Често пъти Симитчиев успява да постигне нееднознач-
ност чрез действие или обект, които изглеждат съвсем обикновено. 

Васил Симитчиев реализира нееднократно пърформанса си „азбука“, 
в който чете кирилицата на публични места (в София и Копенхаген) на 24 май 
– Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, издигнат 
на висока платформа или стълба пред собственоръчно нарисувана огромна 
икона-билборд на братята Св. Св. Кирил и Методий. Звуците се превръщат в 
абстрактна поезия, която достига по-бързо и навлиза по-дълбоко в съзнанието 
и сърцето на слушателя, отколкото смисълът на непознатия език. През 2012 
Симитчиев се връща отново в София, за да изоре с дървено рало, теглено от 
мощен джип, бразда в поляната зад Музея за съвременно изкуство – като сим-
воличен жест и напомняне, че почвата в държавата, която повече от 25 години 
съществува в условия на преход, все още очаква истинското си преобръщане.

Проблемът за идентичността е интерпретиран в работи на Вен-
цислав Занков: „Достойнство“ /аз съм българин/, 1994, част от инсталацията 
„Камина“; „Вкус на рай“, 1993; „Жена люпи семки“, 1995-1996 и други. Във ви-
деото „изплъзваща се самоличност“, 1997, Занков монтира едни върху дру-
ги свои снимки от различни документи за самоличност, като така истинското 
лице изчезва. Филмът завърша с бруталния акт на изгарянето на личния пас-
порт като израз на невъзможността героят да намери себе си в обърканото 
време, в което живее. 

През 1989-1991 лъчезар Бояджиев създава инсталацията от мно-
жество колажи „Укрепване на вярата“. В тях се появява сдвоеният образ на 
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Венцислав Занков. Достойнство /аз съм българин/, 1994 
Фотография; част от инсталацията „Камина” 
Ventsislav Zankov. Dignity /I am a Bulgarian/, 1994 
Photography; part of the installation “Fireplace” 

Васил Симитчиев. изглаждане на българското знаме, 1990
Пърформанс. Студио за експериментално изкуство Вампоров, София 
Vassil Simittchiev. Ironing the Bulgarian Flag, 1990 
Performance. Vamporov Studio for Experimental Art, Sofia 

<
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Христос. Както казва самият автор: „става дума именно за този вид удвояване 
на реалното, при което границата между него и въображаемото изчезва“10. От 
1994 е работа на Бояджиев „Нео-Голгота“ – след най-запомнящите се творби 
от началото на прехода, неслучайно представена в международната изложба 
“After the Wall”. Гигантски бизнес костюми, разположени на стената като трой-
но разпятие, разказват историята на времето с много мисъл и подтекст.

През 1999 Правдолюб иванов участва в изложбата “Bacterium Bul-
garicus Art” в Рига с пърформанса си „В проблема на неразбирането“. Худож-
никът се намира в центъра на детски надуваем басейн, пълен с кисело мляко, 
заквасено от прословутата българска бактерия, стъпил е здраво с обувките 
си в него и раздава на посетителите от продукта, загребвайки с черпак. Про-
блемът за границите на разбирането и възприемането е разработен и в ра-
ботата му „Царството на желанието и прахосването“, 2004. Отговаряйки на 
темата на биеналето в Солун „Микрокосмос – X – Макрокосмос“, за където е 
създадена, художникът намира образ на прословутата балканска потентност 
в 100 килограмов сперматозоид, който независимо от размера си, лежи без-
помощно на пода на галерията.

В посоката на търсене на национална идентичност са работите, 
свързани с паметника на Съветската армия. Още през 1991 Диана Попова и 
Добрин Пейчев публикуват своя идеен проект за превръщане на Паметника 
на съветската армия в център за авангардно изкуство11, сам по себе худо-
жествена акция, макар и под формата на публикация във вестник. През 1993 
любен Костов създава работата „9 колажа на една могила като метафора“, 
която показва в залите на Националната галерия за чуждестранно изкуство. 
Предложението на автора е спорният паметник да се покрие с пръст и да се 
превърне в могила, която след време поколенията да разкопаят и да преце-
нят дали са намерили съкровище или не. Проектът има и втора част – „из-
ложба във вестник“, която го допълва12. Друг паметник от близкото минало, 
който се обсъжда в обществото, е Бузлуджа – мемориал и конгресен цен-
тър, дом на комунистическата партия и най-големият идеологически център 
в страната, построен високо в Стара планина. Украсен със скъпи мозайки и 
скулптури, след 1989 той е вандализиран, украсата е унищожена или ограбе-
на, и сградата е оставена да се разрушава. Никола Михов създава проекта 
„Forget Your Past“, 2009–2012, в който обръща внимание на всички монументи 
от миналото като репери на паметта и на нашето отношение към историята. 
Другият много спорен паметник е Мавзолеят на комунистическия лидер Геор-
ги Димитров в центъра на София, разрушен през 1999. Около съдбата на този 
паметник също има много дискусии, мнението на обществото се променя с 
времето. Колективната памет през този монумент е във фокуса на интереса 
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на художници като Васил Симитчиев, Недко Солаков, Даниела Костова, иван 
Мудов. Камен Стоянов използва празния пиедестал от сваления паметник 
на ленин в град Русе за проекта “Hello, Lenin”, 2007. В „Паметник от моя спо-
мен“, 2013, писателят Георги Тенев възстановява чрез 200 фоторепродукции 
мемориалните плочи с имената на български войници и офицери, загинали в 
Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Тези плочи са 
част от мемориал, издигал се в района на НДК, пострадал частично от бом-
бардировките през 1944 и заличен окончателно през 70-те години. С тях той 
облицова фасадата на Софийска градска художествена галерия.

Проблемът за идентичността на българина добива нови нюанси по 
време на преговорите за приемането на страната в Европейския съюз и след 
това. Във видеото на илиян лалев „В очакване“, 1999, сред цветните пиксели 
на телевизора се появява логото на предаването EuroNews, накрая шарените 
райета преминават в българското знаме и надпис, че 10 години след промените 
още се изчаква включване към европейската интеграция. Различна е гледната 
точка на Катя Дамянова в пърформанса „Европейски език“, 2005, в който езикът 
й е прободен с медицинска игла, на чийто връх стои умален вариант на евро-
пейското знаме. Темата за България и как ние и другите я виждат присъства в 
творби на Самуил Стоянов, Стела Василева, Зара александрова, Бора Петко-
ва, Зоран Георгиев, Велислава Гечева, Кристина иробалиева.

В тази посока, но с много по-специфично място, е проектът на Рай-
чо Станев „Голямата екскурзия“, 2009, който изследва изселването на око-
ло 360 000 български турци през лятото на 1989 след насилствената смяна 
на имената им (1984-85). Това е една от малкото работи, посветени на тази 
травматична за българското общество тема. авторът предава събитието от 
гледната точка на свидетели на изселническата вълна чрез интервюта. Той 
се свързва с приятели, съученици и съседи в Турция и България, за да разбе-
ре какво е станало с тях и как може да се говори за това време, за което днес 
вече никой не споменава. Чрез този разказ Райчо Станев се опитва да преда-
де чувствата и усещанията не само на потърпевшите, но и на всички волни и 
неволни, активни или безучастни свидетели на процеса. 20 години след този 
ужасяващ акт в новата българска история имаме възможност да погледнем 
събитието, участниците в него и себе си от дистанция и отстрани.

Голяма територия от социални проблеми покриват творбите на чле-
новете на група „8-ми март“. С преобладаваща феминистка насоченост, ху-
дожничките се занимават с много и различни теми, свързани с всекидневието. 
авторки като аделина Попнеделева, алла Георгиева, Надежда Олег ляхова, 
Димитрина Севова, Силвия лазарова, Таня абаджиева, Мариела Гемишева, 
Нина Ковачева, Боряна Росса, Даниела Костова, Даниела Сергиева и други, 
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Група „Градът“. Вавилонската кула. акция пред Дома на хумора 
и сатирата, Габрово, 1989
The City Group. A Tower of Babel. Action in front of the House of Humour 
and Satire, Gabrovo, Bulgaria, 1989

Група „Ръб“. изложба „Символи и знаци”, 1990. изложбена зала, Пловдив 
Edge Group. “Symbols and Signs” Exhibition, 1990. Exhibition Hall, Plovdiv
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аделина Попнеделева. Храм, 1990. Памук, вълна, вестници, 100 x 87 см. 
Adelina Popnedeleva. Temple, 1990. Cotton, wool, newspapers, 100 x 87 cm

Васил Симитчиев. Българската азбука. Пърформанс, 24 май 1988, 
Копенхаген 
Vassil Simittchiev. Bulgarian Alphabet. Performance, 24th of May 1988, 
Copenhagen 
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Венцислав Занков. Червено 1. Пърформанс, 22 февруари 1991, 
Докторската градина, София (срещу сградата на СБХ на ул. „Шипка“6). 
Кухненска маса, бяла покривка, кристални чаши, старо легло с пружина, 
хирургически инструменти, скулптура от желязо „Прозорец“, 30 литра 
затоплена телешка кръв 
Ventsislav Zankov. Red 1. Performance, February 22, 1991, The Doctor’s 
Garden, Sofia (just across the Union of Bulgarian Artist at Shipka 6 Str.). 
Kitchen table, white tablecloth, crystal glasses, old bed with a bed-spring, 
surgical instruments, iron sculpture “Window”, 30 l hot calf blood

Венцислав Занков. изплъзваща се самоличност, 1997. Видео 
Ventsislav Zankov. Escaping Identity, 1997. Video

Венцислав Занков. Вкус на рай, 1993. Маслени бои, платно, 180 х 260 см. 
Ventsislav Zankov. Taste of Paradise, 1993. Oil, canvas, 180 х 260 cm 

Венцислав Занков. Спешно се нуждая от Мерцедес, моля помогнете! 
Коледна акция, 25-29 декември 2003, София 
Ventsislav Zankov. I badly need a Mercedes, please help! 
Christmas action, December 25-29, 2003, Sofia
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Галентин Гатев. В защита на твърдия материал, 1994. акция, 4.07.1994, 
Завод за металообработване и зъбопроизводство, Ботевград. Колекция 
Слава Наковска и Недко Солаков 
Galentin Gatev. In Defence of Solid Material, 1994. Action, 04.07.1994, Metal 
Working and Gear Production Company, Botevgrad, Bulgaria. Collection 
Slava Nakovska and Nedko Solakov 

>
Галентин Гатев. Моторни двигатели с регионално предназначение, 1998. 
инсталация; обекти, видео  
Galentin Gatev. Motor Engines with a Regional Purpose, 1998. Installation; 
objects, video
  
Галентин Гатев. Единствено възможен начин (галерия – причина, рудник 
– следствие), 1996. инсталация; камион – 1000 x 1050 x 2200 см., тунел 
– 1200 x 1500 x 900 см. Колекция Софийска градска художествена галерия 
Galentin Gatev. The Only Possible Way (gallery – cause, coalmine – effect), 
1996. Installation; truck, – 1000 x 1050 x 2200 сm, tunnel – 1200 x 1500 x 900 сm 
Collection Sofia City Art Gallery
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включват в обръщение проблемите на жените, отношението към тях на раз-
лични нива в обществото, в частност и общо, и го правят като използват ши-
рок спектър от инструменти – през историята, практиките на днешния ден, 
рекламата и моделите на консуматорското общество. Темите, върху които те 
работят, напускат границите на личното живеене, както и на националното, 
и излизат далеч извън границите на страната. За това спомага и големият 
международен проект „Смяна на местата“, 2000-2001, в който 10 жени от Бъл-
гария, Македония, Румъния, австрия и Швейцария живеят на мястото на дру-
гия за известен период от време и създават творби след натрупаните нови 
впечатления. Този разговор е разширен и от проекти, свързани с друг тежък 
социален проблем като трафика на хора13. През 2006 в Центъра за култура 
и дебат „Червената къща“ се организира изложбата „Трафик на хора: девет 
авторски позиции“. Темата присъства в творчеството на Боряна Венциславо-
ва: „Миграционни стандарти“, 2011, “True vision. False Story. Same Sky”, 2010, 
“Euro de Lux”, 2006, “It Is Always Dark Outside”, 2005. Проблемите на емигра-
цията навлизат в периметъра на интереса на авторите, когато много от тях 
самите се сблъскват с нея. След 1989 художници масово напускат България. 
Първите емигранти се оказват най-дълготрайно и силно откъснати от страна-
та си. При следващите поколения ситуацията се променя. Особено с влиза-
нето на България в Европейския съюз преживяването придобива по-различ-
ни измерения и връзката с родната страна е по-силна и постоянна. именно 
тези млади автори, често разделяйки живеенето си между две родини и две 
реалности, изследват и съпоставят собствените си усещания. В тази посока 
работи Даниела Костова в „Произведено в“, 2004-2005 и в „Тяло без органи. 
Български бар“, 2006. 

Един от художниците, който най-активно и последователно изследва 
проблемите на екологията – вече от гледна точка на глобалното развитие, е 
Самуил Стоянов. Той базира творбите си на научни изследвания, като пре-
връща артистичния жест в социално ангажиран протест. 

В българското съвременно изкуство голяма част от проблемите на 
обществото се разглеждат през промените, свързани с големия град. За кра-
тък период от време положението в страната драстично се променя. икономи-
ческата ситуация кара големи потоци от хора да се отправят към столицата, 
което пък изцяло променя нейния вид и характер. София концентрира много 
от позитивните и негативни промени на прехода. Неслучайно художниците за-
почват да изследват тези промени, които в сгъстен вид показват генералните 
движения в държавата като цяло. Градската тема става лакмус за социалните 
напрежения. интересът е провокиран и координиран от тригодишния проект 
„Визуален семинар“, 2003-2006, на института за съвременно изкуство-София 
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и Центъра за академични изследвания, с фокус върху град София. В неговите 
рамки се реализират редица дискусии, резиденции, изложби и издания, всич-
ките свързани с проблемите на бурно променящия се голям град. Силно кри-
тични произведения създават Красимир Терзиев (градът между „светлото“ 
минало и неясното бъдеще), лъчезар Бояджиев (рекламите, които прикриват 
и изместват истинския град), Явор Гърдев (възможностите за регулиране на 
визуалната среда), иван Мудов (прозорецът на музея за съвременно изкуство 
– възможна гледна точка към развитието на града) и други, които изследват 
околната среда в дълбочина и коментират промените. В периода 2004-2009 
Надежда Олег ляхова също създава цяла серия произведения, свързани с 
наблюденията й върху градското живеене: „Софийски лъвове“, „Новините в 
7“, „Колелото на късмета“, „Глобално и дългосрочно ситуацията е положител-
на“. Тази тенденция е представена и в изложбата „(Гр)адски приказки“, 2006, 
в Софийска градска художествена галерия. Кирил Кузманов развива някол-
ко проекта, които се занимават с промените в „непривлекателни“ по нечии 
стандарти градски части – „Проект 0“, посветен на квартал Капана в Плов-
див, 2010-2014; „(При)видността на съдържанието“, 2013, в който премества 
реално действащ търговски щанд от Женския пазар в София (подлежащ на 
реновиране, което според мнозина ще заличи част от идентичността на гра-
да) в художествен музей, а в същото време обект, изобразяващ изложбената 
зала, обикаля района на пазара; „Под трафика“, 2011, в който художникът 
и негови приятели пътуват със саморъчно направени лодки по Перловската 
река в София. В акциите си „Синхронизация“, 2010, и New Piece of Art, 2013, 
Камен Стоянов  не толкова критикува, колкото намира ново приложение на 
билбордите, превръща ги в произведения на изкуството и ги обживява.

Като част от новата култура на живеене след промените се явява 
феноменът на чалгата – музика и стил на поведение, заимствани от съседни 
балкански страни, развити на местна почва и придобили размера на феномен. 
В резултат на интереса на художниците (Борис Мисирков / Георги Богданов, 
аделина Попнеделева, алла Георгиева, Боряна Венциславова, Светозара 
александрова и др.) към това явление през 2009 г. кураторите Светлана Ку-
юмджиева и Весела Ножарова организират изложбата „изкушението Чалга“, 
която сумира реакциите в тази посока.

През последните две години политическата ситуация в страната 
породи силно обществено напрежение, което от своя страна провокира и 
създаването на повече работи с ясен политически оттенък. Още през 2009 
Недко Солаков създава видеото „Безмълвни (но толкова цветущи, колкото 
само българският език може да позволи) псувни“, в което най-официални-
те български институции получават клетви лично от художника, макар че, 
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Даниела Костова. Произведено в, 
2004-2005. Видео, 7 мин. 
Daniela Kostova. Made In, 2004-2005. 
Video, 7 min 

Даниела Костова. Тяло без органи. 
Български бар, 2006 
Видеодокументация, 28 мин. 
Daniela Kostova. Body Without Organs. 
Bulgarian Bar, 2006. Video documentary, 
28 min
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Надежда Олег ляхова. Софийски лъвове, 2004. Серия от 7, дигитален 
отпечатък върху платно, вариращи размери. Колекция Софийска 
градска художествена галерия
Nadezhda Oleg Lyahova. The Lions of Sofia, 2004. Series of 7, digital print 
on canvas, dimensions variable. Collection Sofia City Art Gallery
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иронизирайки сам себе си и собствената си смелост, той не ги произнася 
на висок глас, а можем да ги разчетем само по устните му. През 2012 Райчо 
Станев представя проекта „Годината на нашето недоволство“ – 12 авторски 
плаката, които маркират 12 важни политически действия, генерирали вълна 
от обществени протести. През месец юли 2013 галерия „Ракурси“ организира 
изложба със заглавие „Приказка без край?“, в която с ангажирани работи се 
включват художниците Явора Петрова, Велислава Гечева, Зоран Георгиев, 
Кристина иробалиева, Свилена Колева и Велико Маринчевски. идеята въз-
никва от гражданските протести през февруари същата година и е концентри-
рана около политическите, икономическите и екологичните проблеми, поро-
дили протестите. През 2013, в разгара на протестите, Камен Стоянов създава 
„Опит за звук“ – гигантска свирка, която, качена върху кола, трябва от силата 
на движението на въздуха да произведе звук, който да „отвее“ българските 
политици. Художникът, който превръща личната си позиция и преживявания 
в произведение, е Правдолюб иванов. лозунгите, които издига по време на 
протестите в центъра на София през лятото на 2013, фокусират обществено-
то внимание14.

Правдолюб иванов е автор, който винаги силно се интересува от 
политическите събития в страната и в света. Когато в средата на 90-те години 
на 20-ти век конфликтите на Балканите са изключително сериозни и върви 
кървав процес на преразпределяне на територии, той създава няколко ем-
блематични работи: „Територии“ и „Територия“, 1995, „лесни знамена“, 1996. 
В тях, без да разказва конкретни истории, иванов реагира по метафоричен 
начин на ситуацията. Една от най-силните му инсталации, превърнали се в 
знак на времето и не губещи актуалността си, е „Трансформацията винаги от-
нема време и енергия“, 1998. В пространството са изложени десетки котлон-
чета, свързани със сложна мрежа от електрически кабели. Върху тях къкрят 
тенджери и чайници, като водата е в постоянен процес на изпаряване и под-
мяна. Едва доловимите изпарения и лекият шум на кипящата вода допълват 
усещането за безкрайността на процеса на промяна.

Съвременните български художници осъзнават, че продължават да 
се намират някъде в дебрите на прехода. Чувстват ли се изгубени там е въ-
прос, на който не е лесно да се отговори. и те като всички свои сънародни-
ци живеят в държава, която не е съградила единното си минало, трудно се 
намества в настоящето, а това прави перспективите за бъдещето недотам 
оптимистични. Независимо от личните си усещания, нагласи и песимизми, ху-
дожниците не остават безразлични към случващото се. Много често работите 
им засягат важни за обществото теми. От тук нататък чувствителността му е 
поставена на изпитание и проверка. 
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1 Протести срещу кабинета „Орешарски“ са протести в България, започнали през 
май 2013 още преди избирането на Пламен Орешарски за министър председател 
и неговия кабинет от Народното събрание. Протестите възникват като реакция 
едновременно на личността на Орешарски и министрите му, както и очакваните и 
оповестени политики. Вследствие към това се добавя и практиката за непрозрачно 
назначаване на държавни длъжности, първото от които е за шеф на ДаНС. 
Продължават малко повече от година.

2 В боядисан в черно ъгъл на залата работи, директно посветени на Русе, показват: 
Михаил Бешев „Реквием за Русе“, Милко Божков „Посвещава се на град Русе“, 
Йордан Кацамунски „Черното цвете“, Володя Кенарев „Прекъснат полет“, ивайло 
Мирчев „Без название“, Ванко Урумов „Закрит град“, альоша Кафеджийски „Сбогом 
на слънцето“, Кирил Мескин „Екология“, Емил Попов „Детски фигури“, иван Русев 
„Вятърът – посвещение на град Русе“, Борислав Русинов „Геноцид“, Стефан Цанев 
„Утро в Русе“, Димитър Чолаков „Мъртвият град“, Георги лечев „Тъжният цвят 
на природата (с посвещение на гражданите на Русе) “, „Сънят на гладиатора (с 
посвещение на гражданите на Русе) “, „Самотно утро (с посвещение на гражданите на 
Русе) “, атанас Нейков „Стенвестник I, II“, ангел Станев „Посвещение на град Русе“, 
Николай Караджов „Пейзаж с облак“ (справка Фотоархив на СБХ)

3 Попова, Д. Отражения на съвестта. Художествена изложба „Екология’ 87” в Русе, в. 
Пулс, 23 февруари 1988

4 любен Костов за машините преди и сега. интервю на Владия Михайлова, в. Култура, 
20 март 2009

5 Градинката пред „Кристал“ е малък парк в центъра на София на ъгъла на 
ул. „Г.С.Раковски“ и бул. „Руски“. Нарича се така на жаргон по името на вече 
несъществуващо заведение от времето на социализма. С нея са свързани някои от 
първите протести срещу комунистическия режим през октомври 1989 и по-специално 
с действията на „Екогласност“

6 На този проблем са посветени няколко статии във в. Пулс: Василева, М. и Попова, 
Д. Експериментът, който ни е нужен. Проблеми на социалната активност в нашето 
изкуство, разговор. в. Пулс, 01 март 1988; Мутафов, Е. Нямата публика. Нахвърляни 
мисли по един болен проблем. в. Пулс, 04 октомври 1988; Варзоновцев, Д. Публиката, 
която я няма. в. Пулс, 18 май 1989

7 Василева, М. На пътя на купувача. По повод „ателие на открито“, в. Народна култура, 
13 март 1987

8 Солаков, Н. Засега акцията тече. в. Култура, 22 юни 1990
9 Василева. М. Недко Солаков. Между картината и инсталацията, сп. Проблеми на 

изкуството, 1998, бр. 1, с. 21-26
10 „Техники на визуалност“, Кьосев, а., Бояджиев, л., разговор, Пирон. Софийско 

студентско електронно списание за изкуство и култура, брой 1, 17 юни 2013 
11 Пейчев, Д., Попова, Д. Паметникът на съветската армия – център за авангардно 

изкуство (идеен проект на колектив “ДП”). в. Пулс, 26 февруари-04 март 1991. 
Представен в изложбата „Негативни територии” в кратко съществувалата галерия 
„изкуство в действие”.



32

12 Василева, М. изложба във вестник, в. Стандарт, 30 април 1993
13 изложба „Трафик на хора: девет авторски позиции“ с куратори Борис Мисирков и 

Георги Богданов, Център за култура и дебат „Червената Къща“, София, 2006
14 Впоследствие той ги експонира в галерия Сариев в изложбата „Каквото виждаш“, 

1 ноември 2013 – 17 януари 2014 
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Красимир Терзиев. Let’s Dance /  Дрехи за колективен живот, 1996 
инсталация; смесена техника, 10 бели ризи (прекроени), пластмасова 
конструкция, въже, 300 x 300 x 210 см. 
Krassimir Terziev. Let’s Dance /  Clothes for Collective Life, 1996 
Mixed media installation, 10 white shirts (manipulated), plastic circular 
construction, rope, 300 x 300 x 210 cm 
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Калин Серапионов. Търсената категория, 1996. инсталация; 15 черно-
бели фотографии; вариращи размери (детайл) 
Kalin Serapionov. Wanted Category, 1996. Installation; 15 b/w photographs, 
dimensions variable (detail)

Калин Серапионов. Чувствате ли се различен?, 1996-1998. инсталация; 
текст, хартия, самозалепващо се фолио, вариращи размери (детайл)
Kalin Serapionov. Do You Feel You  Are Different?, 1996-1998. Installation; 
text, paper, self-adhesive foil, dimensions variable (detail)



35

Расим. Дрога, 1995. Видеодокументация от 
пърформанс, 90 мин. Колекция Софийска градска 
художествена галерия 
Rassim. Drug, 1995. Video documentary of a 
performance, 90 min. Collection Sofia City Art Gallery

Расим. Корекции 1, 1996-1998. инсталация; 
фотография, диптих, 210 x 90 см. всяка; видео, 
6:22 мин. (детайл). Колекция Софийска градска 
художествена галерия 
Rassim. Corrections 1, 1996-1998. Photography, 
diptych, 210 x 90 cm each; video, 6:22 min (detail). 
Collection Sofia City Art Gallery

Расим. Корекции 2, 2002. Две видео прожекции, 
17 мин. Фотография: Жан люк-Крамат
Rassim. Corrections 2, 2002. Two video projection, 
17 min. Photo: Jean Luc-Cramatte
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Правдолюб иванов. В проблема на неразбирането, 1999. Пърформанс 
в Музея за чуждестранно изкуство, Рига; кисело мляко, гумен басейн, 
букви на стената, пластмасови чаши 
Pravdoliub Ivanov. Into the Problem of Misunderstanding, 1999. Performance 
at the Latvian Museum of Foreign Arts, Riga; yogurt, rubber pool, folio letters 
on the wall, plastic cups
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Кирил Прашков. National Style, 2002. Боб, боя (цветовете на българското 
знаме), вариращи размери 
Kiril Prashkov. National Style, 2002. Bean, paint (the colours of the Bulgarian 
flag), dimensions variable 

Кирил Прашков. Национална каска, 1992. Военни каски, темпера, лак
Kiril Prashkov. National Helmet, 1992. Military helmets, tempera, varnish
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Стефан Николаев. Балкантон, 2004. Неон, 15 х 100 см., варираща 
височина на инсталацията. Колекция Софийска градска художествена 
галерия
Stefan Nikolaev. Balkanton, 2004. Neon, 15 х 100 сm, variable dimensions 
of the installation. Collection Sofia City Art Gallery
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Правдолюб иванов. Царството на желанието и прахосването, 2004 
Силикон, 60 x 400 x 60 cм. Колекция Софийска градска художествена 
галерия 
Pravdoliub Ivanov. The Kingdom of Wish and Waste, 2004. Silicone, 
60 x 400 x 60 cm  Collection Sofia City Art Gallery
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Красимир Терзиев. Библиотечна параноя, 1997. Видео, 6:30 мин.
Krassimir Terziev. Library Paranoia, 1997. Video, 6:30 min
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Генади Гатев. Фронтално, 1996. инсталация; фотографии, вариращи 
размери
Genadi Gatev. Frontally, 1996. Installation; photographs, dimensions variable

Калин Серапионов. Грижете се за оръжието си както за четката си за 
зъби, 1995. инсталация; 6 черно-бели фотографии, 145 x 145 см. всяка, 
дървена кутия, пистолет, четка за зъби, вариращи размери 
Kalin Serapionov. Keep the Weapon as Your Tooth Brush, 1995. Installation; 
6 b/ w photographs, 145 x 145 cm each, wooden box, pistol, tooth brush, 
dimensions variable 
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алла Георгиева. Честит рожден ден!, 2003. инсталация. Серия от 
6 постера, дигитален печат върху хартия, 70 х 100 см. всеки, 3 торти, 
30 х 40 х 20 см., 35 х 35 х 20 см., 40 х 25 х 25 см., 3 маси
Alla Georgieva. Happy Birthday to You!, 2003. Installation. Series of 
6 posters, digital print on paper, 70 x 100 cm each, 3 cakes, 30 х 40 х 20 cm, 
35 x 35 x 20 cm, 40 x 25 x 25 cm, 3 tables
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Нина Ковачева. играчка – Плачка, 2010-2014. акрил, хартия, вариращи 
размери
Nina Kovacheva. The Crying Game, 2010-2014. Acrylic, paper, dimensions 
variable
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аделина Попнеделева. Fresh, 2005-2009. Видео, 4 части, 29:54 мин. 
Колекция Софийска градска художествена галерия
Adelina Popnedeleva. Fresh, 2005-2009. Video, 4 parts, 29:54 min. 
Collection Sofia City Art Gallery

Васил Симитчиев. Смешен плач, 2010. Документация от пърформанс, 
НХа, София. Колекция Софийска градска художествена галерия 
Vassil Simittchiev. Funny Weeping, 2010. Documentation from a performance, 
National Art Academy, Sofia. Collection Sofia City Art Gallery
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Георги Георгиев – Jorrras. Бизнес-ът идва, серия „Застреляй себе си“, 
2008–2009. инсталация; смесена техника, 185 х 50 х 90 см. 
Georgi Georgiev – Jorrras. The Business Comes, Shoot Yourself series, 
2008-2009. Installation; mixed media, 185 х 50 х 90 cm
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илиян лалев. В очакване, 1999. Видео, 3 мин. Колекция Софийска 
градска художествена галерия 
Ilian Lalev. In a State of Expectation, 1999. Video, 3 min. Collection Sofia 
City Art Gallery

Катя Дамянова-Терзиева. Европейски език, 2005. Видеодокументация 
от акция на Катя Дамянова –Терзиева и група УлТРаФУТУРО
Видео, 3 мин. Колекция Софийска градска художествена галерия 
Katia Damianova-Terzieva. European Tongue, 2005. video documentation 
of an action of Katia Damianova-Terzieva and ULTRAFUTURO Group
video, 3 min. Collection Sofia City Art Gallery
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Нено Белчев. Сърп и чук, 2014. Видео, 39 сек.
Neno Belchev. Sickle and Hammer, 2014. Video, 39 sec

Нено Белчев. Рапсодия България, 2009. акция
Neno Belchev. Rhapsody Bulgaria, 2009. Action 
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Красимир Терзиев. На чисто, 2013. Релефна карта, рамка, 72 х 100 см. 
Krassimir Terziev. Blank, 2013. Relief plastic map (framed), 70 x 100 cm 

Стела Василева. Пробив, 2013. Дърво, стъкло, огледало, мукава, LED 
осветление, 60 x 80 x 15 см. 
Stela Vasileva. Breach, 2013. Wood, glass, mirror, cardboard, LED light, 
60 x 80 x 15 cm
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Зоран Георгиев. Още едно пророчество, 2014. ламбда принт, текст, 
80 х 120 см.
Zoran Georgiev. One More Prophecy, 2014. Lambda print, text, 80 х 120 cm 

Зоран Георгиев. имало едно време в България, 2013. Телешка кожа, 
150 х 110 см.
Zoran Georgiev. Once Upon a Time in Bulgaria, 2013. Beef skin, 150 х 110 cm 
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Красимир Терзиев. Прозрачно, 2012. Намеса в публичното 
пространство, витрина на изоставено кафене, ул. Раковски 145, София 
03.11—11.11.2012 
Krassimir Terziev. Transparent, 2012. Intervention in public space, windows 
of an abandoned coffee shop, 145 Rakovski St., Sofia 03.11—11.11.2012 

Красимир Терзиев. За кризата в ритъм, 2012. Пърформанс; проект на 
Красимир Терзиев и Георги арнаудов. Метростанция Западен парк, 
София 
Krassimir Terziev. On Crisis with Rhytm, 2012. Performance; project by 
Krassimir Terziev and Georgi Arnaoudov. Zapaden Park Metro Station, Sofia 
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Кирил Прашков. Замяна, 2012. Ограда на НХа, София, 03.11—
11.11.2012. Мачкани вестници, вариращи размери
Kiril Prashkov. Exchange, 2012. Fence of the National Art Academy, Sofia, 
03.11—11.11.2012. Crumpled newspapers, dimensions variable
 
алла Георгиева. Булгартабак I, 2010. Маслени бои, платно, 100 х 120 см.
Alla Georgieva. Bulgartabac I, 2010. Oli, canvas, 100 x 120 cm
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Боряна Венциславова. Високи сини планини, реки и златни равнини, 
2009. Видео, 11 мин. 
Borjana Ventzislavova. High Blue Mountains, Rivers And Golden Plains, 
2009. Video, 11 min 

Боряна Венциславова. EURO DE LUX. наема. предлага. изключително. 
на живо, 2006. Фотографии, текст
Borjana Ventzislavova. EURO DE LUX. hiring. offering. extraordinary. live, 
2006. Photography, text
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Силвия лазарова. София, Вяра, Надежда и любов, 2001. Дигитален 
печат, 170 х 120 см. 
Silvia Lazarova. Sofia, Viara, Nadezhda and Liubov, 2001. Digital print, 
170 x 120 cm
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алла Георгиева. Македонски юрган, 2001. Ръчно ушит юрган,186 x 189 см.; 
23 цветни фотографии 20 х 28 см. всяка, дигитален печат върху плат; 
4 бр. пластмасови играчки с батерии „стрелящ войник”
Alla Georgieva. Macedonian quilt, 2001. Hand made quilt, 186 x 189 cm; 23 
color photographs, 20 x 28 cm each, digital print on canvas; 4  toys plastic 
„shooting soldier”

>
аделина Попнеделева. Нирвана, 1999. Пърформанс, Централни 
минерални бани, София 
Adelina Popnedeleva. Nirvana, 1999. Performance, The Central Mineral 
Baths, Sofia
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алла Георгиева. аГ златна бижутерия, колекция Балкани, 2002
Постер, дигитален печат върху хартия, 130 х 114 см. 
Alla Georgieva. AG Gold Jewellery, Collection Balkan, 2002
Poster, digital print on paper, 130 x 114 cm
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Боряна Венциславова. Tabula rasa, 2005. Фотография, заедно с 
Мирослав Ничич и Младен Пенев
Borjana Ventzislavova. Tabula rasa, 2005. Photography, together with 
Miroslav Nicic & Mladen Penev

Светозара александрова. Обувката на Пепеляшка, 2013. Обувка, пари, 
15 х 20 х 8 см.
Svetozara Alexandrova. Cinderella’s Shoe, 2013. Shoe, money, 15 х 20 х 8 cm

Светозара александрова. Бон апети, 2013. Порцеланова чиния, 
сребърна лъжица, макарони, 38 x 38 x 10 см. Колекция Слава Наковска 
и Недко Солаков 
Svetozara Alexandrova. Bon appétit, 2013. Porcelain plate, silver spoon, 
macaroni, 38 x 38 x 10 cm. Collection Slava Nakovska and Nedko Solakov
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алла Георгиева. Alla’s Secret 2000. Серия от 3, дигитален печат върху 
хартия, 130 х 120 см. 
Alla Georgieva. Alla’s Secret, 2000. Series of 3, digital print on paper, 
130 х 120 cm 

алла Георгиева. Улични майки, 2001-2011. Серия от 9 цветни 
фотографии, 50 х 70 см. всяка 
Alla Georgieva. Street Mothers, 2001-2011. Series of 9 colour photographs, 
50 х 70 cm each 
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алла Георгиева. Нов хедонизм, 2004. Серия от 3 цветни фотографии, 
дигитален печат върху канаваца, 142 х 172 см. всяка, позлатени дървени 
рамки 
Alla Georgieva. New Hedonism, 2004. Series of 3 colour photographs, digital 
print on canvas, 142 x 172 cm each, golden wooden frames 
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аделина Попнеделева. Звезди, 2004-2005. Серия от 14, акрил, платно, 
35 x 35 см.  
Adelina Popnedeleva. Stars, 2004-2005. Series of 14, аcrylic, canvas, 
35 x 35 cm

Борис Мисирков и Георги Богданов. Три звезди. От серията „Нова 
митология“, 2000-2001. 11 светещи кутии, 60 х 90 х 20 см. всяка 
Boris Missirkov and Georgi Bogdanov. Three Stars. From the New Mythology 
series, 2000-2001. 11 lightboxes, 60 x 90 x 20 cm each
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алла Георгиева. Серия „БГ сувенири“, 2006-2008. Фотография
Alla Georgieva. BG Souvenirs series, 2006-2008. Photography

Светозара александрова. Голдизъм 2, 2009. Маслени бои, акрил, 
платно, 150 х 120 см.
Svetozara Alexandrova. Goldism 2, 2009. Acrylic, oil, canvas, 150 x 120 cm
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лъчезар Бояджиев. Раят на билборда, 2005. Цикъл от 19; печат върху 
хартия, 60 х 80 см. 
Luchezar Boyadjiev. Billboard Heaven, 2005. A cycle of 19; ink-jet print, 
60 x 80 cm 
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аделина Попнеделева. Горди знамена. Квартал „Надежда“, 2008 
Двустранна светеща кутия, 200 х 50 х 20 см. 
Adelina Popnedeleva. Prud Flags. Nadezhda (Hope) Complex, 2008 
Double-sided light box, 200 х 50 х 20 сm 

Вероника Цекова. Реконструирана идентичност, 2002-2005
Фибростъкло, 300 х 90 см.
Veronika Tzekova. Reconstructed Identities, 2002-2005. Fiberglass, 300 х 90 cm
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Борис Мисирков и Георги Богданов. Дързост и красота, 2001
16 дигитални отпечатъци върху алуминий, 40 х 50 см. всеки 
Boris Missirkov and Georgi Bogdanov. The Bold and the Beautiful, 2001
16 archival digital prints on aluminium, 40 x 50 cm. each 
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Борис Мисирков и Георги Богданов. Ветерани на културата, 2001
10 дигитални отпечатъци върху алуминий, 60 х 60 см. всеки 
Boris Missirkov and Georgi Bogdanov. Veterans of Culture, 2001
10 archival digital prints on aluminium, 60 x 60 cm. each 
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Кристина иробалиева. Сладка корупция, 2010. акрил, платно, 140 х 190 см.
Kristina Irobalieva. Sweet Corruption, 2010. Acrylic, canvas, 140 x 190 cm
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Даниела Олег Ляхова. Спящите хора, 2009. Серия от 7, гоблен, 30 х 40 см.
Daniela Oleg Liahova. Street Dreams, 2009. Series of 7, gobelin, 30 х 40 сm, 



Надежда Олег Ляхова. Позиция ГАЛЕРИСТ, 2006. Видео, 6:30 мин.
Фалшива обява за работа и последвали истински интервюта – абсурд, 
привидян като реалност и реалност, привидяна като абсурд 
Nadezhda Oleg Lyahova. Position GALLERY VENDOR, 2006. Video, 
6:30 min. A fake notice of a vacant position and real job interviews – absurdity 
seen as reality and reality seen as absurdity

Надежда Олег Ляхова. „Глобално и дългосрочно ситуацията е 
положителна”. Серия от �� кратки видеа, заснети в периода 200���0���� ���  
по софийските улици
Nadezhda Oleg Lyahova. “Globally and on a Long-term Basis the Situation is 
Positive”. A series of �� short videos shot in 200���0�� on the streets of Sofia 68
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Надежда Олег Ляхова. Колелото на късмета, 2010. Видео, 5:41 мин.
Nadezhda Oleg Lyahova. Wheel of Fortune, 2010. Video, 5:41 min.

Надежда Олег Ляхова. Новините в 7, 2009. Видео, 9 мин.
Nadezhda Oleg Lyahova. The News at 7 pm, 2009. Video, 9 min.
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Красимир Терзиев. Пост-урбанистични пейзажи, 2003 (Толстой 1). 
Серия от 4, дигитален отпечатък, 39.5 х 170 см. всяка 
Колекция Софийска градска художествена галерия 
Krassimir Terziev. Post-urban Landscapes, 2003 (“Tolstoy 1” Residential 
Complex). Series of 4, digital print, 39.5 х 170 cm each
Collection Sofia City Art Gallry

александър Вълчев. Ние обичаме кучетата и кучетата ни обичат, 2011 
Серия от фотографии
Alexander Valchev. We Love the Dogs and the Dogs Love Us, 2011 
Photo series 
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Вероника Цекова. Присвоител на пространство #6 (сигурността 
отменена), 2012. Пърформанс в публичното пространство пред 
резиденцията на британския посланик, София, 09.11.2012 
Veronika Tzekova Space Appropriator #6 (Security overturned ), 2012. 
Performance in public space in front of the British ambassador‘s residence, 
Sofia, 09.11.2012

Вероника Цекова. WUMAMPADOI. (Когато направиш грешка сложи патка 
отгоре!), 2011. Гоблен, 26 х 18 см.
Veronika Tzekova. WUMAMPAROI (When You Make a Mistake Put a Duck 
on It), 2011. Gobelin, 26 х 18 cm

Вероника Цекова. WUMAMPAROI. (Когато направиш грешка сложи роза 
отгоре!), 2011. Гоблен, 31 х 22 cм.
Veronika Tzekova. WUMAMPAROI (When You Make a Mistake Put a Rose 
on It), 2011. Gobelin, 31 х 22 cm
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Кирил Кузманов. Под трафика, 2011. инициатива на Кирил Кузманов, 
осъществена съвместно с александър Даниел, любомир Драганов, асен 
Емилов, Мина Минов, Христо Станкушев, Тодор Стоянов, Перловска 
река, София, 03 юни 2011 
Kiril Kuzmanov. Below the Traffic, 2011. An initiative of Kiril Kuzmanov, realized 
together with Alexander Daniel, Lubomir Draganov, Asen Emilov, Mina Minov, 
Hristo Stankushev, Todor Stoyanov, Perlovska River, 3th of June, 2011

Кирил Кузманов. Проект 0, 2010-2014. 50-те фрагмента от проекта 
формират двойна огледална стена, която пресича перпендикулярно ул. 
„Златарска” в пловдивския квартал „Капана“, Пловдив, 7-17 юни 2014
Kiril Kuzmanov. Project 0, 2010-2014. The 50 fragments of the project form 
a bilateral mirror wall, which perpendicularly intersects Zlatarska Street in 
Plovdiv’s quarter Kapana (The Trap), June 7-17, 2014
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Камен Стоянов. Синхронизация, 2010. Видеопърформанс, 5:25 мин. 
Kamen Stoyanov. Synchronisation, 2010. Video performance, 5.25 min. 

Кирил Прашков. Отговорна живопис, 2005. Цикъл от 5; дигитален печат, 
4 бр. 100 х 70; 1 бр. 70 х 90; 5 бр. 15 х 20 см. 
Kiril Prashkov. Responsible Painting, 2005. Series of 5; digital print, 4 pieces 
100 х 70; 1 piece. 70 х 90; 5 pieces 15 х 20 см.
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Кирил Кузманов. При/видността на съдържанието, 2013. акция, 
пърформанс, инсталация. СГХГ / Женски пазар, София 
Kiril Kuzmanov. Dis/appearance of The Content, 2013. Action, Performance, 
installation. Sofia City Art Gallery / Jenski Pazar (Women’s Market), Sofia
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Боряна Росса. Пиратска градинка, 2008-2011. инсталация; дигитален 
печат, акрил, семена, саксии, видео, вариращи размери
Boryna Rossa. Bootleg Garden, 2008-2011. Installation; digital prints, acrylic, 
seeds, flower pots, video, dimensions variable
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Петко Дурмана. Комплект за оцеляване след глобалното затопляне, 
2008. Мултимедийна инсталация
Petko Dourmana. Post Global Warming Survival Kit, 2008. Multimedia 
installation 
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Кирил Прашков. Боклучен лозунг (проект), 1998. Туш, акварел, хартия
Kiril Prashkov. Garbage Slogan (project), 1998. Ink, watercolor, paper 

Кирил Прашков. Тази гора изглежда политически коректна, 1995. 
инсталация; дърво, бяла боя, ок. 270 x 300 x 10 см. Гарс-ам-Камп, австрия
Kiril Prashkov. This Forest Looks Quite Politically Correct, 1995. Installation; 
wood, white paint, ca 270 x 300 x 10 cm. Gars-am-Kamp, Austria
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Самуил Стоянов. Земната атмосфера, 2012. Шперплат, акрилни и 
алкидни бои, дърво, перманентен маркер, диаметър: 120 см., графика: 
15 х 15 х 3 см.
Samuil Stoyanov. Earth’s Atmosphere, 2012. Plywood, acrylic and alkyd 
colors, wood, permanent pen, diameter: 120 cm, legend: 15 x 15 x 3 cm
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Самуил Стоянов. аз няма до произвеждам повече CO2 (Джон Балдесари), 
2011. Видео, 60 мин.
Samuil Stoyanov. I will not make anymore CO2 (John Baldessari), 2011 
Video, 60 min

Самуил Стоянов. Около 75% от кислорода на Земята се произвежда 
от зелените водорасли и цианобактериите (синьо-зелените водорасли) 
в моретата и океаните, 2012. Видео, 31 сек.
Samuil Stoyanov. About 75% of Earth’s oxygen is produced by green algae and 
cyanobacteria (blue-green algae) in the seas and oceans, 2012. Video, 31 sec
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Самуил Стоянов. абортът убива деца, 2008. 7 дневна акция, по време на 
която художникът пробива всеки ден по 500 дупки в стена на галерията 
(200 х 270 cм.), надпис върху стена, слайдшоу със снимки на абортирани 
ембриони; синя боя, мазилка, чук, длета, строителни отпадъци, бяла 
престилка, телевизор и DVD плейър
Samuil Stoyanov. Abortion Kills Children, 2008. 7 days action during which 
the artist makes 500 holes daily in one of the walls in the gallery (200 х 270 
cm), inscription on the wall, slideshow with pictures of aborted embryos; 
blue paint, plaster, hammer, stone chisels, building refuse, white overall, TV 
set and DVD player
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Maria VASSILEVA

Art for Change

The idea for this project took shape over the last few years. It was con-
ceived before the serious, long-lasting protests in 2013,1 which brought to the fore-
front a number of Bulgarian artists, art critics and theorists, and other members of 
the intelligentsia. For the first time in years, individuals who were determined to 
put up serious, long-term resistance stood out from this marginalized community. 
Although the protests failed to achieve their immediate objective of toppling the 
government, they had some significant effects. One of those effects was that they 
called into question the common opinion that the representatives of Bulgarian cul-
ture, art and science are apathetic and reluctant to engage in the social processes 
in the country.

As someone who is intimately familiar with the Bulgarian art scene, I can 
say for certain that at least those working in the field of visual arts often react to the 
situation through their artworks. That they remain invisible is, to a large extent, not 
their problem; it is a problem of the system which used them as service personnel 
during socialism, and in the last twenty-five years has placed them somewhere at 
the bottom of the social hierarchy, thus silencing their voices.

The objective of the Art for Change Project is to show at least part of the 
responses of Bulgarian artists to the social and political environment. It covers the 
period from the second half of the 1980s to the present, that is, from the nascent 
democratic changes during the perestroika and throughout the period of the transi-
tion, which is still ongoing.

People from different generations may find it strange that I begin with 
Svetlin Roussev, a figure closely linked to the Bulgarian Communist Party, part of 
its top echelon, long-standing President of the Union of Bulgarian Artists (a struc-
ture created to serve the interests of the Party and the state), a person who held a 
series of executive positions and who has been blamed for many of the problems 
of Bulgarian artists both before and after 1989. This is a subject which, of course, 
merits a separate study. Within this project, his figure is interesting because of the 
fact that he eventually became an intersection point of the old status quo and the 
imminent changes.

In 1981, the Bulgarian city of Ruse began to suffer from air pollution from 
chlorine emissions at a newly built chemical plant in Giurgiu, a town across the Dan-
ube in Romania. By the mid-1980s, Ruse’s environmental problems had reached 
crisis proportions. Pollution from chlorine and its toxic compounds exceeded the 
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admissible levels by several times. Ruse’s plight was covered up by the Bulgarian 
government, which failed to do anything about it. In 1987, Ruse residents began 
peaceful demonstrations. Their cause was taken up by prominent Bulgarian intel-
lectuals, who founded a Public Committee for Ecological Protection of Ruse in Sofia 
on 8 March 1988. This Committee is seen as the beginning of the radical changes 
in Bulgaria. Soon after that, an “Appeal for Ruse!” was published in the Narodna 
Kultura weekly. Signed by the Management Board of the Union of Bulgarian Artists 
(UBA), this appeal was de facto the work of Svetlin Roussev, who was disowned by 
his colleagues a short while later. This led to a witch hunt against him (for details, 
see Svetlin Roussev’s interview in this book). Meanwhile, in 1988, Svetlin Roussev 
created and displayed in public several memorable paintings (Self-Portrait, On the 
Quay, Rousse: The Quay, The Faith), and called on other artists to address the 
subject of Ruse in their works. An Ecology Section, organized by him as part of the 
1988 Feat, Gratitude, Friendship General Art Exhibition dedicated to Bulgaria’s his-
torical friendly relations with the Soviet Union, turned into a serious protest against 
the system.2 We should also pay tribute to the young artists from the city of Ruse, 
who organized the exhibition Ecology at the end of 1987. Some of the most active 
among them were Mihail Beshev (then President of the Studio of Young Artists in 
Ruse, under the aegis of which the exhibition was organized), Antoniy Sofev, Pla-
men Monev, Virginia Pencheva, Delyan Hubenov, and Vladimir Hristov, who were 
supported by artists from different generations, such as Volodya Kenarev, Nikolai 
Karadzhov, Alexander Dimitrov, Kancho Kanev, Todor Filipov, and Tsvyatko Tsvet-
kov.3 The preserved visitors’ book for comments is a unique document of the impact 
of this exhibition on Ruse’s citizenry.

Those two events are among the few instances where so many Bulgarian 
artists united to support a concrete cause – and, moreover, at a time when they 
were fully aware of the risks they were taking. The explicit demonstration of civic-
mindedness despite the implicit threats from the communist regime is a very worthy 
example from Bulgaria’s recent history, which deserves to be known.

The “ecology” subject was also explored in an eponymous happening per-
formed by the Targovishte Group in 1988 in the town of Targovishte, as well as in a 
happening called Ecology organized by Elena Parusheva and staged upon the clos-
ing of the Eighth Youth Exhibition of Artists in May 1989, in Sliven (with the participa-
tion of Dimitrina Doychinova, Alexander Doychinov, and other artists).* It was also 
addressed in some artworks such as Sasho Stoitzov’s Domestic Ecology, shown 
at the emblematic exhibition 11.11.88 in Blagoevgrad. At that time, Sasho Stoitzov 
also created A Boost of Energy Supplies (1988) and A Hole in the Parquet (1989), 
in which there is a lot of politics and social reflection. Those two works are related 
to the dramatic ideological changes and tragic economic situation in Bulgaria in the 
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late 1980s. At the beginning of the 1990s, Stoitzov developed his actionist, socially 
critical actions in the direction of a deeper analysis of the past. He did this through 
its symbols (five-pointed stars, pickaxes, spades) in paintings, wood sculptures and 
watercolours in the style of Eastern Orthodox icons or eastern miniatures. He did this 
through ironic sacralization – transforming industrial implements into icons and altars 
covered with gold leaf, or enlarging the motif to the point where it loses its form, and 
hence, its concrete message. Sasho Stoitzov was the only Bulgarian artist at the time 
who found it makes sense to deal with the past and its visual rhetoric.

The changes that took place after 1989 also changed the entire system 
of artistic life in Bulgaria. The totalitarian rule of the Union of Bulgarian Artists, 
which had total power to determine the themes, aesthetics, and market of art in 
the country, gradually cracked, and individual players, private art galleries and non-
governmental institutions appeared on the Bulgarian art scene. To the traditionally 
favoured genres of painting, print, and sculpture, there were added those of hap-
pening, performance, object, video, and installation. Those absolutely novel and 
hitherto unpracticed genres in Bulgaria, along with the newly developed curatorial 
practices, gradually shaped what we now call contemporary Bulgarian art.

In the period after the mid-1980s, every small step towards breaking up 
the status quo – organizational and aesthetic – was seen as a rebellion of sorts 
against the political system. From the present-day perspective, it is very difficult 
to explain why one action or another back in those days was interpreted as a seri-
ous form of opposition. Situations and artworks which now look entirely natural, 
seemed to us back then like stupendous breakthroughs in the system. Very often, 
one needs to read between the lines and capture the different nuances in order 
to understand them. At a time of total fear and control, one had to use a strongly 
metaphorical language.

A case in point is Lyuben Kostov’s Wooden Machine for Painting. On 24 
December 1988 it was shown in the garden in front of Kristal in Sofia, where a sev-
eral-hour-long action was held. The idea of this machine is that anyone can create 
his or her drawing. It is interesting to what extent even the artist’s intentions were at 
odds with the way some of us perceived this action at the time. According to Lyuben 
Kostov, “This machine was designed to be a commentary on abstract art. The idea 
was to show that anyone can make abstract art in one form or another.”4 The way 
we interpreted it even back then transcended the artist’s intention. Apart from the 
fact that this was a mobile wooden machine that defied all existing definitions of 
art at that time, what remains truly remarkable is the setting: this action took place 
not in any of the UBA exhibition halls, but in a public garden that would become a 
symbol of the change.5 The physical departure from the totalitarian spaces turned 
into a symbolic departure. The fact that casual passers-by became participants in 
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the action was also important. At that time there was intense debate on the prob-
lem that Bulgarian art, which was meant to be “close to the people”, had practi-
cally isolated itself within a closely guarded system that was impossible to access.6 
This problem was addressed already in the exhibition Artist’s Proof in March 1987, 
where a printing press produced prints that were then sold at deliberately low pric-
es. Such was also the focus of the three Open-Air Studios organized in 1987 by the 
Narodna Mladezh journalist Diana Tusheva, which were designed to literally bring 
art out into the open and “among the people”, and to ensure sales without judges, 
commissions and deliberately hiked prices as part of the policy on maintaining the 
prestige of art.7

Many exhibitions and actions staged in 1988-1989 may be viewed as a so-
cial protest by virtue of their very existence. Escape from state control, autonomous 
organization, free creation of groups and associations, experimentation with novel, 
until then tacitly prohibited, means of expression – all of these indicate if not a form of 
social protest, then at least a stage in the development of social awareness. Already 
exhibitions such as The Artist and the Theatre (1989), Artist’s Proof (1987), The City? 
(1988), 11.11.88 and 11.11.89 in Blagoevgrad, Symbols and Signs mounted by the 
Edge group in Plovdiv (January 1990), and other happenings, installations and ac-
tions hinted at the pressing desire for dramatic changes in the ways of thinking and 
expression as well as in the overall organization of artistic life in Bulgaria.

One of the artworks which was an explicit commentary on the system and 
was read as such by the authorities is Nedko Solakov’s View to the West, displayed 
at the Earth and Sky exhibition in October 1989. The exhibition was held on the 
roof terrace at 6 Shipka Street in Sofia (the headquarters of the UBA), where the 
artist mounted on the parapet a telescope and a plate with the title of the work. 
The telescope was pointed to the West, but it was focused on the five-pointed start 
crowning the Bulgarian Communist Party headquarters in the distance. The plate 
was immediately removed, but this artwork has remained as one of the symbols of 
the transition.

To many, Nedko Solakov is one of the most interesting and controver-
sial figures in the transition period. It is no coincidence that this book includes 
a special interview with him. His confession to having collaborated with State 
Security through his work “Top Secret”, was unprecedented not just in Bulgar-
ian cultural history.8 He is one of the few Bulgarian artists who were prepared 
for the changes, because he has always been socially active. That is why in his 
particular case, the move from the field of painting to the space of installation 
does not look superficial. Many of his pre-1989 paintings hinted at his future 
development.9



85

Райчо Станев. Голямата екскурзия, 2009. интерактивна инсталация 
за българските турци през 1989, звук, текст, документация 
Raicho Stanev. The Great Excursion, 2009. Interactive installation 
about Bulgarian Turks in 1989, sound, text, documentary
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Правдолюб иванов. лесни знамена, 1997. 9 знамена, шит найлон, 
дървени дръжки, метални държачи, вариращи размери. 
Колекция Бояна Попова 
Pravdoliub Ivanov. Easy Banners, 1997. 9 banners, sewed nylon, wooden 
sticks, metal holders, dimensions variable. Collection Boyana Popova 

Правдолюб иванов. Територии, 1995. Пръст, плат, дърво, метал, 
размери на мястото 350 x 200 x 1200 cм. Колекция Рене Блок 
Pravdoliub Ivanov. Territories, 1995. Soil, fabric, wood, metal, size of the 
place 350 x 200 x 1200 cm. Collection René Block 
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Правдолюб иванов. Територия, 1995. Дървена кутия, плат, кал, суха 
трева, лепило, дървена дръжка, размер на затворената кутия 
120 x 65 x 30 см. Колекция Бояна Попова 
Pravdoliub Ivanov. Territory, 1995. Wooden box, fabric, mud, dry grass, glue, 
wooden pool, size of closed box 120 x 65 x 30 cm. Collection Boyana Popova
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Правдолюб иванов. Трансформацията винаги отнема време и енергия, 
1998. Котлони, тенджери, чайници, кабели, вода, електричество, време, 
вариращи размери. Колекция Контакт, ЕРСТЕ Банк Груп 
Pravdoliub Ivanov. Transformation Always Takes Time and Energy, 1998. 
Hot plates, pots, tea pots, cables, water, electricity, time, dimensions variable. 
Collection Kontakt, ERSTE Bank Group 
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On the very threshold of the changes, several actions were organized 
in Sofia with the support of the Communist Party’s youth organization, the DKMS 
(Dimitrov Communist Youth Union, commonly known as the Komsomol), in con-
nection with the latter’s last Congress. One of them was a happening in front 
of the Archaeological Museum in the centre of Sofia, in December 1989, with 
the participation of Albena Mihailova, Antoniy Sofev, Diana Popova, Elena Pa-
rusheva, Dimitar Grozdanov, and Lyuben Kostov. Lyuben Kostov presented a 
memorable happening featuring a wooden kinetic installation, Downfall of Article 
1 (Article 1 of the Constitution of the People’s Republic of Bulgaria stipulated that 
the Bulgarian Communist Party was the “leading force in society and the state”), 
and a mobile wooden machine titled Top Secret. Also part of this series are his 
1989 artworks Time (Idol-Blasting Machine), Hand-Clapping Machine, and The 
Red Chair – a large red chair with one armrest replaced by a weather-vane which 
“The Red Person” was supposed to point in the necessary direction before sitting 
down (this work is no longer extant). In January 1990, The City group organized 
a political happening called The Chameleon in front of the National Palace of 
Culture in Sofia. The idea was to invite everybody who wanted to, to bring their 
no longer necessary Komsomol membership cards and mount them on a giant 
wooden skeleton so as to make the “skin” of the monster and, in this way, to 
symbolically break with the past.

Already at the very beginning of the changes, the comments of Bulgar-
ian artists were along two lines: one being the break with the past, and the other 
the grave economic situation Bulgaria soon found itself in. Two early works by 
Adelina Popnedeleva reflect this: Temple (1990) and On Bread (1995). In the 
first one the artist wove a rug with a temple-like pattern from cutout headlines 
of Demokratsiya, the daily of the opposition Union of Democratic Forces (SDS), 
launched in February 1990 and seen as a symbol of the hopes for change. The 
slice of bread, painted in red and suspended from the ceiling in On Bread, di-
rectly represents Bulgaria’s economic collapse at the time. In her later works, 
Adelina Popnedeleva has continued to explore the formation of new individuals 
in the post-socialist society. In the films from her Fresh series (2005-2009), the 
protagonist personifies the transition and the possibility that it may produce fig-
ures personifying the desire to accumulate personal capital and all values related 
to the wish for consumption. This subject is also examined in the film Margo of 
London (2012), where the point of view is switched and the situation in Bulgaria 
is seen through the eyes of someone living abroad.

Among the artists who created metaphors of the times – of the times that 
were passing away and of those that were yet to come – is Dr. Galentin Gatev. 
His 1994 In Defence of Solid Material was an action at the Metalworking and Gear 
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Production Plant in Blagoevgrad where, for a day, all spare parts were produced 
not from metal but from wood. In The Only Possible Way (gallery – cause, mine 
– effect) (1996), Gatev visualized the absurdity of reality in Bulgaria by taking a 
piece of real life and exposing it for what it was. The story is about a truck designed 
to service the Elatzite open-pit mine that was too big to enter the mine tunnel. To 
overcome this problem, the artist built a scale model of the truck that was small 
enough to pass through the tunnel.

A main subject that has remained topical is that of identity. Vassil Sim-
ittchiev left his country as a defector. Returning after the fall of the communist 
regime, he has never stopped being interested in what was happening “there”. 
Even upon one of his first visits to Bulgaria, in 1990, he did a performance called 
Ironing the Bulgarian Flag. The long-standing leader of the Bulgarian Commu-
nist Party had been ousted recently, but the system itself would not change so 
quickly and easily. Simittchev ironed the national flag with the old communist 
coat of arms before folding it carefully and putting it away forever. This simple 
gesture is incredibly dramatic: the gentle act of ironing the flag, displaying ven-
eration and respect for this symbol, is contrasted with the premonition that the 
flag would be put away in the cellar and erased from memory. Simittchiev often 
succeeds in achieving ambiguity through an act or an object that appear to be 
most ordinary.

Vassil Simittchiev has repeatedly staged his performance called Alphabet, 
in which he reads the Cyrillic alphabet in public places (in Sofia and Copenhagen) 
on 24 May, the Day of Bulgarian Education and Culture and of the Slavonic Script, 
standing on a high platform or staircase in front of a giant icon/billboard of the Holy 
Brothers Cyril and Methodius (the creators of the Slavonic alphabet) hand-painted 
by himself. The sounds turn into an abstract poetry that reaches the mind and heart 
of the listener faster and deeper than the meaning of the unfamiliar language. In 
2012 Simittchiev once again returned to Sofia to plough, with a wooden plough 
drawn by a powerful SUV, a furrow in the field behind the Museum for Contempo-
rary Art – as a powerful symbolic gesture and a reminder that the soil in a country 
that has been in a state of transition for more than twenty-five years is still waiting 
for its true turn-over.

The problem of identity is interpreted by Ventsislav Zankov in a number of 
artworks, such as Dignity (I Am Bulgarian) (1994), part of the installation Fireplace; 
Taste of Paradise (1993); and Woman Eating Sunflower Seeds (1995-1996). In his 
video Escaping Identity (1997), Zankov mounts his photos from various identity 
documents one on top of the other, until the true face disappears. The video ends 
with the brutal act of burning the ID card as an expression of the protagonist’s im-
possibility to find his true self in the confusing times he is living in.
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Правдолюб иванов. инструменти, 2013. Фотография, вестник, 
принтирана хартия, триптих 85 x 116 см. (размер на рамката) 
Pravdoliub Ivanov. Tools, 2013. Photography, newspaper, glued ink-jet printed 
papers, triptych frame 85 x 116 cm frame size 
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Правдолюб иванов. Черни балони, 2013. Видео, 1:10 мин.
Pravdoliub Ivanov. Black Balloons, 2013. Video, 1:10 min.

аделина Попнеделева. Fuck the System, 2010. Бродерия с пластмасови 
мъниста върху канаваца, 41,5 х 133,5 см. Колекция Слава Наковска и 
Недко Солаков
Adelina Popnedeleva. Fuck the System, 2010. Embroidery with plastic beads 
on canvas, 41,5 х 133,5 cm. Collection Slava Nakovska end Nedko Solakov
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In 1989-1991 Luchezar Boyadjiev created an installation out of multiple 
collages: Fortification of Faith. In them we see a doubled figure of Christ. As the 
artist himself puts it, this work is “precisely about the kind of doubling of the real 
where the boundary between it and the imaginable disappears.”10 Boyadjiev’s 1994 
Neo-Golgotha is one of the most memorable artworks from the early transition, and 
it is no coincidence that it was included in the international exhibition After the Wall: 
Art and Culture in Post-Communist Europe (Moderna Museet, Stockholm, 1999). 
Three giant business suits, mounted on the wall in the form of a triple crucifixion, 
tell the story of that time with profound insight and subtext.

In 1999 Pravdoliub Ivanov took part in the Bacterium Bulgaricus Art exhi-
bition in Riga with a performance called Into the Problem of Misunderstanding. In it 
the artist stood with his shoes on right in the middle of an inflatable children’s pool 
full of yogurt produced by the famous Bulgarian bacterium, scooping up yogurt from 
the pool and offering it to the audience. The problem of the limits of understanding 
and perception is also explored in his artwork The Kingdom of Wish and Waste 
(2004). Responding to the subject of the First Balkan Biennial in Thessaloniki, “Mi-
crocosmos – X – Macrocosmos”, for which it was created, the artist visualized the 
notorious Balkan sexual potency as a 100-kg-heavy spermatozoid which, irrespec-
tive of its size, lies helplessly on the floor of the art gallery.

A series of artworks related to the Monument to the Soviet Army in So-
fia are also informed by the search for national identity. As early as 1991, Diana 
Popova and Dobrin Peychev published a conceptual project on transforming the 
Monument to the Soviet Army into a centre for avant-garde art;11 this project was 
a piece of action art in its own right, albeit in the form of a newspaper publication. 
In 1993 Lyuben Kostov created an artwork called 9 Collages on a Common Grave 
as a Metaphor, which he displayed at the National Gallery for Foreign Art in Sofia. 
The artist proposed burying the controversial monument under an earthen mound 
and turning it into a grave, which future generations would excavate and decide 
whether they had found a treasure or not. The project has a second part, Exhibition 
in a Newspaper, which supplements it.12 Another monument of the recent past that 
has stirred public debate is that at Buzludzha – a memorial and convention centre, 
a home of the Communist Party, and the biggest ideological centre in Bulgaria, built 
on the peak of the same name in the Balkan Range. Decorated with expensive 
mosaics and sculptures, after 1989 it was vandalized, its decoration destroyed or 
stolen, and the building left to the ravages of time. In 2009-2012 Nikola Mihov cre-
ated a project called Forget Your Past, focusing on all monuments of the past as 
signposts of memory and of our attitude towards history. Another very controversial 
monument is the Mausoleum of communist leader Georgi Dimitrov in the centre of 
Sofia, which was demolished in 1999. The fate of this monument was and is the 
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subject of many debates, and public opinion has changed over time. Collective 
memory, as seen through this monument, is in the focus of interest of artists such 
as Vassil Simittchiev, Nedko Solakov, Daniela Kostova, and Ivan Moudov. Kamen 
Stoyanov used the empty pedestal of the removed statue of Lenin in the city of 
Ruse for his project Hello, Lenin (2007). In A Monument of My Memory (2013), 
writer Georgi Tenev restored, by means of 200 photo reproductions, commemo-
rative plaques with the names of Bulgarian soldiers and officers who died in the 
two Balkan Wars and the First World War. Those plaques were part of a memorial 
erected in the vicinity of what is today the National Palace of Culture, partially dam-
aged in the 1944 air raids on Sofia, and completely removed in the 1970s. Tenev 
used those photo reproductions to cover the façade of the Sofia City Art Gallery.

The problem of the Bulgarians’ national identity acquired new nuances 
during the talks on the country’s European Union accession, as well as after the ac-
cession. In Ilian Lalev’s video In a State of Expectation (1999), the EuroNews logo 
slowly appears among the colour pixels of the TV screen; at the end, the colourful 
stripes blend into the Bulgarian national flag and a sign reading that ten years after 
the changes, Bulgaria is still expecting its European integration. Katia Damianova 
offers a different perspective in her performance European Tongue (2005), in which 
her tongue was pierced with a syringe surmounted by a miniature EU flag. The 
subject of Bulgaria and the way it is perceived by the Bulgarians and others is also 
addressed in artworks by Samuil Stoyanov, Stela Vasileva, Zara Alexandrova, Bora 
Petkova, Zoran Georgiev, Velislava Gecheva, and Kristina Irobalieva.

In the same direction, but with a much more specific place, is Raycho 
Stanev’s project The Great Excursion (2009), which explores the expulsion of 
some 360 000 Bulgarian Turks in the summer of 1989, after the forcible change 
of their names. This is one of the few artworks devoted to this traumatic subject 
for Bulgarian society. The artist represents the event from the point of view of wit-
nesses of the exodus, in the form of interviews. He contacts friends, schoolmates, 
and neighbours in Turkey and in Bulgaria in order to see what has happened to 
them and how we can talk about that time, which nobody mentions today. By this 
narrative, Raycho Stanev tries to convey the emotions and feelings not just of the 
victims but also of all voluntary or involuntary, active or passive witnesses of the 
process. Twenty years after this appalling act in contemporary Bulgarian history, 
we have an opportunity to take a look at the event, at the participants in it, and at 
ourselves from a distance and from the side.

A broad range of social issues is explored in the works of the 8th of March 
Group of women-artists. Through a predominantly feminist lens, they deal with a 
wide variety of themes related to everyday life. Artists such as Adelina Popnedel-
eva, Alla Georgieva, Nadezhda Oleg Lyahova, Dimitrina Sevova, Sylvia Lazarova, 
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Tanya Abadjieva, Mariela Gemisheva, Nina Kovacheva, Boryana Rossa, Daniela 
Kostova, and Daniela Sergieva, focus on the problems of and attitudes towards 
women at different levels of society, using a wide spectrum of instruments – through 
history, present-day practices, advertising, and the models of the consumer society. 
They work on themes that transcend the boundaries of personal as well as national 
life, and go far beyond the borders of Bulgaria. They do so even literally – as in 
the large-scale international project Changing of Places, 2000-2001, in which ten 
women-artists from Bulgaria, Macedonia, Romania, Austria and Switzerland lived 
in each other’s place for some time and reflected their experiences in artworks. 
This conversation has been extended through projects focusing on another grave 
social issue, that of human trafficking. In 2006, the Sofia-based Red House Centre 
for Culture and Debate organized an exhibition called Human Trafficking: Nine Au-
thors’ Positions. 13 This theme is also present in the work of Borjana Ventzislavova: 
for example, in Migration Standards (2011), True vision. False Story. Same Sky 
(2010), Euro de Lux (2006), and It Is Always Dark Outside (2005). The problems of 
emigration became of interest to Bulgarian artists when many of them experienced 
emigration first-hand. After 1989, there was an exodus of artists from Bulgaria. 
For various reasons, most of those who were the first to emigrate have partially 
or completely abandoned their ties to their home country. This is not the case with 
the next generations. Especially since Bulgaria joined the European Union in 2007, 
the emigration experience has acquired more different dimensions for artists from 
the younger generations, who maintain stronger and more permanent ties to their 
home country. Often dividing their lives between two home countries and two reali-
ties, these young artists explore and compare their experiences. This is what Dan-
iela Kostova does in her videos Made In (2004-2005) and Body Without Organs. 
Bulgarian Bar (2006).

One of the artists who has been most actively and consistently exploring 
the problems of ecology – now from the point of view of global development – is 
Samuil Stoyanov. Basing his works on scientific research, he transforms the artistic 
gesture into a socially engaged protest.

In Bulgarian contemporary art, many of the problems of society are ex-
amined through the changes related to the metropolis after 1989. In a matter of 
years, the situation in the country changed drastically. The economic situation 
brought a massive influx of people into the capital city, and this radically changed 
its appearance and character. Sofia has concentrated many of the positive and 
negative changes of the transition. It is no coincidence that Bulgarian artists began 
to study those changes which show, in condensed form, the general movements 
in the country as a whole. The urban theme became an acid test of social ten-
sions. Interest in it was provoked and coordinated by Visual Seminar (2003-2006), 
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a three-year project of the Institute of Contemporary Art – Sofia and the Centre for 
Advanced Study, with a focus on the city of Sofia. The project included a series of 
discussions, resident fellows programs, exhibitions and publications dealing with 
the problems of the rapidly changing metropolis. Strongly critical artworks were 
produced by Krassimir Terziev (the city between the “bright” past and the unclear 
future), Luchezar Boyadjiev (the advertisements which conceal and displace the 
real city), Javor Gardev (the possibilities for regulating the visual environment), 
Ivan Moudov (the window of the museum for contemporary art as a possible point 
of view on the development of the city), and other artists who examined the envi-
ronment in depth and commented on the changes. In the period between 2004 and 
2009, Nadezhda Oleg Lyahova created a whole series of artworks based on her 
observations on urban life: The Lions of Sofia, The News at 7, Wheel of Fortune, 
Globally and on a Long-term Basis the Situation is Positive. This trend was also 
presented in the exhibition Urban Legends (2006) at the Sofia City Art Gallery. Kiril 
Kuzmanov developed several projects dealing with the changes in urban places 
that are regarded by some as “unattractive”: Project 0 (2010-2014), devoted to the 
Kapana Quarter in Plovdiv; (Dis)appearance of the Content (2013), in which he 
moved a real, operating market stall from the Zhenski Pazar (Women’s Market) in 
Sofia (this marketplace is subject to renovation which, according to many, will erase 
part of the city’s identity) into an art museum while an object with a picture repre-
senting the stall in the exhibition hall was wheeled around the marketplace; Below 
the Traffic (2011), in which the artist and his friends sailed along the Perlovska river 
in Sofia in hand-made boats. In his actions Synchronization (2010) and New Piece 
of Art (2013), Kamen Stoyanov did not so much criticize as find a new use for bill-
boards, transforming them into works of art and animating them.

The new culture of living after the changes gave rise to the phenomenon 
of chalga – a music and lifestyle borrowed from neighbouring Balkan countries and 
developed further in the Bulgarian context, to the point of becoming a phenom-
enon. As a result of the interest of artists (such as Boris Missirkov/Georgi Bogda-
nov, Adelina Popnedeleva, Alla Georgieva, Borjana Ventzislavova, and Svetozara 
Alexandrova) in this phenomenon, in 2009 curators Svetlana Kuyumdzhieva and 
Vessela Nozharova organized an exhibition called The Temptation of Chalga, sum-
ming up the artists’ responses to it.

In 2013 and 2014, the political situation in Bulgaria triggered strong social 
tensions which, in turn, provoked the creation of more artworks with a clear political 
message. As early as 2009, Nedko Solakov created his video Silent (But As Rich 
As Only The Bulgarian Language Can Be) F Words, in which Bulgaria’s top official 
institutions are sworn at by the artist in person – although, ironizing himself and his 
own audacity, he does not swear out loud, leaving us to read his lips. In 2012 Ray-



97

cho Stanev presented The Year of Our Discontent, a project comprised of 12 post-
ers marking 12 important political actions that generated a wave of public protests. 
In July 2013, the Rakursi Gallery organized an exhibition titled Neverending Story? 
featuring politically and socially engaged artworks by the artists Yavora Petrova, 
Velislava Gecheva, Zoran Georgiev, Kristina Irobalieva, Svilena Koleva, and Veliko 
Marinchevski. The idea for this exhibition came from the civic protests in February 
that year, and focused on the political, economic, and ecological issues that gave 
rise to the protests. In 2013, at the peak of the protests, Kamen Stoyanov created 
an action called Noise Trial, in which he mounted a giant whistle on the roof of a car 
and drove the car; as the air blew through the whistle, it produced a noise that was 
meant to metaphorically “blow away” Bulgaria’s politicians. The artist who literally 
turned his personal position and experience as a participant in the protests into a 
work of art is Pravdoliub Ivanov. The slogans he raised during the protests in the 
centre of Sofia in the summer of 2013 became the focus of public attention.14

Pravdoliub Ivanov is an artist who has always been very interested in 
political events in Bulgaria and the world. In the mid-1990s, when the Balkans 
were an arena of violent conflicts and redistribution of territories, he created several 
emblematic artworks: Territories and Territory (1995), and Easy Banners (1996). 
Without narrating concrete stories, these works represent the artist’s metaphorical 
response to the situation. One of Pravdoliub Ivanov’s most powerful installations, 
which have become a symbol of the times and have lost none of their topicality, 
is Transformation Always Takes Time and Energy (1998). It consists of dozens of 
small electric hotplates connected by an intricate web of cables, laid out on the 
floor. Pots and teapots filled with water are simmering on them. The water is in a 
constant process of evaporation and replacement. The whiffs of steam and the soft 
sound of boiling water add to the feeling of the infinity of the process of change.

Contemporary Bulgarian artists are well aware that they are still some-
where deep within the maze of the transition. Whether they feel lost there is a 
question that has no easy answer. Like all their compatriots, they, too, live in a 
country that has not constructed its unified past and finds it difficult to position itself 
in the present – which makes its prospects for the future not particularly optimistic. 
Irrespective of their personal feelings, attitudes and pessimisms, Bulgarian artists 
are not indifferent to what is happening around them. Very often, their works touch 
on issues that are important to Bulgarian society. We are yet to see whether its 
sensitivity will stand up to test and trial. 

1 The protests against the Oresharski government were protests in Bulgaria which began in 
May 2013, even prior to the election of prime minister Plamen Oresharski and his cabinet by 
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the National Assembly. The protests started as a reaction against the person of Oresharski 
and his ministers, as well as against their expected and announced policies. They were 
fuelled further by the newly elected cabinet’s non-transparent appointments of senior 
government officials, starting with that of the chief of Bulgaria’s State Agency for National 
Security (DANS). The protests lasted for a little over a year.

2 In a corner of the exhibition hall painted in black, artworks explicitly devoted to Ruse were 
displayed by the following artists: Mihail Beshev, Requiem for Ruse; Milko Bozhkov, 
Dedicated to the City of Ruse; Yordan Katsamunski, The Black Flower; Volodya Kenarev, 
Interrupted Flight; Ivaylo Mirchev, Untitled; Vanko Urumov, Closed City; Alyosha 
Kafedzhiiski, Farewell to the Sun; Kiril Meskin, Ecology; Emil Popov, Children’s Figures; 
Ivan Roussev, The Wind – Dedicated to the City of Ruse; Borislav Rusinov, Genocide; 
Stefan Tsanev, Morning in Ruse; Dimitar Cholakov, The Dead City; Georgi Lechev, The Sad 
Colour of Nature (dedicated to the citizens of Ruse), The Gladiator’s Dream (dedicated to 
the citizens of Ruse), Lonely Morning (dedicated to the citizens of Ruse); Atanas Neykov, 
Wall Newspaper I, II; Angel Stanev, Dedication to the City of Ruse; Nikolai Karadzhov, 
Landscape with Cloud (source: UBA Photo Archives).

3 Popova, D. Reflections of Conscience. Ecology ’87 Art Exhibition in Ruse. Puls, 23 February 
1988 (in Bulgarian).

4 Lyuben Kostov on Machines Before and Now. An Interview by Vladiya Mihaylova. Kultura, 
20 March 2009 (in Bulgarian).

5 “The garden in front of Kristal”, as it is popularly known, is a small park in the centre of Sofia, 
at the corner of Rakovski Street and Ruski Boulevard. It gets its name from a no longer 
existing restaurant from the time of socialism. This garden was the venue of some of the 
first protests against the communist regime in late October and early November 1989, more 
particularly, those of Ecoglasnost, a dissident environmental group that contributed to the 
overthrow of the regime.

6 This problem was discussed in several articles in the Puls newspaper (all of them in 
Bulgarian): Vassileva, M. and D. Popova. The Experiment We Need. Problems of Social 
Activity in Our Art. A Conversation. Puls, 1 March 1988; Mutafov, E. The Mute Audience. 
Jotted-Down Thoughts on a Painful Problem. Puls, 4 October 1988; Varzonovtsev, D. The 
Audience That Isn’t There. Puls, 18 May 1989.

7 Vassileva, M. Across the Buyer’s Way. On Open-Air Studio. Narodna Kultura, 13 March 
1987.

8 Solakov, N. The Action is on (for the time being)… Kultura, 22 June 1990 (in Bulgarian).
9 Vassileva, M. Nedko Solakov. Between Painting and Installation. Problemi na Izkustvoto, 

1998, No. 1, pp. 21-26 (in Bulgarian).
10 Kiossev, A. and L. Boyadjiev. Techniques of Visuality. A Conversation. Piron. Sofia student 

online magazine for art and culture, No. 1, 17 June 2013 (in Bulgarian).
11 Peychev, D. and D. Popova. The Monument to the Soviet Army: A Centre for Avant-Garde 

Art (a conceptual project of the DP Team). Puls, 26 February – 4 March 1991 (in Bulgarian).
12 Vassileva, M. Exhibition in a Newspaper. Standart, 30 April 1993 (in Bulgarian).
13 Human Trafficking: Nine Authors’ Positions, exhibition curated by Boris Missirkov and 

Georgi Bogdanov, The Red House Centre for Culture and Debate, Sofia, 2006.
14 He subsequently exhibited them at the gallery Sariev Contemporary in Plovdiv in an 

exhibition called What You See, 1 November 2013 – 17 January 2014.
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Зоран Георгиев. В името на… , 2013. PVC листове, акрилни бои, текст, 
вариращи размери
Zoran Georgiev. In the Name of…, 2013. PVC sheets, acrylic, text, 
dimensions variable

Зоран Георгиев. Триумфът на миналото, 2012. ПДЧ плоскости, сувенир 
от паметника „Воин на кон“ в Скопие, 50 х 150 x 82 см.
Zoran Georgiev. The Triumph of Past, 2012. Plywood boards, souvenir from 
the monument “Warrior on Horse”, Skopje, 50 х 150 x 82 сm
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Самуил Стоянов. Без название (Протест), 2013. Черен силикон, дърво, 
23 х 19 см. 
Samuil Stoyanov. Untitled (Protest), 2013. Black silicone, wood, 23 x 19 cm 

Камен Стоянов. Опит за звук, 2013. Пластмаса, боя, автолак, 
300 х 120 х 150 см., видео, 10 мин. 
Kamen Stoyanov. Noise Trial, 2013. Plastic, paint, resign, 300 x 120 x 150 cm, 
video, 10 min
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Димитър Солаков. Разходки, 2013. Двуканална видеоинсталация, 8:22 мин. 
Dimitar Solakov. Walks, 2013. Two-chanel video installation, 8: 22 min
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Нено Белчев. имиграция в куфар, 2007-2008. Пърформанс 
и видеодокументация 
Neno Belchev. Immigration in Suitcase, 2007-2008. Performance and video 
documentation 
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Нина Ковачева и Валентин Стефанов. Два дни дистанция, 2007-2009. 
Видео, 21 мин. 
Nina Kovacheva and Valentin Stefanoff. Two Days’ Distance, 2007-2009. 
Video, 21 min  

Валентин Стефанов. „Ние, бедните на този Свят...“, 2013. Видео, 6.30 мин. 
Valentin Stefanoff. “We the poor of this world …”, 2013. Video, 6.30 min 
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Нестор Ковачев. Паспортът, 2013. 12,5 x 9 cм. 
Nestor Kovachev. The Passport, 2013. 12,5 x 9 cm 

Велислава Гечева. Урок по анатомия, 2013. акрил, платно, 
110 х 156 см. 
Velislava Gecheva. The Anatomy Lesson, 2013. Acrylic, canvas, 110 x 156 cm 
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Милко Павлов. Меки спомени ЩаЗи, 2009. Принтирани фотографии 
и акрил върху стена, 350 х 300 см. 
Milko Pavlov. Stasi Soft Memories, 2009. Fotoprints and acrylic on wall, 
350 x 300 cm
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Боряна Росса и УлТРаФУТУРО. Гражданска позиция, 2007. акция 
на Орлов мост, София
Boryana Rossa and ULTRAFUTURO. Civil Position, 2007. Action at Eagle’s 
Bridge, Sofia 



Диана ПОПОВа

Съвременното изкуство – 
общуване и общество

Сашо Стоицов. Домашна екология, 1988. Дърво, килим, 15 х 95 х 95 см.
Колекция Софийска градска художествена галерия
Sasho Stoitzov. Domestic Ecology, 1988. Wood, carpet, 15 х 95 х 95 cm
Collection Sofia City Art Gallry
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Когато през 2012 г. Сашо Стоицов подари на СГХГ произведението 
си „Домашна екология” (1988), си дадох сметка, че то, заедно с „Бум в енерге-
тиката” (1988 – вече несъществуващо) са не само сред първите инсталации, 
представени в изложбена зала у нас. Те бяха и първите остро социално кри-
тични творби от този тип в съвременното българско изкуство. Но именно през 
тях става ясно до каква степен и критичността, и остротата й зависят от кон-
текста, от нагласите в обществото в дадения исторически момент, от способ-
ността на публиката да ги „прочете” и да реагира – актуално или ретроспек-
тивно. В зависимост от това и въздействието на произведенията във времето 
се променя: някои от тях остават само исторически, други запазват степен 
на актуалност в различните периоди, но „остротата” им варира, при трети тя 
внезапно се възражда – в моменти на събуждане на „дремещ” в обществото 
проблем. Тук бих добавила и интересния за мен феномен – „прогностични” 
произведения, които сякаш предусещат и изпреварват възникването на съв-
сем конкретни социални сътресения.

Разбираемо е, че ще разгледам само по няколко примера от тези 
условно обособени групи, и то с уговорката, че повечето от тях не са „чисти”, 
а съдържат аспекти от характера или потенциала на съседните си видове.

Предистория – подтекстът в контекста

В средата на 1980-те първите прояви на т.нар. неконвенционални 
форми бяха по-скоро социално активни и не толкова социално критични. Ху-
дожниците усвояваха нови арт езици и изразни средства, търсейки съответно 
и нов тип общуване с публиката. Обичайната позиция „Произведенията ми го-
ворят вместо мен” започна да се заменя от прекия диалог между автор и зри-
тели – покрай хепънинги и акции на открито, които го провокираха. Необходи-
мостта да обяснят на случаен минувач какво правят избистряше концепцията 
и за самите художници, защото налагаше артистичната им интуиция да бъде 
вербализирана и доколкото е възможно – рационализирана. Емблематичен 
пример в това отношение е акцията по мостовете на Перловската река „Сито 
на светлината” (1988) на Добрин Пейчев и Орлин Дворянов. Създавайки все-
ки ден край всеки мост различна декоративна конструкция, те провокират пуб-
ликата (както подготвената, така и случайната) към разговори за изкуството и 
неговото място в социалната среда. (авторите пазят видеодокументация.)

Двете произведения на Сашо Стоицов, с които започнах, предста-
вени в изложбата „11.11.88” в Благоевград, са типично „исторически”. Защо-
то контекстът им днес е загубен и искрено се надявам да не се възстанови. 
Свързани са с живеенето в „реалния социализъм” – с неговите ограничения, 
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лишения и дори мизерия във финалните години. Критичността им е понятна 
за хората, които са ги преживели, но за следващите поколения тя е недос-
тъпна – дори когато им се обясни или разкаже, си остава на ниво битова 
фактология от миналото. „Домашна екология” е видимо евтина синтетична 
имитация на персийско килимче, върху което са разположени два вида дър-
вени гъбки – големи и малки. Тези гъбки се използваха за хващане на бримки 
по дамски найлонови чорапи и чоропогащници. Тогава те бяха твърде скъпи и 
дефицитни, за да се хвърлят с лека ръка заради пуснала се бримка. Хвърляха 
се едва когато специалистката (вземаща по 10 ст. на бримка) преценеше, че 
повредата е твърде голяма и положението е неспасяемо. „Бум в енергетика-
та” беше стар шкаф, чийто чекмеджета бяха пълни с въглища. Препраща към 
абсурдната ситуация от средата и края на 1980-те, когато комунистическата 
власт гордо съобщаваше за успехите в енергийния отрасъл, а населението 
бе подложено на режим на тока – 2:1 или 3:1 в зависимост от запасите от 
въглища в страната. Спомням си, че в особено тежките зимни периоди се раз-
читаше на ешелони с въглища от Полша, за да се осигури електричество, и то 
при режим три часа без ток и един с ток. а докато населението съобразяваше 
живота си с този режим, аЕЦ Козлодуй произвеждаше достатъчно количе-
ство, предназначено за износ обаче – договорите трябвало да се спазват...

Поради това, че не могат да си представят контекста, следващите 
поколения не си дават сметка и за смелостта на художниците да показват 
социално критични произведения в него. В общество, свикнало да чете „меж-
ду редовете” и да се изразява с „езоповски език” – като основна форма на 
дисидентство, всяка по-директна критика се санкционираше по един или друг 
начин от властта. Вярно, тази власт вече беше силно разклатена и разколе-
бана от „перестройката”, но никога не се знаеше кога и за какво може да те 
„удари”. Обществото, от своя страна, беше силно активирано и разбунено. В 
частност виждаше в новите тогава художествени форми отглас на своя бунт 
и радушно ги приемаше, дори когато не ги разбираше.

Ето в такава ситуация на покрива тераса на „Шипка” 6 в София се 
проведе изложбата „Земя и небе” (6 – 30 октомври 1989). Необичайното място 
и необичайните произведения се оказаха достатъчни за публиката и медиите 
да я възприемат като „свободна” територия, а показаното в нея да определят 
като „авангард”. Ретроспективно си давам сметка, че е било точно така. Но 
тогава, в общия кипеж – който може да се усети в Дневника на изложбата 
– сякаш по-важни бяха общуването, акциите, хепънингите, пърформансите... 
Самите произведения бяха различни по характер: имаше, да кажем, неутрал-
ни и философски, съсредоточени в новите художествени езици; имаше и до-
пустимо критични – доколкото например екологичната тема по ред причини 
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нямаше как да се забрани, явявайки се едновременно средоточие и отдушник 
на социалното напрежение.

Една работа на покрива се открои обаче – „Поглед на Запад” на Недко 
Солаков, която за мен е емблематичен пример за историческо произведение с 
периодично възраждаща се актуалност. До голяма степен то се вписва в „езо-
повския” език на тогавашното време: далекоглед, закрепен на предпазния пара-
пет на терасата, бе фокусиран върху червената петолъчка на партийния дом (на 
БКП) в далечината. Като се замисля, то цялото е подтекст – с неотклонния взор 
към петолъчката, със „Запад”-а като олицетворение на капитализма и неговите 
„вредни влияния”, които успяват някак да се промъкнат през Желязната завеса 
и да „тровят” съзнанието на хората в изолираната в социалистическия лагер 
страна. В „късото съединение” между тези два ярки символа властите (тайните 
служби) правилно оцениха огромния подривен потенциал на произведението. 
и се опитаха да го премахнат, буквално да го заличат: в една нощ изчезнаха 
месинговата табела с названието на работата и всички листове от Дневника (за-
лепени на стелаж), в които тя се споменава. (Далекогледът бе запазен, защото 
художникът го прибираше всяка вечер и сутрин отново го монтираше.) Парадок-
сално, но този епизод само допринесе за популярността на произведението и 
неговото по-нататъшно легендарно и символично съществуване. Както пише в 
Дневника (липсващите листове впрочем бяха възстановени от машинописните 
копия): „Всеки втори посетител задава въпроса: Защо е премахнат „Поглед на 
Запад”? Всеки първи си го задава наум”.

До голяма степен символично е съществуването на това произве-
дение и днес („материално” е в колекцията на СГХГ). То е историческо с про-
дължаваща актуалност – поне докато обществото ни се вълнува от комунис-
тическото / социалистическото си минало, от рецидивите му днес, от себеусе-
щането за бедна постсоциалистическа страна, отправила отново с упование 
поглед на Запад – към който поне формално би трябвало да принадлежи...

Промяната – усвояване на езика

След 10 ноември 1989 и в началото на 1990-те свободният вече изказ 
(и в изкуството) доведе до създаването на сякаш безброй социално критични 
произведения – много по-директни и ударни за момента, повечето от които 
се загубиха (и буквално) във времето. Усвояването на новия художествен 
език съвпадна с отпадането на „езоповския език” в обществото. Подтекстът 
ставаше текст. Което също бе процес, подобен на усвояването на нов език и 
начин на изразяване. и в двата случая промяната не ставаше гладко, имаше 
своите крайности, успехи и неуспехи. Това бе причината повечето произве-
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дения в изложбите на Клуба на (вечно) младия художник – основно средище 
на съвременно изкуство в периода – да се окажат „еднодневки”, с ударни, но 
валидни само за момента образи. Защото изваждайки подтекста в текст, те 
губеха смисъла в дълбочина.

Тези, които успяваха да го запазят, станаха „исторически” на база-
та на качествено усвоения и работещ художествен и социален език. Сред 
тях бих откроила „Падане на Член І” (1989) на любен Костов и „Хамелеонът” 
(1990) на група „Градът”. Определям ги като исторически, защото контекстът 
им днес е загубен и за да се оцени смисълът и значението им, той трябва да 
се реконструира, покаже или разкаже – в музейна или изложбена среда. Без 
да се обясни, че член първи в конституцията на Народна Република Бълга-
рия определяше ръководна роля на Българската комунистическа партия в 
държавата, няма как да се разбере ефектът на доминото в работата на лю-
бен Костов – идеята, че с отпадането на този член ще започне цялостната 
промяна в обществото. Съответно и при „Хамелеонът” трябва да се обясни, 
че „кожата” му е изградена от комсомолски книжки и е свързана с последния 
конгрес на ДКМС (Димитровски комунистически младежки съюз); че именно 
ДКМС е предоставил повечето от членските книжки за акцията; че червените 
им корици и сините им страници отразяват идеологическите опозиции в пери-
ода. и че в случая идеите на комунизма и демокрацията зависят буквално от 
това накъде духа вятърът.

Връщайки се за момент към „еднодневките”, ще спомена едно про-
изведение от изложбата „10х10х10“ (1990), на което не помня автора, за 
съжаление. Но това произведение имаше много силно въздействие заради 
контекста тогава. Защото ставаше дума за глад – буквално. Беше просто ква-
дратно парче краве сирене (1 кг), което бавно се разваляше във витрина под 
стъкло през времетраенето на изложбата. В тежката криза тогава, в обща-
та мизерия и празните магазини такова парче сирене беше истински лукс. и 
въпреки това само веднъж чух реплика от зрител, че е по-добре то да бъде 
изядено, отколкото да се разваля във витрината... Към подобна ситуация пре-
праща и „Демонстративна закуска” (1992) на пловдивската група „Ръб”: на ма-
лък кей в Балчик бе разположена маса, отрупана със скъпи храни и напитки и 
отделена от крайбрежната алея с виненочервен музеен шнур. Там членовете 
на групата се наслаждаваха в продължение на часове на осигурените им от 
спонсор блага пред погледа на случайните минувачи. Тази жива картина „Пир 
по време на криза” бе свързана с драматичното живеене сред вече пълни 
със стоки магазини, чиито цени обаче бяха непосилни за по-голямата част 
от населението. Мисля, че „Демонстративна закуска” е историческо произве-
дение с периодично изостряща се актуалност: дори когато не препраща към 



112

текуща обща мизерна ситуация, така или иначе остава образът на социално и 
икономическо разслоение, както и особеното място на художника / изкуството 
между и сред слоевете.

Трябва да отбележа обаче, че състоянията на глад, мизерия и не-
доимък рядко имат отчетлив публичен социален изказ (по правило това се 
случва само при малцинствата), поради което и произведенията, които ги от-
разяват, са малко. 

и преди да започна да „сдвоявам” тематично исторически и по-нови 
примери – за да не придобие този текст библейски размери – ще спомена две 
самотни произведения на лъчезар Бояджиев. „Укрепване на вярата” (1990) е 
инсталация, основана на хипотезата, че Христос е имал брат близнак. Тази 
провокативна работа не бе забелязана от обществото в своето време, веро-
ятно защото то бе заето с по-насъщни грижи и неотложни проблеми. Произ-
ведението обаче парадоксално предвиди разделянето на Светия синод на 
две няколко години по-късно. Но тъй като инсталацията е закупена в чужбина, 
няма как да се провери нейната актуалност и въздействие в по-нов контекст 
у нас. Спомням си за тази работа всеки път, когато българската православ-
на църква реши да заяви присъствие в обществото и се заеме да упражня-
ва цензура по отношение на културни и художествени събития, повечето от 
които впрочем нямат качествата на „Укрепване на вярата” и предизвикват 
само мимолетни скандали. Самотно стои и другото произведение на лъчезар 
Бояджиев – „Кръст-поглед” (1994), понастоящем в колекцията на СГХГ. То  
представя неловко интимно-демонстративно общуване с вярата / религията, 
но неговата провокативност не попада в среда, която да подеме разговор за 
мястото и ролята на църквата в обществото. Вероятно защото тя продължава 
да е периферна на фона на тежките политически и икономически проблеми, 
периодично ескалиращи в кризи.

Символите – на фокус

Темите, които вълнуваха обществото непосредствено след 10 ноем-
ври 1989, бяха свързани с края на режима, края на строя, края на комунизма, 
края на социализма, смяната на системата. Видимите в градската среда зна-
ци, символи и паметници започнаха да „бодат очите” на обществото. Фигури-
те на ленин и Георги Димитров изчезнаха от площадите, заличаваха се сър-
пове и чукове, премахната бе и петолъчката на партийния дом. Паметниците 
на съветската армия останаха обаче. и периодично фокусират социалната 
енергия в моменти на криза – обикновено в края на неуспешно управление на 
Българската социалистическа партия, обвинявана в обслужване на руски по-
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литически и икономически интереси. В самото начало на 1990-те обществото 
настояваше за премахване / разрушаване на тези паметници, а художниците 
чрез произведенията си предлагаха решения за заличаването, но и съхраня-
ването им.

идеята на група „Ръб” за паметника альоша в Пловдив бе сред най-
интересните в периода. Предложението бе фигурата да не бъде елимини-
рана, а напротив – да бъде размножена в лек материал, като копията бъдат 
поставени и по другите хълмове в града. „Разтоварването” от съдържание 
чрез мултиплициране, превръщането на символиката в пародия на самата 
себе си – бе смисълът и силата на тази идея, която дори не се превърна в 
проект. Тя бе твърде амбициозна и мащабна за времето си. Не е невъзможно 
обаче в някакъв бъдещ момент тя да бъде реализирана и на практика – като 
грандиозен проект на местната управа например. и именно с оглед на евен-
туалната бъдеща реализация споделям и финала на така замислената акция, 
който научих години по-късно: след като постоят известно време по хълмове-
те, фигурите се демонтират и изнасят с хеликоптери, като в суматохата бива 
отнесен и оригиналът.

Паметникът на съветската армия в София също е обект на худо-
жествени проекти от самото начало на 1990-те. Хронологически първи е този 
за трансформирането на паметника в „ЦаМи” (1991) на колектива ДП, състо-
ящ се от мен и Добрин Пейчев. Проектът предвижда премахването на скулп-
турите и релефите и съхраняването им в подземието на самия паметник, а 
постаментът и околното пространство да станат основа и да се включат в 
сградата на бъдещ център за авангардно и модерно изкуство. (и тъй като аз 
писах текста на проекта, избрах названието само заради благозвучието на 
„ЦаМи”. а иначе необходимостта от средище за новите форми в българското 
изкуство се обсъждаше още от края на 1989.) Не толкова практичен, а по-ско-
ро символичен бе проектът „9 колажа на една могила като метафора” (1993) 
на любен Костов. Представя постепенното изчезване на паметника под огро-
мна могила пръст, заобиколена от ниска дървена ограда за предпазване на 
тревните площи. Това „погребване” на място, заличаването на монумента от 
погледа на минувача би трябвало да успокои страстите. Но той продължава 
да присъства, а грамадната могила напомня, че той „спи” там – докато памет-
та за него изчезне или докато някой не го събуди отново.

Показателно е, че на първите остри дебати в обществото „за” и „про-
тив” Паметника на съветската армия художниците откликваха с „щадящи” 
предложения, но от дистанция – без досег до самия него и без да накърняват 
аурата му. През лятото на 1993 положението се промени. Когато премахване-
то на паметника от общинските власти изглеждаше непосредствено предсто-
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ящо, той веднага се покри с графити. а сред този обичаен градски визуален 
фолклор изпъкнаха фигурите от релефите – с лица, коси и ръце, боядисани в 
естествени цветове, също както и части от облеклото и въоръжението им. За 
момента това не беше някакъв особен бунтарски жест – беше по-скоро знак 
за десакрализирането на паметника. С предстоящото му премахване бяха 
отпаднали и последните остатъци от респект към него. Мислех си тогава, че 
така изрисувани, фигурите парадоксално възвръщат скулптурата като цяло 
към нейния изначален и автентичен облик – доколкото в античността тя е 
била оцветявана по подобен начин. Тогава нямах фотоапарат, но приятел ми 
каза, че е направил снимки, и аз се успокоих – документация има. Впослед-
ствие обаче забравих кой е приятелят и години наред безуспешно търсех 
снимки от събитието, включително писах до фотоархива на БТа. Преди ня-
колко месеца случайно се появиха снимки във Фейсбук. а те са важни, защото 
бележат момента на доближаване, а впоследствие и сливане на артистична-
та и гражданската активност – вече не по повод, а върху самия паметник.

и отново като предусещане за набиращата скорост политическа и ико-
номическа криза в обществото, през лятото на 2011 западният релеф на Па-
метника на съветската армия осъмна боядисан. С целенасочено провокативно 
преобразени фигури в комиксови герои и с надпис „В крак с времето”. Това 
бе заявено като артистична акция на анонимната група Destructive Creation. Тя 
предизвика нова вълна от бурни дискусии за съдбата на паметника и за оли-
цетворените в него исторически, идеологически, политически и икономически 
отношения с СССР / Русия, които в крайна сметка винаги опират до избора на 
България между изтока и Запада. Между другото, интересно е развитието и 
на групата Destructive Creation: запазвайки своята анонимност, тя реализира 
няколко проекта в градската среда чрез участието си в първия фестивал Sofia 
Contemporary и чрез спечелен конкурс на Софийската община. В същото време 
Паметникът на съветската армия продължи да бъде обект вече не на артисти-
чен, а на граждански активизъм. Преобразяванията му придобиха  подчертано 
политически и не само национален характер – акция с маски в подкрепа на 
руската група Pussy Riot, боядисване на релефа в цветовете на украинското 
знаме в знак на солидарност с протестиращите в Киев...
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Сашо Стоицов. Бум в енергетиката, 1988. Дървен шкаф, въглища, 
80 х 115 х 55 см.; унищожена
Sasho Stoitzov. A Boost of Energy Supplies, 1988. Wooden cabinet, 
80 х 115 х 55 cm; destroyed

Сашо Стоицов. Дупка в паркета, 1989. Паркет, 165 х 165 х 2 см.
Sasho Stoitzov. A Hole in the Parquet, 1989. Parquet, 165 х 165 х 2 сm
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Група „ДЕ“ (Орлин Дворянов и Добрин Пейчев). Мостове на изкуството, 
1988. акция над Перловската река, София
DE Group (Orlin Dvorianov and Dobrin Peichev). Bridges of Art, 1988
Action, Perlovska river, Sofia

любен Костов. Хепънинг с дървена кинетична инсталация „Падане на 
член I“ на тротоара пред археологическия музей, София, декември 1989. 
Дърво, 5 х 1000 х 300 см.
Lyuben Kostov. Happening with a wooden kinetic installation “Downfall 
of Article 1”on the sidewalk in front of the Archeological Museum, Sofia, 
December 1989. Wood, 5 х 1000 х 300 сm 
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Група „Ръб“. Екоакция, Пловдив, април 1990. Черен найлон, дърво, картон
Edge Group. Ecoaction, April 1990. Black nylon, wood, cardboard

Група „Ръб“. Демонстративна закуска, 1992. Върху бетонен кей, 
Черно море
Edge Group. Action “Demonstrative Breakfast”, 1992. On a concrete quay, 
Black sea
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България – отвътре и отвън

Показателно е, че темата за България и мястото й в света отчетливо 
се появи вече в новия век. Поне аз не съм запомнила ярко произведение от 
1990-те, което да извежда и проблематизира цялостния образ на страната. 
Вероятно причината е в съсредоточаването на обществото (и художниците) 
върху вътрешните проблеми – влизането от криза в криза предопределяше 
погледът на Запад да е с очакване на помощ и трескаво търсене на модели, 
които да бъдат заимствани и приложени в устройството на институциите и 
държавата. Едва в края на десетилетието, когато практически започват стъп-
ките по присъединяването на България към Европейския съюз, тя, образно 
казано, вдигна глава и започна да оглежда своето място в света.

Видеото на Красимир Терзиев „По българската следа” (2002) пред-
ставя образа на България, отразен в западни / холивудски филми. Камерата 
по улиците на София „случайно” попада на мъж в бяла тениска, на която е от-
печатан кадър от филм. В близък план кадърът „оживява” и показва епизода, в 
който се споменава страната ни. Обобщеният й образ е клиширан, сведен до 
дълголетие (вследствие киселото мляко), сексуално надарени мъже, екзотика 
и бедност. Финалният епизод е от „Казабланка”, в който героят на Хъмфри Бо-
гарт не успява да убеди младо семейство емигранти да се върне в България. 
Така видеото препраща и към една от основните характеристики на предход-
ното десетилетие в страната – емиграцията, в резултат на поредицата тежки 
политически и икономически кризи. Произведението на Красимир Терзиев е с 
постоянно възраждаща се актуалност – поне докато бедността (като неделима 
част от екзотиката) продължава да е отличителна черта на страната и тя да 
държи това „първенство” дори и като член на Европейския съюз.

С наближаването на датата 1 януари 2007 вътрешно-външният по-
глед към държавата отекна в още няколко запомнящи се произведения. „БГ 
бар” (2006) на Недко Солаков привидно преповтори христоматийното твърде-
ние за „кръстопътното положение” на страната. Барплотът, следващ очерта-
нията на държавната граница, дава възможност на посетителя да изпие едно 
питие, удобно облегнат на един или друг участък от нея. Като междувременно 
неизбежно мисли за България в нейното минало и настояще. а може би и 
за това, че при социализма „кръстопътното положение” трябваше да е пре-
димство (и повод за национално самочувствие) на изолирана зад Желязната 
завеса страна. Докато в новия век, в ситуация на откритост и глобализация, 
то се превръща в едва ли не банален факт – всеки може да се отбие в „БГ 
бара”, да прекара известно време там и после да си тръгне, включително и 
българите.
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„Граница по памет” (2006) на Правдолюб иванов е светеща неонова 
тръба, която повтаря линията на северната граница на България, нарисувана 
от художника по памет. Първото представяне на това произведение е в бъл-
гаро-румънска изложба по повод предстоящото приемане на двете страни в 
Европейския съюз. Но дори и без този конкретен контекст произведението 
въздейства безотказно на всеки българин в една или друга степен. и то за-
щото всеки българин веднага разпознава, а и сам би могъл да нарисува по 
памет тази граница, както и останалите три – достатъчно четливо, независи-
мо от уменията си. (Доколкото всеки човек по света може да възпроизведе 
– приблизително поне – границите на собствената си родина.) След момента 
на разпознаване реакциите вероятно са противоречиви, но при всеки случай 
гравитират около патриотизма. лично и емоционално преживяван, в обще-
ството той периодично се подлага на натиск: атакуван като виновно недоста-
тъчен от националисти, изтерзан от кичозни държавни рекламни стратегии, 
тикан към гордост от историята, но без достатъчна опора в настоящето, вкар-
ван във фобии и филии... Дотам, че почти всяко поколение досега е имало 
основание да казва: „Обичам родината, мразя държавата!”.

Тогава обаче, в процеса на присъединяване към Европейския съюз, 
оглеждането на държавата и дори на вътрешните й проблеми минава през 
перспективата за излизане на картата на света и заемане на достойно място 
в нея. Този поглед също е критичен, макар и умерено на този етап. „Как виж-
даш България?” (2007) на Самуил Стоянов представя картата на страната 
като черен силует в дясната част на светещо медицинско табло за проверка 
на зрението. Ред след ред картата се смалява, размножава и върти във всич-
ки посоки, докато се превърне в няколко неразличими точици. Произведение-
то е създадено именно във връзка с приемането на България в Европейския 
съюз, но провокативният въпрос остава валиден във всеки контекст. Поставя 
на изпитание зрението (погледа, възгледа) – както отвън, така и отвътре, кол-
кото субективно, толкова и обективно.

При всеки случай съвременното изкуство улови, струва ми се, об-
ществената промяна във визията за България – от себеизследване и търсене 
на място в света към съизмерване и съпоставка с другите в света. От Запада 
започна да се търси вече не помощ, а подкрепа; международните отношения 
стават все повече и наши; глобалните процеси все по-пряко ни засягат...

Съвременното изкуство и музеят

Преходът на страната от изолация към отвореност за света в пъл-
на сила важи и за съвременното изкуство, което го отразяваше. От края на 
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1980-те художниците в бързи темпове усвояваха нови изразни средства и 
практики, които нямаха традиция вътре в страната. От друга страна, липсата 
на образование и дори на информация за ставащото в света (на изкуството) 
отвъд Желязната завеса силно затрудняваха възприемането и на външната 
традиция. То зависеше от случайни фактори – пътувания и срещи, приятел-
ски кръгове, донесени книги, каталози и списания, което предопределяше 
частичното, противоречиво и неравномерно усвояване на този „нов език” в 
българското изкуство. (изключение тук е лъчезар Бояджиев, чието пребива-
ване в Ню Йорк и запознаване с арт-сцената на място се оказа много полезно 
за развитието и на българската арт-сцена в началото на 1990-те.)

В периода на интензивно усвояване на новия език произведенията 
на художниците бяха обозначавани като „неконвенционални форми” – рабо-
тен термин, който трябваше да ги отграничи от класическите и да акцентира 
върху нетрадиционните изразни средства. От средата на 1990-те, когато за-
бележим брой автори доказаха на международни форуми, че владеят добре 
този език, терминът „неконвенционални форми” закономерно бе изместен от 
„съвременно изкуство”.

В процеса на това развитие – също закономерно – се появи и ево-
люира идеята за музей за съвременно изкуство в България. Първоначално 
той се привиждаше по-скоро като център, като средище и място за изява на 
новите художествени форми. Тогава те не бяха приети и не се вписваха в тра-
диционната институционална инфраструктура. Дори Клубът на (вечно) мла-
дия художник, бидейки официално част от Съюза на българските художници, 
на практика осъществяваше изложбите и инициативите си в непрекъснати 
търкания с него. По-късно, когато ентусиазираният и до голяма степен ама-
тьорски етап на „неконвенционалните форми” приключи, в професионалното 
осмисляне и практика на съвременното изкуство идеята за център прерасна 
в необходимост от музей. Това съвпадна с периода, когато спонтанно възник-
налите групи от края на 1980-те и началото на 1990-те се разпаднаха, вклю-
чително и К(в)МХ, а на тяхно място се появиха асоциации със стратегически 
цели – създаване на инфраструктура за съвременното изкуство в България и 
сближаване на българската с международната арт сцена: иСи-София (1995), 
„изкуство днес” в Пловдив (1997) и др.

инсталацията “Kunst in Everywhere” (1997) на Калин Серапионов 
представя във фотоколажи (или като диапрожекция) уголемения силует на 
художника, „възседнал” фасадите на известни музеи за съвременно изкуство 
по света. От пръв поглед се чете желанието на автора да попадне вътре в 
тези музеи – като обобщение на стремежа на всеки художник да бъде признат 
и оценен от авторитетна музейна институция. Същевременно произведение-
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то силно и контрастно подчертаваше липсата на такава институция в Бълга-
рия. и то не само за съвременно изкуство. Музеят като склад и гробница, като 
своеобразна „мъртва природа” изпъква и в друго произведение на Калин Се-
рапионов – видеото „Музеят – причина за срещи и запознанства” (1997). Мла-
деж и девойка разглеждат самостоятелно художествена експозиция (в НХГ), 
блуждаят из пустите зали, срещат се в една от тях и след кратък разговор 
(който не чуваме) правят бърз секс в тоалетната, след което си тръгват. Скан-
далното не е в това обаче. а в осъзнаването, че традиционната представа за 
музея като „храм” на изкуството се сблъсква с настоящата реалност: храмът 
е пуст, подминат от съвременността, лишен е от сакралност и е останал без 
поклонници. Пространството му се обживява случайно от хора с бегло любо-
питство, които по правило „убиват време” до някакъв следващ ангажимент. 
Това произведение  е историческо с продължаваща актуалност. Поне докато 
е валидна тенденцията у нас музеите да бъдат основно пазители на минала 
култура, без да са участници в създаването на съвременната. Двете произве-
дения на Калин Серапионов от 1997 резюмират ситуацията тогава: липсата 
на музей за съвременно изкуство в контекста на липсващи „живи” музеи в 
страната. 

Междувременно на родната арт сцена се заяви и утвърди ново по-
коление съвременни художници. а също и критици и куратори, бих добавила, 
включили се в много активните дейности и дебати за съвременното изкуство 
през 1990-те. Това ново поколение имаше вече на какво да „стъпи” у нас, а 
разширяващите се (неформални) международни контакти, участия в изложби 
и специализации в чужбина стимулираха бързото му развитие. Включително 
и емиграцията на много художници от различни поколения, предпочели живот 
и реализация в по-развита и благоприятна среда. В България тя продължа-
ваше да е трудна, хаотична, разчитаща на споменатите вече арт асоциации 
от нов тип и на няколко частни галерии. липсата на държавна подкрепа за 
съвременното изкуство до голяма степен бе компенсирана от Центъра за из-
куства Сорос. (Неслучайно в средата на десетилетието се шегувахме, че той 
изпълнява ролята на министерство на културата.) Центърът организира ня-
колко мащабни годишни изложби, фокусирани върху съвременното изкуство 
– започвайки с „N-форми. Реконструкции и интерпретации” (1994), до края на 
1990-те, което значително допринесе за популяризирането на това изкуство у 
нас. а не на последно място тези изложби бяха важни като опит в концепира-
нето и провеждането на такъв тип събития.

След най-тежката икономическа и политическа криза в страната 
през 1996-1997, настъпи период на успокоение, стабилизиране и напредък. 
В началото на новия век изложбата „Експорт-импорт” (2003, СГХГ) огледа 
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състоянието и открои особеностите на арт-сцената у нас. Освен напусналите 
страната художници, голяма част от останалите имаха странно двойно съ-
ществуване: живееха и работеха в България, но представяха и продаваха 
произведенията си в чужбина. „Експорт-импорт” събра и показа творби на 
български художници, които българската публика не беше виждала. и така 
отново остро бе поставен въпросът за липсващия музей за съвременно из-
куство у нас. За пореден път той се оказа в ситуация на бедстващи музеи / 
галерии в страната, едва поддържащи състоянието си на „складове” и без 
пари за откупки на каквито и да е произведения. През 2010 тогавашният ди-
ректор на НХГ – Слава иванова, сподели, че за 20 години там са откупени 2 
творби (икона за Криптата и ранна картина на Христо Явашев). Което значи, 
че произведенията на две поколения български художници не са представе-
ни в националния художествен музей. (Трябва да отбележа, че Софийската 
градска галерия – в качеството си на общински музей, компенсира според 
възможностите си загубената памет. През 2004 там бе създаден фонд „Съ-
временно изкуство и фотография”, който постоянно се попълва чрез дарения 
и чрез откупки.)

а сам по себе си музеят за съвременно изкуство беше (и е) необходим 
за легитимирането на това изкуство пред публиката – както специализирана-
та, така и неспециализираната. Необходим е за преодоляването на „двойния 
стандарт”, валиден още от началото на 1990-те: на международните форуми 
произведенията на българските художници бяха определяни като „съвремен-
но изкуство”, докато в България се мислеха и третираха като неопределени 
и неизбистрени „неконвенционални форми”. Това отношение продължава до 
голяма степен и днес. (Показателно е например, че когато в края на 2012 
НХГ най-сетне получи от министерството на културата пари за попълване на 
колекцията си, наред с класически творби бяха откупени и наскоро създадени 
инсталации, обекти, видеа. В текста към изложбата обаче последните бяха 
описани като „неконвенционални форми”.) Разминаването далеч не е само 
терминологичен проблем – то възпроизвежда двойния стандарт и продължа-
ва да внушава, че съвременното изкуство е „частна” и в определен смисъл 
„съмнителна” дейност, след като не е подкрепена от държавата.

и когато именно с частните усилия на две неправителствени органи-
зации – институт за съвременно изкуство – София, и Център за академични 
изследвания – бе осъществен мащабния проект „Визуален семинар” (2003-
2006), едно от произведенията, създадени в рамките на този проект, бе „МУ-
СиЗ” (2005) на иван Мудов. С шумна рекламна кампания – билбордове, пла-
кати, картички, покани и др., художникът обяви тържественото откриване на 
Музей за съвременно изкуство на гара „Подуяне” в София. Събитието събра 
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в уречения ден и час стотици хора, включително официални лица и послани-
ци; лимузини и телевизионни коли сложно маневрираха в тясното простран-
ство; журналисти трепетно очакваха „Христо Явашев” като официален гост за 
откриването. (Тогава някой ми каза, че Светлин Русев се пошегувал с журна-
листите: съобщил им, че Христо Явашев слязъл по погрешка на Централна 
гара!) а на „Подуяне” нищо не се случи – нямаше музей, нямаше откриване 
и речи, публиката разбра, че е „подведена”, прие го общо взето с чувство 
за хумор, коментира час-два събитието и започна да се разотива. Вечерта 
усмихнат говорител съобщи в новините на национална телевизия: „Тази ве-
чер софийската артистична общност окупира за няколко часа гара „Подуяне”. 
Целта на акцията бе да напомни, че България е единствената страна в Евро-
па, а дори и на Балканите, в която няма музей за съвременно изкуство”.

„МУСиЗ” се оказа и „прогностично” произведение, предвиждайки по-
явата на „Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство” няколко годи-
ни по-късно. Където названието „музей” се оказа формално прикачено към 
сграда, а не към институция. СаМСи фактически е част от НХГ и функцио-
нира само като изложбено пространство. На практика музей за съвременно 
изкуство няма – което е ясно за специализираната, но е трудно обяснимо 
за широката публика. и тъй като названието вече е приложено към сграда, 
надеждата в България да има наистина съвременен музей за съвременно 
изкуство се отлага за все по-далечно и неопределено бъдеще.

Протестите и съвременното изкуство

Три вълни на продължителни протести белязаха обществения живот 
в България през последния четвърт век: 1989-1992, 1996-1997 и 2013-2014. 
Във всички тях участваха значителен брой съвременни художници, но с раз-
лично разбиране за гражданската и артистичната си активност. От своя стра-
на и обществото по различен начин забелязваше, отбелязваше и оценява-
ше артистичните прояви на протестите. Включително и доколко те се явяват 
собствено художествени, и доколко – самодейни и дори кичозни. В известен 
смисъл трите вълни на протести могат да се разглеждат и като три етапа на 
взаимодействие между гражданската и артистичната активност.

В началото на 1990-те художниците доста категорично правеха това 
разграничение. Но тъй като изложбите и акциите им се възприемаха от пуб-
ликата и медиите като новост и авангард, партиите заимстваха форми от не-
говия арсенал – и така се роди феноменът „предизборен хепънинг”. (Тогава 
впрочем в Клуба на (вечно) младия художник бе взето решение, че художни-
ците, които участват в такива прояви, ще го правят в лично качество и без да 
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ангажират клуба.) Но предизборните хепънинги бяха следпротестно явление, 
разбира се, или по-скоро междупротестно в периода. Самите протести бяха 
по-скоро „класически” митинги – с трибуни, микрофони, речи и скандирания. 
артистичните прояви в тях бяха редки и не се възприемаха като особено ва-
жни; бяха по-скоро моментно отклонение от главното събитие, негова „съпът-
стваща програма”. Ще отбележа например, че и в трите вълни на протести 
имаше ритуали по погребението на БКП / БСП, но те бяха с различна относи-
телна тежест и дял в протестните действия, така да се каже.

В началото на 1990-те артистичната активност, доколкото се проя-
вяваше в протестната, бе възприемана като професионално профилирана. 
Например при студентската окупация тогава бе „естествено” студентите от 
Художествената академия да направят бутафорен танк, пародирайки репли-
ката на Петър Младенов „По-добре е танковете да дойдат” (от обсадата на 
парламента на 14 декември 1989). От друга страна, изявите на художниците 
се разглеждаха именно като самостойно артистични, дори когато бяха остро 
политически – например акцията пред археологическия музей в София през 
декември 1989, когато бе представен и „Долу член 1” на любен Костов.

Това разграничение почти метафорично се изяви през лятото на 
1990-та. Тогава на покрива-тераса на „Шипка” 6 бе изложбата „Плаж” – част 
от „Умерен авангард в рамките на традицията” на К(в)МХ, разположена по 
всички етажи на сградата. На покрива имаше отделни произведения, но всич-
ки те се вписваха в общата плажна атмосфера: сред басейни, тента, наду-
ваеми дюшеци, членове на клуба, плажуващи по бански и без бански, чес-
то и с участието на публиката. В крайна сметка се оказа, че самият плаж е 
произведението – в качеството си на постоянен пърформанс, изпълняван в 
променлив състав през цялото лято. По същото време пред археологическия 
музей бе разположен палатковият лагер на Града на истината – като форма 
на трайно протестно присъствие срещу партийния дом на БКП. Всяка вечер 
граждани сядаха по жълтите павета наоколо, пазейки символично този „град 
на истината”. Тогава се появи и шегата, че палатковият лагер напомня към-
пинг, чийто плаж обаче е на покрива на „Шипка” 6. 23 години по-късно – ся-
каш символично – плажът и „къмпингът” се събраха пред парламента. През 
лятото на 2013 протестиращите граждани си организираха плаж на жълтите 
павета пред палатковия лагер на протеста, разположен до паметника Цар 
Освободител – като иронична препратка към глагола „ваканцувам”, роден от 
трибуната на 42 НС...

Но преди да се спра на последната година, ще отбележа накратко 
вълната от протести през 1996-1997. Шествията и концертите бяха основната 
им отличителна черта – като белег за нарастващата им самоорганизация. 
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Сред тях зачестиха и артистичните прояви, вече като естествена част от об-
щите действия. Заговори се за „театрализация” на протестите. При това без 
негативни конотации – все още не. Ставаше дума за обогатяване на протест-
ните изразни средства, като артистизмът, чувството за хумор, карнавалът в 
най-общ смисъл се превръщаха във все по-органична част от гражданското 
единодействие.

Ще рискувам да споделя свое наблюдение, което тук не мога да до-
кажа – защото потвърждаването или опровергаването му изисква задълбо-
чено проучване на архивите от интердисциплинарни специалисти. Ясно е, 
че протестите започват като бунт, като гражданско искане за промяна, отпра-
вено към властта. В началото си това искане е спонтанно и не предполага 
артистизъм въобще, той се включва на по-късен етап. Появата на артистични 
елементи в протестите и при първата, и при втората вълна отбеляза прелом 
– това бе моментът, в който протестиращите вече не се обръщаха с гняв към 
овластените, не искаха нищо от тях, а просто им заявяваха своето презрение, 
иронизираха ги, отписваха ги. Показваха им, че са обречени. и действително, 
скоро след това те падаха от власт.

Протестната вълна от лятото на 2013 беше различна обаче. Почти 
от самото начало тя тръгна с артистични прояви, но измина повече от година 
преди реално да бъде подадена оставката на правителството. Може би за-
щото при първите две вълни имаше ясен партиен „враг”, докато при третата 
корупцията и икономическите интереси, превзели отвътре държавата, включ-
ваха и всички парламентарни партии. Така стремежът за освобождаване на 
управлението от „мафията” („задкулисието”) събра хиляди хора с различни 
политически пристрастия на протест срещу много по-голям, надпартиен, но 
и невидим враг.

и отново много художници участваха като граждани. Някои от тях 
създаваха и изкуство в протестите, други – изкуство за протестите, а трети – и 
двете. Всъщност третият е само един – Правдолюб иванов. Той единствен 
беше успял да си направи лозунг още в първия ден на протеста. и сякаш 
даде тон на протестиращите да „говорят” всяка вечер с лозунги, плакати, ка-
рикатури, докато стремително се обогатяваха и другите изразни средства на 
протеста: знамена, свирки, звънци, барабани... Класическите и съвременните 
форми на протест се преливаха, тези на артистизма – също. Бързият обмен 
във Фейсбук включи хора с различни професии в сферата на културата, които 
взаимодействаха и виртуално, и на практика. Така че само понякога успявах 
да разбера в шествието кои конкретно са в основата на една или друга акция 
– например серия пародийни прояви имаше екип около сайта НеНовините, 
а група млади писатели и поети поставиха лозунги с надпис ОСТаВКа по 
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паметници в центъра на града (Евлоги и Христо Георгиеви пред СУ, Кирил и 
Методий пред Народната библиотека, Климент Охридски, Отец Паисий и др.). 
а бързият виртуален (и не само) обмен с други протестни движения доведе 
до заимстване на артистични форми (бял роял на площада, жива картина 
„Свободата на барикадите”), наред с породените от собствен опит („бял авто-
бус”, бутафорни танкове).

Насред всичко това Правдолюб иванов продължи да показва всяка 
вечер различни лозунги – като свое произведение в общия разнороден ви-
зуален „хор” на протеста. В един момент намери и най-адекватния отговор 
на обвиненията, че протестиращите са платени: „Не съм платен, мразя ви 
безплатно”. Десетки хора подеха и интерпретираха този лозунг по свой начин 
в следващите седмици и месеци.

и ако тази серия на Правдолюб иванов бе неговият принос към об-
щия „пърформанс”, така да се каже, то през есента художникът направи един 
вид крачка встрани, за да погледне към протеста – чрез изложба в галерия 
„Сариев” в Пловдив. а в нея краткото видео „Черни балони” (1’10”) обобщи, 
струва ми се, дълбокия трагизъм на случващото се, затаен под външната 
форма на пъстър и шумен карнавал. Видеото препраща към една лятна ве-
чер, когато протестиращите хвърляха черни балони към парламента, опасан 
с ограждения и полиция. Това бе мирен жест на нетърпимост, на непоноси-
мост, на достигнат предел. Видеото показва мрачната естетика на този мо-
мент: виждаме неподвижните полицаи в черни униформи на светлия фон на 
Народното събрание, а сред тях по жълтите павета бавно се носят черните 
балони, скупчвани на места от прищевките на вятъра. Времето в записа е 
забавено, няколко секунди са разтеглени до минута. и може би най-потре-
саващият резултат от това разтегляне е звукът на протестите: ритъмът на 
барабаните се е превърнал в застрашителен тътен, вувузелите се сливат в 
по-висок драматичен тон, над който свирките вият и проплакват. Усещането е 
за величествена опера по антична трагедия. Нищо чудно в бъдеще наистина 
да се окаже такава. Защото протестите могат само да предизвикат промяна-
та, а докъде и до какво ще доведе тя, никой не може да предвиди – най-малко 
самите протестиращи...

Заключение – няма

и не може да има. Като начало, защото провокативният характер  на 
съвременното изкуство предполага по-скоро диалог, отколкото съзерцание. 
То изостря сетивата не към една или друга „красота”, която може да се прие-
ме или отхвърли, а към една или друга „позиция”, битуваща в обществените 
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нагласи, по която може да се спори. Съвременното изкуство въвлича в об-
щуване, което по своя смисъл и перспектива е „общество”. Оттук и неговата 
обвързаност, но и свобода в контекста – да отразява, да участва, да стиму-
лира, да обобщава и да прогнозира процесите в него. и да го прави във все 
по-непредвидими (поне за мен) форми.

Паметникът на Съветската армия – Център за авангардно изкуство, 
проект на Диана Попова и Добрин Пейчев, в. Пулс, 26 февруари 
– 4 март 1991
The Soviet Army Monument – Center for Contemporary Art, a project by 
Diana Popova and Dobrin Peichev, Pulse weekly, February 26 – March 4, 1991

Паметникът на Съветската армия, София, 1993
The Soviet Army Monument, Sofia, 1993 
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любен Костов. 9 колажа на една могила като метафора, 1993
Смесена техника, платно, 61 х 70 см., 61 x 142 см.
Колекция Софийска градска художествена галерия
Lyuben Kostov. 9 Collages of a Mound as Metaphor, 1993 
Mixed technique, canvas, 61 x 70 cm, 61 х 142 cm
Collection Sofia City Art Gallery
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Destructive Creation. Паметник на Съветската армия, София, 2011. 
Фотограф: Никола Михов
Destructive Creation. The Soviet Army Monument, Sofia, 2011. 
Photography: Nikola Mihov

Красимир Терзиев. Мону-ментално, 2011. Видео, 13:33 см.
Krassimir Terziev. Monu-mental, 2011. Video, 13:33 cm



131

Светозара александрова, 1999. Маслени бои, фазер, 
100 х 210 см.; 12 броя фотографии, 19.5 х 29.5 см. всяка. Колекция 
Софийска градска художествена галерия
Svetozara Alexandrova, 1999. Oil, mesonite, 100 х 210 сm; 12 photos, 
19.5 х 29.5 cm each. Collection Sofia City Art Gallery
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Красимир Терзиев. По българската следа. 03, 2002. Видео, 6:57 мин.
Колекция Софийска градска художествена галерия

Krassimir Terziev. On the BG Track. 03, 2002. Video, 6:57 min
Collection Sofia City Art Gallery
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Недко Солаков. BG бар, 2006. Метал, боя, дъбов плот (във формата на 
България), хладилник, чаши, безалкохолни напитки, бял перманентен 
маркер, текстове и рисунки върху боядисан в черно метал; барман, 
клиенти, 121 x 443 x 295,5 cм. Колекция Съвременно изкуство Тисен-
Борнемиса, Виена
Nedko Solakov. A BG Bar, 2006. Metal, paint, oak wood (In the shape of 
Bulgaria), refrigerator, glasses, nonalcoholic beverages, white permanent felt-
tip pen, texts and drawings over black painted metal; bartender, customers, 
121 x 443 x 295,5 cm. Collection Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, 
Vienna
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Правдолюб иванов. Граница по памет, 2006. Неон, 30 х 120 см. 
Колекция Софийска градска художествена галерия 
Pravdoliub Ivanov. Border by Memory, 2006. Neon, 30 x 120 cm
Collection Sofia City Art Gallery 
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Самуил Стоянов. Как виждаш България?, 2007. Светеща кутия, 
150 х 106 х 16 см. Колекция Софийска градска художествена галерия, 
колекция Държавен културен институт към Министъра на външните 
работи, колекция Слава Наковска и Недко Солаков
Samuil Stoyanov. How Do You See Bulgaria?, 2007. Light box, 150 х 106 х 16 cm 
Collection Sofia City Art Gallery, collection State Institute for Culture of the 
Ministry of Foreign Affairs, collection Slava Nakovska and Nedko Solakov 
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Diana POPOVA

Contemporary Art: 
Communication and Community

When Sasho Stoitzov donated his work Domestic Ecology (1988) to the 
Sofia City Art Gallery in 2012, I realized that it, along with his A Boost of Energy 
Supplies (1988, no longer extant), were not just among the first installations to be 
displayed in an exhibition hall in Bulgaria. They were also the first sharply socially 
critical works of this type in contemporary Bulgarian art. But it is precisely through 
them that we can see to what extent both criticism and its sharpness depend on the 
context, on the attitudes in society at a particular historical moment, on the ability of 
the public to “read” them and to respond – at the time or in retrospect. Depending on 
that, the impact of artworks also changes over time: some become purely historical, 
others remain topical in the different periods but their “sharpness” varies, and still 
others suddenly regain topicality – upon the awakening of a “dormant” problem in 
society. Here I would also add a phenomenon of interest to me – that of “prophetic” 
artworks which seem to intuit and anticipate particular seismic shifts in society.

Understandably, I will look at just several examples of those provisionally 
differentiated types of artworks, most of which, moreover, are not “pure” and contain 
certain aspects of the character or potential of the others.

Historical Background: The Subtext in the Context

In the mid-1980s, the first manifestations of the so-called non-conventional 
forms of art in Bulgaria were more socially active rather than socially critical. Bulgarian 
artists were mastering new art languages and expressive means, and hence looking 
for a new type of communication with the public. The until then usual position, “Let my 
works speak instead of me,” began to be replaced by direct dialogue between the artist 
and viewers – thanks to various open-air happenings and actions which provoked it. 
The need to explain to the accidental passer-by what they were doing drove the artists 
themselves to clarify their own concepts as they had to verbalize – and, inasmuch as 
possible, rationalize – their artistic intuition. An emblematic example in this respect was 
Sieve of Light (1988), an action staged on the bridges of the Perlovska river in Sofia by 
Dobrin Peichev and Orlin Dvoryanov. Creating a different decorative construction near 
each bridge every day, they provoked the public (both the knowing and the accidental 
one) to engage in conversations about art and its place in the social environment. 
(The authors have documentary materials of this action).



137

Sasho Stoitzov’s two above-mentioned artworks, presented at the 
11.11.88 exhibition in Blagoevgrad, are typically “historical”. That is because their 
context is lost today and I sincerely hope it will never come back. They are related 
to life in the so-called “real socialism” – with its restrictions, privations, and even 
misery in its final years. Their critical message is clear to the people who have lived 
through that period, but it is unfathomable to the next generations – even when it 
is explained or narrated to them, it remains at the level of mundane facts from the 
past. Domestic Ecology consists of an obviously cheap, synthetic imitation of a 
Persian carpet on which are arranged two kinds of wooden mushrooms, big and 
small. Those mushrooms were used to mend runs in nylon stockings and tights. At 
that time nylon stockings and tights were too expensive and scarce to throw away 
because of one little run. They were thrown away only if the expert mender (who 
charged ten stotinki per run) declared that they were laddered beyond repair. A 
Boost of Energy Supplies was on old cupboard whose drawers were filled with coal. 
It referred to the absurd situation in the mid- and late 1980s when the communist 
regime was proudly announcing Bulgaria’s successes in the energy sector while 
the population was subjected to daily power cuts of two or three hours for every 
hour of electricity supply, depending on the coal stocks available in the country. I 
remember that in the especially difficult winter periods, the regime relied on coal 
imports from Poland to ensure electricity supply, at that, for one hour for every 
three hours without power. While the population was forced to live with those power 
cuts, the Kozloduy nuclear power plant was generating enough electricity which, 
however, was designed for export – according to contracts which, the authorities 
claimed, needed to be honoured…

As the next generations cannot imagine the context, neither can they 
imagine the courage it took for those artists to display socially critical works in it. 
In a society used to reading “between the lines” and speaking in the “Aesopian 
language” as a main form of dissidence, every more direct criticism was punished 
by the regime in one way or another. Admittedly, this regime was already badly 
shaken and weakened by the “perestroika”, but you never knew when, and for 
what, it could “strike out” at you. For its part, Bulgarian society had become very 
active and rebellious. It saw the then-novel art forms as an echo of its rebellion and 
warmly accepted them even when it did not understand them.

It was in this context that the Earth and Sky exhibition was held on the roof 
terrace of the Union of Bulgarian Artists’ art gallery at 6 Shipka Street in Sofia (6 
– 30 October 1989). The unusual place and the unusual works proved enough for 
the public and the media to perceive it as a “free” territory and to define it as “avant-
garde”. In hindsight, I realize that this is exactly what it was. But back then, in the 
general excitement – which can be felt in the Diary of the exhibition – what seemed 
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to be more important were the very possibilities for communication, the actions, 
happenings, performances… The works themselves were different in character: 
there were, so to speak, neutral and philosophical ones, focused on the new artistic 
languages; there were also works that were critical within the admissible limits – to 
the extent that, for example, the subject of environmental protection could not be 
banned for a number of reasons, as it was simultaneously a focus of and a safety 
valve for social tensions.

One work on the rooftop stood out, though: Nedko Solakov’s View to 
the West which, to my mind, is an emblematic example of a historical work which 
periodically becomes topical again. To a large extent, it fits into the “Aesopian 
language” of that time: a telescope mounted on the parapet of the terrace, pointing 
west, was focused on the red five-pointed star crowning the Bulgarian Communist 
Party headquarters in the distance. Now that I think of it, this work was all about 
subtext – with its fixed gaze on the red star, with the “West” as a personification of 
capitalism and its “pernicious influences” which somehow managed to slip through 
the Iron Curtain and to “poison” the minds of people in this isolated country within 
the socialist camp. The authorities (the secret police services) correctly realized that 
the huge subversive potential of this work came from the “short-circuit” between 
those two iconic symbols. And they tried to remove it, literally to obliterate it: the 
brass plate with the title of the work and all sheets of the Diary (stuck on a rack) 
in which it was mentioned disappeared overnight. (The telescope was preserved 
because the artist stored it away every night, installing it again in the morning.) 
Paradoxically, this episode only contributed to the popularity of Solakov’s work and 
its further legendary and symbolic existence. As I wrote in the Diary (the missing 
sheets were restored from the typewritten copies): “Every other visitor asks the 
question, ‘Why has View to the West been removed?’ Every single visitor asks this 
question silently to himself.”

The existence of this work has largely remained symbolic to this very day 
(in “physical terms”, it is part of the Sofia City Art Gallery collection). It is historical, 
but continues to be topical – and will remain so at least as long as Bulgarian society 
cares about its communist/socialist past, about the latter’s present-day relapses, 
about its self-perception as a poor post-socialist country that is again looking with 
hope to the West – to which, at least formally, it is supposed to belong…

The Change: Mastering the Language

After November 1989 and in the early 1990s, the newly acquired freedom 
of expression (in the arts, too) led to the creation of apparently countless socially 
critical works that were much more explicit and striking for the moment – the majority 



139

of which were lost (also literally) in time. The mastering of the new artistic language 
coincided with the abandonment of the “Aesopian language” in Bulgarian society. 
The subtext was turning into text. This, too, was a process similar to the mastering 
of a new language and way of expression. In both cases, the change was not 
smooth; it had its extremes, its successes and failures. That is the reason why 
the works in the exhibitions of the Club of the (Eternally) Young Artist – the main 
centre of contemporary Bulgarian art in that period – proved to be “short-lived”, 
with images that were striking but valid only for the moment. For by converting the 
subtext into text, they lost the in-depth meaning.

Those which succeeded in keeping it became “historical” on the basis of 
the well-mastered and effective artistic and social language. Among them I would 
single out Downfall of Article 1 (1989) by Lyuben Kostov and The Chameleon 
(1990) by The City group. I define them as historical because their context is lost 
today, and in order to understand their meaning and significance, it needs to be 
reconstructed, shown or narrated – in a museum or exhibition environment. Unless 
one knows that Article 1 of the Constitution of the People’s Republic of Bulgaria 
stipulated that the Bulgarian Communist Party was the “leading force in society 
and the state”, one cannot understand the meaning of Lyuben Kostov’s work in 
which a row of dominoes, set up in front of the National Archaeological Museum in 
Sofia, fell down in succession after the artist knocked over the first domino – the 
idea that the abolition of this article would mark the beginning of an overall change 
in Bulgarian society. As regards The Chameleon, too, it is necessary to explain that 
its “skin” was made up of Komsomol membership cards and was related to the last 
Congress of the DKMS (the Dimitrov Communist Youth Union, commonly known 
as the Komsomol); that it was precisely the DKMS which had provided most of the 
membership cards for this action; that their red covers and blue pages reflected the 
ideological oppositions in that period (blue being the colour of the opposition Union 
of Democratic Forces). And that in this particular case the ideas of communism and 
democracy depended literally on which way the wind was blowing.

Returning briefly to the “short-lived” works of art, I will mention a piece from 
the 10х10х10 exhibition (1990), whose author, unfortunately, I do not remember. 
But this artwork was very powerful and moving because of the context at that time. 
For it was about hunger – literally. It was simply a square piece of cow’s milk white 
brined cheese (1 kg) which slowly rotted away in a glass showcase during the 
exhibition. In the severe crisis at that time, in the context of the general misery and 
empty shops in Bulgaria, such a piece of cheese was a true luxury. Despite this, I 
heard only one viewer saying once that it would be better to eat it than to leave it to 
rot in the showcase… Demonstrative Breakfast (1992) by the Plovdiv-based group 
Edge referred to a similar situation: on a small quay in the seaside town of Balchik, 
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a table richly laden with expensive foods and drinks was installed and cordoned off 
from the waterfront avenue with a red barrier rope. There the members of the group 
feasted for several hours on the goods provided by a sponsor, while passers-by 
looked on. This living tableau of “a feast in time of crisis” was related to the drama 
of living amidst shops that were now full of goods whose prices, however, were 
unaffordable for the majority of the population. I think that Demonstrative Breakfast 
is a historical work which periodically becomes acutely topical: even when it does 
not refer to a current miserable situation, it evokes the image of social and economic 
stratification as well as the specific place of the artist/art in-between and among the 
different strata.

I must note, though, that the states of hunger, misery and destitution rarely 
have a distinct public social expression in Bulgaria (by rule, this happens only in the 
case of the minorities), and therefore the artworks that reflect them are few.

Before I begin to thematically “link up” historical and more recent examples 
– and to avoid extending this text to biblical proportions – I will mention two solitary 
works by Luchezar Boyadjiev. Fortification of Faith (1990) is an installation based on 
the hypothesis that Christ had a twin-brother. This provocative work went unnoticed 
by Bulgarian society at the time, probably because it was preoccupied with more 
pressing concerns and urgent problems. This work, however, paradoxically 
predicted the split of the Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church into two 
competing factions several years later. But since the installation was purchased 
by a foreign collector, we cannot check its topicality and impact in a more recent 
context in Bulgaria. I am reminded of this work every time the Bulgarian Orthodox 
Church decides to make its presence felt in the public sphere and sets out to 
censor cultural and artistic events – most of which, incidentally, lack the qualities 
of Fortification of Faith and cause only short-lived scandals. Another work by 
Luchezar Boyadjiev also looks solitary: Eye-Cross (1994), at present in the Sofia 
City Art Gallery collection. It represents an awkward, intimate-demonstrative act 
of communication with faith/religion, but its provocative potential has not been 
utilized by anyone to start a conversation about the place and role of the Church in 
Bulgarian society. That is probably because the Church continues to be marginal 
against the background of the severe political and economic problems periodically 
escalating into crises in Bulgaria.

Symbols in Focus

The issues that moved Bulgarian society immediately after 10 November 
1989 were related to the end of the regime, the end of communism, the end of 
socialism, the change of system. The conspicuous signs, symbols and monuments 
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in the urban environment became “an eyesore” to the public. The statues of Lenin 
and Georgi Dimitrov disappeared from town squares, hammers and sickles were 
erased, and the red star crowning the Communist Party headquarters was removed. 
The monuments to the Soviet army remained in place, though. And they have 
periodically become the focus of social energy at times of crisis – usually at the end 
of an unsuccessful government of the Bulgarian Socialist Party, which is accused of 
serving Russian political and economic interests. At the very beginning of the 1990s, 
Bulgarian society insisted on the removal/demolition of these monuments while 
artists proposed various solutions, some of which provided for their preservation.

The idea of the Edge group about the Alyosha Soviet Army Memorial in 
Plovdiv (a giant ferroconcrete statue of a Soviet soldier on top of one of the hills 
in the city) was among the most interesting in that period. Instead of removing the 
statue, the group proposed that it be replicated in a light material, with the replicas 
subsequently placed on top of the other hills in Plovdiv. “Divesting” of content by 
means of multiplication, transforming the symbolic meaning into a parody of itself 
– this was the point and power of this idea which, however, remained only an idea. 
It was too ambitious and large-scale for the time. It is not impossible, though, that 
at some point in the future it may be realized in practice – as a grand project of the 
local government, for instance. And it is precisely with a view to its possible future 
realization that I will share here the planned ending for the thus-conceived action, 
which I learned about years later: after remaining on the hills for some time, the 
figures are dismantled and flown away in a flurry by helicopters, one of which also 
carries away the original.

The Monument to the Soviet Army in Sofia has also been the subject of art 
projects since the very beginning of the 1990s. The first such project – which was 
designed to transform the monument into a “CAMA” (centre for avant-garde and 
modern art – the acronym in Bulgarian is “TsAMI”) – was proposed in 1991 by the DP 
team, consisting of myself and Dobrin Peichev. The project provides for removing 
the sculptures and reliefs and storing them in the basement of the monument, and 
incorporating the pedestals and the surrounding space into the building of a future 
centre for avant-garde and modern art. (Since I wrote the text of the project, I chose 
its title only because of the good-sounding acronym in Bulgarian. Otherwise the 
need for a centre for the new forms in Bulgarian art was being discussed already 
since the end of 1989.) Another project, proposed by Lyuben Kostov in 1993, is 
more symbolic rather than practical. Called 9 Collages on a Common Grave as a 
Metaphor, it provides for the gradual disappearance of the monument under a huge 
earthen mound surrounded by a low wooden fence protecting the green areas. This 
“burial” of a site, the obliteration of the monument from the sight of the passer-by, 
ought to calm down the passions around it. But it will continue to be present, with 
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the giant mound serving as a reminder that it “lies asleep” there – until the memory 
about it disappears or someone reawakens it.

It is telling that Bulgarian artists responded to the first heated debates in 
Bulgarian society “for” or “against” the Monument to the Soviet Army with “lenient” 
but “aloof” proposals – without touching the monument itself and violating its aura. 
In the summer of 1993, however, the situation changed. When the removal of the 
monument by the municipal authorities seemed to be pending, it was immediately 
covered in graffiti. Amidst this usual urban visual folklore, the figures in the reliefs 
stood out – with their faces, hair and hands spray-painted in natural colours, along 
with parts of their clothes and weapons. At the time, this was not a particularly 
rebellious gesture – it was, rather, a sign of the desacralization of the monument. 
Its pending removal had also eliminated the last remains of respect for it. I thought 
at the time that painted in this way, the figures had paradoxically returned sculpture 
as a whole to its original, authentic form – insofar as it was painted in a similar 
way in antiquity. Back then I did not have a camera but a friend told me he had 
taken photos, so I stopped worrying, knowing that the event had been documented. 
Later, however, I forgot who that particular friend was and spent years looking for 
photos from the event; I even wrote to the photo archives department of the BTA 
Bulgarian News Agency. Then several months ago, someone happened to post 
photos on Facebook. These photos are important because they mark the moment 
of approximation and, later, of fusion of artistic and civic activity – this time no 
longer on the occasion of, but upon the monument itself.

And once again as an anticipation of the impending political and 
economic crisis in Bulgarian society, in the summer of 2011 the western relief of the 
Monument to the Soviet Army woke up spray-painted. With its figures provocatively 
transformed into cartoon characters and a tag saying, “In step with the times”. This 
was announced as an art action of the anonymous group Destructive Creation. 
It triggered a new wave of heated debates on the fate of the monument and on 
the historical, ideological, political and economic relations with the USSR/Russia it 
stands for – relations which, in the final analysis, always boil down to Bulgaria’s choice 
between the East and the West. Also interesting, by the way, is the development of 
the Creative Destruction group: keeping its anonymity, it went on to realize several 
projects in the urban environment by participating in the first Sofia Contemporary 
festival and winning a tender conducted by the Sofia Municipality. Meanwhile, the 
Monument to the Soviet Army continued to be an object of activism – but now of 
civic, not of artistic, activism. Its makeovers acquired a distinctly political, and not 
just national, character – an action with balaclavas in support of the Russian group 
Pussy Riot, spray-painting the monument in the colours of the Ukrainian national 
flag as a show of solidarity with the protesters in Kiev…
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Калин Серапионов. Kunst in Everywhere, 1996-1997. Двуканална 
прожекция с диапозитиви; вариращи размери
Kalin Serapionov. Kunst in Everywhere, 1996-1997. Two-channel dia 
projection, dimensions variable

Калин Серапионов. Музеят – причина за среща и запознанство, 1997 
Видео, 21:30 мин. Колекция Софийска градска художествена галерия 
Kalin Serapionov. The Museum – Cause of Meeting and Acquaintance, 1997 
Video, 21:30 min. Collection Sofia City Art Gallery 
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иван Мудов МУСиЗ, 2005. акция и инсталация
Ivan Moudov. MUSIZ, 2005. Action and installation
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Bulgaria: A View from Within and Without

It is telling that the subject of Bulgaria and its place in the world appeared 
distinctly only in the new century. At least I, for one, do not remember a striking 
artwork from the 1990s dealing with the country’s overall image. The reason 
probably is that Bulgarian society (and artists) were preoccupied with domestic 
issues – because of the succession of crises in the 1990s, Bulgaria was bound 
to look to the West in expectation of help and in a feverish search for models 
that could be borrowed and applied in the structure of institutions and the state. It 
was not until the end of the decade, when the first steps towards European Union 
accession were taken, that Bulgaria, figuratively speaking, raised its head and 
began contemplating its place in the world.

Krassimir Terziev’s video On the BG Track (2002) shows Bulgaria’s 
image as represented in Western/Hollywood films. Wandering along the streets of 
Sofia, the camera “happens upon” a man in a white T-shirt with a film still printed 
on the back. As it zooms in, the film still “comes to life” and shows the episode 
referencing Bulgaria. Its generalized image is clichéd, reduced to longevity (thanks 
to yoghurt), well-endowed men, exoticism, and poverty. The final episode is from 
Casablanca, in which Humphrey Bogart’s character fails to persuade a young family 
of emigrants to return to Bulgaria. Thus, the video also references one of the main 
characteristics of the 1990s in Bulgaria – emigration, driven by a series of heavy 
political and economic crises. Krassimir Terziev’s work is constantly topical – at 
least until poverty (as an inseparable part of Bulgaria’s exoticism) continues to be 
a distinctive feature of this country and as long as Bulgaria remains “top-ranking” in 
this respect even as a member of the European Union.

As 1 January 2007, the date of Bulgaria’s EU accession, approached, the 
internal-external view of the state was echoed in several other memorable artworks. 
A BG Bar (2006) by Nedko Solakov apparently reiterated the textbook proposition 
regarding Bulgaria’s “crossroads location”. The bar itself, whose form and physical 
contours follow those of the Bulgarian state, allows the visitor to have a drink, 
comfortably leaning on one part of it or another. Inevitably thinking, meanwhile, 
about Bulgaria and its past and present. And maybe also about the fact that during 
socialism, the “crossroads location” was supposed to be an advantage (and a cause 
for national self-esteem and self-confidence) of a country isolated behind the Iron 
Curtain. While in the new century, in a situation of openness and globalization, it 
has become an almost banal fact – anyone, the Bulgarians included, can drop in at 
the “BG Bar”, spend some time there and then leave.

Pravdoliub Ivanov’s Border by Memory (2006) is a shining neon tube in the 
form of Bulgaria’s northern border with Romania, drawn by the artist from memory. 
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This work was presented for the first time at a Bulgarian-Romanian exhibition on 
the occasion of the two countries’ pending accession to the European Union. But 
even without this concrete context, this work will touch every Bulgarian to one extent 
or another. And that is because every Bulgarian will immediately recognize, and 
could also draw this border, as well as the other three, from memory himself or 
herself – sufficiently distinctly, regardless of his or her skills. (Insofar as every person 
in the world can reproduce – at least approximately – the borders of his or her 
country.) The reactions following the moment of recognition may be mixed, but they 
are bound to gravitate around patriotism. Experienced personally and emotionally, 
patriotism periodically comes under pressure in Bulgarian society: attacked for being 
culpably insufficient by nationalists, exploited by kitschy government advertising 
strategies, urged to be proud by history but without sufficient grounds in the present, 
appropriated by “-phobias” and “-philias”… To the point where every generation to 
date has had grounds to declare, “I love my country, but I hate the state!”

But back then, in the process of EU accession, the state and even its 
domestic problems were viewed in the light of the prospect of appearing on the 
map of the world and taking a worthy place on it. This view was (and is) also 
critical, even though it was moderately so at that time. Samuil Stoyanov’s How 
Do You See Bulgaria? (2007) shows a black silhouette map of the country on the 
right-hand side of an illuminated eye test chart. As our eyes move down the chart, 
the map decreases in size, multiplies, and rotates in all directions, turning into 
several indistinguishable dots at the bottom. This artwork was created precisely on 
the occasion of Bulgaria’s accession to the European Union, but the provocative 
question remains pertinent in any context. It tests our vision (outlook, view) both 
from without and from within, subjectively as much as objectively.

In any case, I believe contemporary Bulgarian art grasped the public 
change in the vision of the country – from self-examination and search for a place 
in the world to self-comparison in relation to the others in the world. Bulgarians 
began looking to the West for support, not for help; international relations were 
increasingly seen as part of the national agenda; global processes were affecting 
the nation ever more directly…

Contemporary Art and the Museum

Bulgaria’s transition from isolation to openness towards the world also 
applies with full force to the contemporary art which reflected that transition. From 
the late 1980s onwards, Bulgarian artists rapidly mastered new expressive means 
and practices that did not have a tradition in this country. On the other hand, the 
lack of education and even of information about what was happening in the world 
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(of art) beyond the Iron Curtain greatly impeded the adoption of external traditions. 
It depended on random factors – trips and encounters, circles of friends, books, 
catalogues and magazines brought from abroad – and this predetermined the 
partial, contradictory, and uneven adoption of this “new language” in Bulgarian art. 
(One exception in this respect was Luchezar Boyadjiev, whose stay in New York 
and first-hand introduction to the American art scene proved to be very productive 
for the development of the Bulgarian art scene in the early 1990s.)

In the period of intensive learning of this new language, the works of 
Bulgarian artists were designated as “non-conventional forms” – a working term 
designed to distinguish them from the classic forms and to emphasize the use of 
untraditional expressive means. After the mid-1990s, when an impressive number 
of artists proved at international forums that they were proficient in this language, 
the term “non-conventional forms” was logically replaced with “contemporary art”.

In the course of this development, the idea of creating a museum for 
contemporary art in Bulgaria appeared and evolved just as logically. Initially, the 
museum was envisioned more as a centre of and showcase for the new art forms. 
Back then they were not accepted and did not fit into the traditional institutional 
infrastructure. In practice, even the Club of the (Eternally) Young Artist, being officially 
part of the Union of Bulgarian Artists, conducted its exhibitions and initiatives in 
constant frictions with the latter. Later, when the enthusiastic and largely amateur 
period of the “non-conventional forms” was over, the idea of a centre – as conceived 
in the professional conceptualization and practice of contemporary Bulgarian art 
– grew into a need for a museum. This coincided with the period in which the 
spontaneously formed groups of the late 1980s and early 1990s, including the 
Club of the (Eternally) Young Artist, fell apart and were eventually replaced by new 
associations with strategic goals – creating an infrastructure for contemporary art in 
Bulgaria and closing the gap between the Bulgarian and the international art scene 
– such as the Institute of Contemporary Art (ICA) – Sofia (1995) and the Plovdiv-
based Art Today (1997).

Kalin Serapionov’s installation Kunst in Everywhere (1997) – in two 
versions, photo collages and a slide projection – shows the artist’s enlarged white 
silhouette “mounted” on the facades of famous contemporary art museums from 
around the world. One can see straight away the author’s desire to “get in” those 
museums – as a generalization of the desire of every artist to be recognized and 
appreciated by an authoritative museum institution. At the same time, this artwork 
strongly highlighted the absence of such an institution in Bulgaria. And, furthermore, 
not just of an institution for contemporary art. The museum as a storehouse and a 
tomb, as a “still life” of sorts, is also depicted in another artwork by Kalin Serapionov, 
the video The Museum – Cause of Meeting and Acquaintance (1997). A young man 
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and woman, the only visitors at an exhibition (at the National Art Gallery in Sofia), 
wander around the empty rooms, happen to meet in one of them, and after a brief 
conversation (which we do not hear), have quick sex in the museum’s toilet room, 
and then leave. What is scandalous is not this, though. What is scandalous is the 
recognition that the traditional notion of the museum as a “temple” of art clashes with 
the present reality: the temple is deserted, bypassed by contemporary life, deprived 
of its sacred status and aura, and left without worshippers. Its space is animated 
accidentally by people driven by idle curiosity who, as a rule, are just “killing time” 
before the next thing on their schedule. This artwork is historical, but continues to 
be topical. At least until museums in Bulgaria continue to be primarily keepers of a 
past culture without being participants in the creation of the contemporary one. Kalin 
Serapionov’s two artworks of 1997 sum up the situation at the time: the absence of a 
museum for contemporary art in the context of absent “live” museums in Bulgaria.

Meanwhile, a new generation of contemporary artists appeared and won 
a place on the Bulgarian art scene. To them I would add a number of art critics and 
curators who joined in the very intense activities and debates on contemporary art in 
the 1990s. This new generation already had something to “build upon” in Bulgaria, 
and the widening (informal) international contacts, participations in exhibitions and 
specialized courses abroad boosted its rapid development. So did the emigration 
of many artists from different generations, who chose to live and pursue a career 
in a more advanced and favourable environment. In Bulgaria, making a career as 
an artist continued to be difficult, chaotic, dependent upon the above-mentioned 
art associations of a new type and several private art galleries. The lack of state 
support for contemporary art was largely made up for by the Soros Center for the 
Arts. (It is no coincidence that in the mid-1990s we used to joke that the Soros 
Center was playing the role of a ministry of culture.) The Soros Center organized 
several large-scale annual exhibitions focused on contemporary art – beginning 
with N-Forms. Reconstructions and Interpretations (1994) – until the end of the 
1990s, contributing significantly to the promotion of this art in Bulgaria. Last but not 
least, those exhibitions were important as a means of acquiring experience in the 
conception and conduct of this type of events.

After the worst economic and political crisis in Bulgaria in 1996-1997, 
there came a period of calming down, stabilization, and progress. At the beginning 
of the new century, the Export-Import exhibition (2003, Sofia City Art Gallery) 
examined the state of the Bulgarian art scene and highlighted its specific features. 
In addition to the artists who had left the country, many of those who remained 
had a strange dual existence: they lived and worked in Bulgaria, but exhibited 
and sold their works abroad. Export-Import brought together and showed works 
of Bulgarian artists which the Bulgarian public had not seen before. Thus, it once 
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again poignantly raised the question of the missing museum for contemporary art 
in Bulgaria. For the successive time, the latter proved to be in the same desperate 
situation as most Bulgarian museums/art galleries, which were only just managing 
to survive as “storehouses” and had no money for any new acquisitions. In 2010 
the then-director of the National Art Gallery, Slava Ivanova, admitted that in the last 
twenty years the Gallery had purchased just two works (an icon for its Old Bulgarian 
Art Collection displayed in the Crypt of the St Alexander Nevsky Cathedral in Sofia, 
and an early painting by Christo). Which means that the works of two generations 
of Bulgarian artists are not represented at the national art museum. (I must note 
that the Sofia City Art Gallery – in its capacity as a municipal museum – has 
done everything within its possibilities to make up for this lost memory. In 2004 it 
established a Contemporary Art and Photography Collection, which is constantly 
expanded through donations and purchases.)

Yet in itself, the museum for contemporary art was (and is) necessary in 
order to legitimate this art in the eyes of the Bulgarian public – of specialists and 
non-specialists alike. It was (and is) necessary in order to overcome the “double 
standard” valid ever since the early 1990s: while the works of Bulgarian artists 
were defined as “contemporary art” at international forums, in Bulgaria they were 
thought of and treated as indeterminate and unclear “non-conventional forms”. This 
attitude is still largely in place today, too. (It is telling, for instance, that when at the 
end of 2012 the National Art Gallery at last received funding from the Ministry of 
Culture for new acquisitions, it purchased not just classic works but also recently 
created installations, objects, and videos. In the text introducing the exhibition of 
new acquisitions, however, these last were described as “non-conventional forms”.) 
This discrepancy is by no means a terminological problem only – it reproduces the 
double standard and continues to suggest that contemporary art is a “private” and, 
in a sense, “suspect” activity, since it is not supported by the state.

And when it was precisely through the private efforts of two non-
governmental organizations – the Institute of Contemporary Art – Sofia and the 
Centre for Advanced Study – that the large-scale project Visual Seminar (2003-
2006) was realized, one of the works created under this project was Ivan Moudov’s 
MUSIZ (the Bulgarian acronym for Museum for Contemporary Art; 2005). In a high-
profile promotional campaign – billboards, posters, postcards, invitations, and the 
like – the artist announced the ceremonious opening of a Museum for Contemporary 
Art at the Poduyane Railway Station in Sofia. At the said date and time, the event 
attracted hundreds of people, including government officials and ambassadors; 
limousines and television cars performed complex manoeuvres around the tight 
space; journalists feverishly expected “Christo Javacheff” as an official guest at the 
ceremony. (Someone told me at the time that Svetlin Roussev had played a joke 
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on the journalists: he told them that Christo had got off by mistake at the Central 
Railway Station!) At the Poduyane Station itself, nothing happened – there was 
no museum, no opening ceremony and speeches, the public realized that it had 
been “taken for a ride”, took this more or less with a sense of humour, discussed 
the event for an hour or two, and then gradually left. That night a smiling presenter 
announced on the news programme of a national television station: “Tonight the 
Sofia art community occupied the Poduyane Station for several hours. The purpose 
of the action was to remind the public that Bulgaria is the only country in Europe, 
and even in the Balkans, which does not have a museum for contemporary art.”

MUSIZ also proved to be a “prophetic” work, foretelling the establishment 
of the Sofia Arsenal – Museum for Contemporary Art (SAMCA) several years later. 
Where the name “museum” turned out to be formally attached to a building, not 
an institution. SAMCA is in fact part of the National Art Gallery and functions only 
as an exhibition space. In practice, there is no museum for contemporary art in 
Bulgaria – and this is obvious to the specialized public but difficult to explain to 
the general public. And since the name has already been applied to a building, the 
hope that Bulgaria will have a true contemporary museum for contemporary art is 
being postponed for an ever more distant and indefinite future.

The Protests and Contemporary Art

Three waves of long-lasting protests have marked public life in Bulgaria in 
the last quarter of a century: in 1989-1992, 1996-1997, and 2013-2014. A significant 
number of contemporary artists took part in all of them, but the civic and artistic 
forms in which they did so differed widely. For its part, the Bulgarian public also 
noticed, marked, and evaluated the artistic forms of the protests in different ways. 
Including with regard to the extent to which they were properly artistic or amateurish 
and even kitschy. In a sense, those three waves of protests may be viewed also as 
three stages of interaction between civic and artistic activity.

At the beginning of the 1990s Bulgarian artists made this distinction quite 
clearly. But since their exhibitions and actions were perceived by the public and the 
media as something novel and avant-garde, the political parties borrowed forms 
from their arsenal – thus giving rise to the phenomenon that came to be known as 
“election campaign happenings”. (This prompted the Club of the (Eternally) Young 
Artist to take a decision that the artists who were taking part in such events were 
doing so in a personal capacity and did not represent the Club in any way.) But the 
election campaign happenings were of course a post-protest or, rather, an inter-
protest phenomenon in that period. The protests themselves were more like “classic” 
demonstrations – with platforms, microphones, speeches and slogan-chanting. The 
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artistic actions in them were rare and they were not seen as particularly important; 
they were, rather, a momentary digression from the principal event, something like 
an “accompanying programme”. I will note, for example, that in all three waves 
of protests there were ritual burials of the Bulgarian Communist Party (renamed 
“Socialist” in March 1990), but they had a different relative weight and part in the 
protest actions, so to speak.

At the beginning of the 1990s artistic activity, to the extent that there was 
such during the protests, was perceived as an activity of the “art community” as 
such. For example, during the student occupation of key intersections in Sofia in 
1990, it was considered “natural” that the Art Academy students would make a 
mock tank parodying the then President Petar Mladenov’s infamous remark on 
bringing in the tanks during a massive anti-government demonstration around the 
parliament building on 14 December 1989. On the other hand, the artists’ actions 
were viewed precisely as autonomous art projects even when they were explicitly 
political – such as the action in front of the Archaeological Museum in Sofia in 
December 1989, when Lyuben Kostov presented his Downfall of Article 1.

This distinction was manifested almost in metaphorical form in the 
summer of 1990. That is when an exhibition called Beach was mounted on 
the roof terrace of the art gallery at 6 Shipka Street, as part of the Club of the 
(Eternally) Young Artist’s Moderate Avant-garde within the Framework of Tradition 
exhibition which occupied all four floors of the gallery. There were individual works 
on the rooftop, but all of them fitted into the general beach atmosphere: they 
were displayed amidst swimming pools, an awning, Club members having fun 
on “the beach” in bathing suits or street clothes, often with the participation of 
visitors. In the final analysis, it turned out that the beach itself was the artwork – in 
its capacity as a permanent performance staged by a variable cast throughout 
the summer. The exhibition coincided with the so-called “City of Truth”, a tent 
encampment of protesters in front of the Archaeological Museum in the centre of 
Sofia, opposite the Communist Party headquarters. Every night members of the 
public sat in the square around the tents, symbolically guarding this “City of Truth”. 
That is also when someone came up with the joke that the tent encampment 
was like a campsite whose beach, however, was on the rooftop of the gallery at 
6 Shipka Street. Twenty-three years later – as if symbolically – the beach and 
the “campsite” converged in front of the parliament building. In the summer of 
2013, the protesting citizens organized themselves a “beach” in front of the tent 
encampment of protesters next to the Monument to the Liberator Czar – as an 
ironic reference to a non-existent verb in Bulgarian (vakantsuvam), meaning “to 
vacation”, coined by an MP from one of the parties in the ruling coalition during a 
speech in parliament.
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But before I discuss the 2013 protests, I will briefly note the wave of 
protests in 1996-1997. Parades and concerts were their main distinctive feature 
– as an indication of their growing self-organization. There were also more artistic 
actions than in the previous wave, and they became a natural part of the general 
protest. Commentators started speaking of a “theatricalization” of the protests. At 
that, without negative connotations – not yet. The term denoted an enrichment of 
the expressive means of the protests, where artistic flair, the sense of humour, the 
carnival (in the most general sense of the word), were becoming an ever more 
organic part of the united civic action.

I will risk sharing a personal observation which I cannot prove here – 
because its confirmation or negation requires an in-depth study of the archives 
by interdisciplinary experts. It is clear that the protests began as a revolt, as a 
civic demand for change addressed at the people in power. At the beginning, this 
demand was spontaneous and did not presuppose any artistic action; the latter 
came at a later stage. The appearance of artistic elements in both the first and 
the second wave of protests signaled a turning point – this was the moment at 
which the protesters no longer turned to the power-holders in anger, they no 
longer demanded anything from them – they merely demonstrated their contempt, 
mocking and writing off the people in power. The protesters showed them they were 
doomed. And indeed, the latter would fall from power soon after.

The protest wave of the summer of 2013 was different, though. It involved 
artistic actions almost from the outset, but the government did not resign until more 
than a year later. That may have been because in the first two waves of protests 
there was a clear party “enemy”, while in the third one corruption and the economic 
interests that had captured the state from within included all parliamentary parties. 
Thus, the effort to free the government system from “the mafia” (“the behind-the-
scenes power plays”) brought together thousands of people of different political 
persuasions in a protest against a much bigger, supra-party but invisible enemy.

And once again, many Bulgarian artists took part in the protests as 
citizens. Some of them created art in the course of the protests, others created art 
for the protests, and still others created both. In fact, this last applies to a single 
person: Pravdoliub Ivanov. He was the only artist who had managed to make 
himself a slogan on the very first day of the protests. And it was as if he inspired the 
protesters to “speak” every evening by means of slogans, placards, cartoons, along 
with a rapidly increasing array of other expressive means: flags, whistles, bells, 
drums… Classic and contemporary forms of protest overlapped, and so did those 
of art at the protests. The fast exchange on Facebook included people of different 
professions into the sphere of culture, and they interacted in both the virtual and 
the real world. Thus, I only occasionally managed to understand exactly which 
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participants in the parade had initiated one action or another – for example, a series 
of parodies were initiated by a group around the NeNovinite (NoNews) website, 
while a group of young writers and poets placed slogans with the word RESIGN on 
monuments in the centre of Sofia (those of Evlogi and Hristo Georgiev in front of 
Sofia University, of Cyril and Methodius in front of the National Library, of Clement 
of Ohrid, Father Paissi, and others). The fast virtual (and not just virtual) exchange 
with other protest movements led to the borrowing of artistic forms (a white grand 
piano in Parliament square, a living tableau of Eugéne Delacroix’s Liberty Leading 
the People) during the protests, along with those born of personal experience (“a 
white bus”, mock tanks).

Amidst all this, Pravdoliub Ivanov kept showing different slogans every 
evening – as his own work in the general diverse visual “chorus” of the protests. At 
one point he also came up with the most adequate response to the accusations that 
the protesters were paid: “I’m not paid, I hate you for free”. Dozens of people took 
up and interpreted this slogan in their own way over the next weeks and months.

And if this series by Pravdoliub Ivanov was his contribution to the general 
“performance”, so to speak, in the autumn of 2013 the artist took a sort of step 
to the side in order to look at the protest – through an exhibition at the Sariev 
Art Gallery in Plovdiv. In it the short video Black Balloons (1’10”) summarized, to 
my mind, the profoundly tragic character of events at the time, hidden behind the 
external form of a colourful, noisy carnival. The video refers to a summer evening 
when the protesters threw black balloons at the parliament building surrounded by 
metal barriers and police officers. This was a peaceful gesture demonstrating that 
the situation had become intolerable, unbearable, that a limit had been reached. 
The video shows the dark aesthetic of that moment: we see the police officers 
standing still in black uniforms against the light background of the National Assembly 
building, with the black balloons slowly drifting among them along the yellow paving 
stones, piling up in some places at the whims of the wind. The video is recorded in 
slow motion, with several seconds stretched out to a minute. And perhaps the most 
disturbing result of this stretching out of time is the sound of the protests: the beat 
of the drums has become a threatening roar, the vuvuzelas merge into a higher 
dramatic note, above which the whistles howl and wail. The overall feeling is that of 
a majestic opera based on an ancient Greek tragedy. No wonder if it indeed turns 
out to be such in the future. For the protests can only bring about a change, but 
exactly where, and to what, this change would lead no one can tell – least of all, the 
protesters themselves…
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Conclusion – There Isn’t One

Nor can there be any conclusion. To begin with, because the provocative 
character of contemporary art presupposes dialogue rather than contemplation. It 
sharpens the senses not towards some sort of “beauty” that can be accepted or 
rejected, but towards some sort of “position” found in public attitudes – a position 
that is subject to debate. Contemporary art involves people in a communication act 
which essentially means and implies “community”. Hence its engagement, but also 
its freedom in the context – to reflect, participate, provoke, generalize, and predict the 
processes in it. And to do this in ever more unpredictable (at least, for me) forms.

Надежда Олег ляхова. Фигаро, 2012. Компютърно манипулиран 
автопортрет на Захари Зограф, дигитален печат върху хартия 40 х 30 см.
Nadezhda Oleg Lyahova. Figaro, 2012. Digitally manipulated self-portrait of 
Zahari Zograf, digital print on paper 40 х 30 сm



Боян манчев

Комунизъм / посткомунизъм: 
Политика и репрезентация. 
Българският случай1

Генади Гатев. Смяна на символа, 1995. Фотография, колаж
Genadi Gatev. Change of the Symbol, 1995. Photography, collage 
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Настоящото есе е посветено на привидно абстрактна материя – но 
материя, чието изследване би трябвало да отговори на настоятелна крити-
ческа необходимост. Четвърт век след политическите промени, поставили 
началото на края на „епохата на комунизма”, сякаш все още липсва нужно-
то критическо отстояние, което би позволило изследването на протеклите и 
протичащите процеси не само в емпирична и/или интерпретативна перспек-
тива, но и с оглед на трансформацията на дълбинни структури на полити-
ческото – с оглед на логиката на политическото 2. Съсредоточавайки се 
върху структурните измерения на политическата репрезентация в ситуацията 
на „посткомунизма” и по-специално върху нейните естетически измерения, 
това изследване си поставя пролегоменална и експериментална задача. Кон-
кретната му цел ще бъде да разгледа модалностите на взаимодействието на 
политическа, критическа и естетическа теория и практика, не само на нивото 
на интерсубективните отношения и на груповата социална динамика, но и на 
нивото на дълбинни структурни закономерности и трансформации. Ето защо 
то ще постави специален акцент върху дискурсите на политическото в тях-
ното отношение с естетическите практики на промяната, не само и не толкова 
в предполагаем миметичен или алегоричен модус, колкото от гледна точка на 
структурната и концептуалната им трансформация, водеща в крайна сметка 
до ново, трансформирано разбиране на естетическата практика не само като 
социален праксис, но и като политическо действие – или на самото (естети-
ческо) действие като политическо.

Генади Гатев. Духът на времето, 1994. инсталация, вариращи размери
Genadi Gatev. The Spirit of Time, 1994. Installation, dimensions variable
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(Само-)репрезентации на общността. 
Комунистически народ срещу посткомунистическа тълпа 

“Fiat ars – pereat mundus” („Изкуството трябва да 
съществува, ако ще светът да загине“) заявява 
фашизмът и, както изповядва Маринети, очаква 
от войната художественото задоволяване на 
промененото от техниката сетивно възприятие. 
Това очевидно е съвършеното „изкуство за изку-
ството“. Човечеството, което някога при Омир 
е било предмет на съзерцание за олимпийските 
богове, днес е станало такъв само за себе си. 
Неговото самоотчуждение е достигнало онази 
степен, която го кара да изживява собственото 
си унищожение като висша естетическа наслада. 
Така стоят нещата с естетизирането на поли-
тиката, каквото върши фашизмът. Комунизмът 
му отвръща с политизирането на изкуството.

Валтер Бенямин, „Художественото произведение в 
епохата на неговата техническа възпроизводимост” 

(прев. Венцеслав Константинов)

Бенямин не доживя момента, в който предложената от него опози-
ция между естетизиране на политиката (= фашизъм) и политизиране на ес-
тетиката (= комунизъм) стана нерелевантна, ако изобщо е имала изначална 
релевантност. Поне от Сталин нататък, комунизмът си поставя за цел да вае 
тоталното тяло на политическа общност – тялото на народа. Такава е фунда-
менталната характеристика на комунистическата логика на репрезентацията. 
С други думи, комунистическият проект се вписва в традицията на естетизация 
на политическото. Същевременно тази негова цел, както и по-общо линията 
на естетизация на политиката, описана от Бенямин, са несъмнено вписани 
в хилядолетната традиция на западния онтополитически проект: проектът за 
формиране на идеално политическо тяло върху идеален пред-съществуващ 
модел. Започвайки с Платоновата пластическа идеология (изразявана от 
ключовия онтоло-политически семантичен ред на глагола plattein – етимоло-
гическото ядро, от което според Диоген лаерций произлиза и прозвището на 
‘добре сложения’ – Platon – атинянин аристокъл), идеология на формирането 
на общностно тяло на полиса3, водеща до садистката садова перверзна уто-
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пия в епохата на Просвещението, неин симптом (перверзна в модусите на те-
лесност и по този начин разкриваща зависимостта на суверенния индивид на 
Модерността, носителят на Разума, от общностното тяло на общността), тази 
програма кулминира в проектите на инженерите на човешките души и твор-
ците-строители на държавата, които също така оформят тялото на народа4. 
Народът на комунистическата държава е формираното, превъплътено тяло, 
чийто трансцедентен и всепроникващ дух е Партията. Партията конституира 
тялото на народа отвътре като тяло на Държавата. В този смисъл тялото 
на народа функционира чрез еротизма на сливането, то се явява като само-
задоволяващо се тяло, образцова метафизичната фалоцентрична структура 
– само-пенетриращо се перверзно тяло. 

В своя опит да фигурират тялото на народа, тоталитарните проекти 
са несъмнено водени от опита за ре-сакрализация на политическата общност. 
Това обаче не означава, че комунистическият режим в частност представля-
ва изпадане в архаично ритуално мислене; точно обратното – той мобилизи-
ра идея за нов тип сакралност, свързана именно с архетипната политическа 
идея за естетическо формиране на политическото тяло5. Неговата полити-
ческа естетика е изцяло вписана в рамките на модерността, установила есте-
тическия режим като универсален хоризонт на социо-политическото същест-
вуване, в който всъщност се явява самата съвременна форма на политика. 
амбивалентната позиция на комунизма към опозицията природа/култура, 
или народ/държава (ако хомогенизираме двете опозиции в линията на Хегел, 
за когото народът без държава е само сурова маса, т.е. природа) има свое 
собствено разрешение: неговата изпълнена с насилие политическа естетика, 
опитът за тотална фигурация на реалността на Държавата като репрезента-
ция на тялото на народа, има крайната цел да унищожи самата структура на 
репрезентацията, така че чистата иманентност на тялото и неговата органика 
да останат единствения хоризонт на политическо съществуване. 

Комунизмът не успя да отмени държавата, и неговият народ-без-дър-
жава остана нероден. Краят на комунизма естествено доведе до разпад на не-
говата основна идеологическа фигура, фигурата на „народа”. Народът загуби 
сам себе си, тъй като порядъкът на репрезентацията, който го произвежда, се 
провали; този порядък, центриран и поддържан от фигурата на идеалния на-
род, загуби възможността да удържа съпротивата на нерепрезентираното, не-
мислимото – непредставимо – тяло на иманентния народ тук и сега. Визията за 
чиста иманентна общност, за крайната общност на комунизма, се оказа на свой 
ред трансцедентален конструкт, продукт на режима на репрезентация. В края 
на краищата идеалното общностно тяло на комунистическия народ се сведе 
до механично възпроизводство образи на плакати и екрани, до самореферен-
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циален образ без субстанция. Общото органично тяло на народа – тяло, което 
трябваше да направи окончателната крачка отвъд онтополитическата естетика 
на репрезентацията, се оказа в последна сметка свръх-репрезентирано тяло, 
тяло, резултат на режим на свръх-репрезентация6. Така органиката, стремяща 
се към унищожение на реда на репрезентация, се разкрива като ключова за са-
мата репрезентация – нейна гранична фигура, която, на самата граница, като 
граница, тоест като праг, гарантира възможността за репрезентация. Троянски 
кон на Вечното Завръщане на репрезентацията. 

	
Българският преход
	
Нека разгледаме в детайл структурните моменти на българския пре-

ход. Вследствие на блокадата на българския парламент от разбунтувалите 
се граждани на 14 декември 1989, Член 1 е анулиран. Топологията на това 
събитие е крайно символична. „Живата верига” от хиляди протестиращи око-
ло Парламента представляваше символичен „арест”, блокиране, дез-активи-
ране, тоест в крайна сметка символично суспендиране на съществуващата 
власт. По този начин новата политическа сила, конституитивна сила, суспен-
дираща съществуващия ред, се появява на политическата сцена. Парадок-
сално, тази внезапно изпълнила площадите, непозната, нова политическа 
сила е именно онази, на която е посветена „комунистическата” конституция, 
но която съществува само като призрак в нея: народът като колективен по-
литически субект и следователно като политически суверен. Събитията от 
декември 1989 следователно могат да бъдат мислени символично като осно-
вополагащ, „революционен” момент на новия политически ред. 

Отменянето на Член 1 прекъсва юридическото сливане на Партия и 
Държава, върху което се основополага комунистическият режим. То отваря 
пътя за създаването на нова конституция, т.е. на нов основополагащ момент. 
Едновременно с това, въпреки че Член 1 е анулиран, преходът очевидно не е 
успешен, т.е. остава незавършен (взимайки предвид състоянието на нещата 
през през 90-те години, а според определени колективни интуиции и крити-
чески настоявания, дори днес, четвърт век след началото на политическите, 
социални и икономически промени). Възможните обяснения за този провал 
са много. При всички случаи тук нашата цел е този въпрос да бъде префор-
мулиран посредством преминаването от емпиричните социо-политически и 
икономически фактори към структурната логика на политическото. 

В посткомунистическата ситуация моментът на основополагащо-
то насилие е субстанциално липсващ (не трябва да мислим за него като за 
физическо насилие; насилственият момент на основополагането се състои 
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в радикалния разрив със съществуващия ред). Българският преход се оп-
ита да онтологизира самата категория на прехода, наместо да осъществи 
необратим разрив. В този смисъл, парадоксално, новооснованата Републи-
ка България не е категорично конституирана. Структурният момент на осно-
вополагащо насилие не се проявява, не се сублимира като присъщ момент 
на новия ред. Но същевременно народът – суверенното политическо тяло 
– носи конститутивна потенция. Ето защо „народът”, новият конститутивен 
субект, интуитивно не приема държавата и нейните висши институционални 
органи като своя репрезентация, като своя представителна еманация. Този 
нов разрив предизвиква специфичен компенсаторен рефлекс, който забавя 
промените и постепенно корумпира идеята за „гражданско общество”. Въ-
просното разделяне между народ и държава може да бъде вписано в по-дъл-
гата историческа традиция на българския „дуализъм” (теоретичен конструкт, 
 чиито жалони могат да бъдат открити в „Народът: вчера, днес и утре” на Ботев 
и който достига до консервативната идилия на Тончо Жечев в „Завръщането 
на Одисей”, преминавайки през леви и десни дискурсивни употреби у автори 
като Петър Мутафчиев и иван Хаджийски), който противопоставя народа като 
невинна, девствена потенция, на държавата като лоша актуалност, която не 
репрезентира, а тероризира народа. Според въпросната теоретична инерция 
такава е причината „народът” да не стане активен субект, а да остава пасивен 
обект на насилието на държавата, както и да бъде систематично изоставян 
или предаван от своя „неорганично” принадлежащ му, „византинизиран” (Му-
тафчиев), тоест „глобализиран” елит. 

Разбира се, тук не става дума за реален, а за дискурсивно произведен 
обект: фигурата на тоталния обект, определен като „народ”, изявяващ своята 
потенция чрез сляпа „котловинна” (според метафората на Цветан Стоянов), 
тоест ругателна, беззъба, лишена от колективна политическа интелигентност 
и ефективност съпротива, е продукт на механично или съзнателно възпро-
извеждан дискурс, датиращ още от епохата на Възраждането. Въпросното 
дискурсивно въз-производство на теоретичния конструкт за пасивно-субми-
сивната, потенциално революционна, маса на народа като глобален опонент 
на левиатана на Държавата, е особено удобен. Наложеният от институциите 
на глобалния капитал (поради липса на място тук прибягвам до друга тотал-
на фигура, нуждаеща се от критически анализ) и неговите локални трибуни 
дискурс има за цел на първо място да неутрализира действената потенция на 
държавата, подчинявайки я на собствените си интереси. Необходимо условие 
на тази неутрализация е блокирането на потенциалните идентификации на 
„народа” с държавата като негова политическа структурна еманация. В тази 
перспектива изглежда, че двете единствени възможни линии на развитие са, 
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от една страна, хегемонната линия, налагана от неолибералния „дясно-ляв” 
консенсус, и от друга – популистко-националистическият квази-етатизъм, 
експлоатиращ „(н)осталгичните” рефлекси по силната държава-закрилница и 
силната ръка зад нея.

Такъв ще бъде реторическият лайтмотив на „прехода”, хомогенизиращ 
полето на политиката като поле на негативното – на съвкупността от дейности, 
противопоставени на органичното съществуване на „народа”. Това разцепле-
ние причинява лошата безкрайност на жертвената криза в смисъла на Рене 
Жирар – тоест вечното завръщане на идеята за промяната, противопоставя-
ща конституиращият суверен на конституирания квази-суверен, и впоследствие 
провалът на репрезентирането, или, с други думи, на необходимостта от нова 
учредителна мощ, от нов радикален срез и ново начало. 

Посткомунистическа общност. Модуси на репрезентация

Посткомунистическите общества и техните новоразвити суб-модуси 
на репрезентация предложиха своя собствена версия на отношението меж-
ду чистия и прост живот, по думите на Томас Хобс, и конституирания ред 
на репрезентация, връзката в самото сърце на политиката. На границата, на 
която народът загубва себе си като конститутивна потенция и едновременно 
като естетически фигурирано тяло, той е заменен от нов, двоен, в някакъв 
смисъл шизоиден режим на съществуване: 

1. Новият „демократичен”, репрезентативен граждански су-
бект, който формира в своята цялост „народът на демокрацията”. Т.е. 
„светлата” страна, лицето на прехода не само от един политически режим 
към друг, но и от един вид само-репрезентация на колективния политически 
субект към друг. 

2. Неартикулираният субект на излишъка от насилие/политико-
еротично желание.

икономията на символичния преход не може да бъде идеална по 
дефиниция. Тя неизбежно има „тъмна” страна, мрачен остатък. Остатъкът на 
незадоволеното желание (де)позира невидимата „тълпа”, безформено аце-
фално тяло, хетерогенно множество, на което репрезентацията е отказана. 
Поразителен момент от посткомунистическата ситуация е трансформация-
та на народа в „тълпа”7: това, което е било формирано, фигурирано, реп-
резентирано като тотално тяло на тоталната общност на народа, отхвърля 
задушаващия ред на репрезентацията и по този начин, загубило репрезента-
тивните си идеологически фигури, се явява като безформено, разрушаващо 
пластичността на всесилния въплътен дух, тяло – тялото, което обичайният 
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език означава като тълпа. Предполагаемият преход от „народ” към „тълпа” 
предполага отхвърлянето на принципа на (еротичната) самодостатъчност и 
изявеното желание на „народа” да действа като конституитивен еротико-по-
литически субект без трансцедентален принцип или върховенство. 

Ето как проблемът за не-актуализираната в структурата на държа-
вата „безформена маса” (по думите на Хегел) на „народа” става ключов за 
разбирането на посткомунизма – масата, която зае мястото на възвишеното 
фигурирано тяло на комунистическия народ. ако комунизмът изявява идео-
логията като сублимация на учредителната потенция, в която иманентно е 
изявен оргиастичният еротичен опит – опитът за политическото като чисто 
удоволствие, то пост-комунизмът предполага възможност за актуализация на 
тази конституитивна сила, за опит за политическото като чисто удоволствие. 
Такова именно беше началото на така наречената „промяна”: появата по пло-
щадите и улиците и устояването на едновременно хетерогенното и хомоген-
но тържествуващо тяло на народа, тяло на свободни и отделни, но събиращи 
се гласове, тяло в общо „с-викване”. Протестиращите и съпротивляващи се 
тела в споделен ентусиазъм, в споделен ритъм, запечатващ контурите на 
едно крайно политическо тяло в самото изживяване на неговата деятелност, 
на неговите (фр)акции и фрикции. 

Ето защо този текст не цели изследването на новото политическо 
превъплъщение на народа, което доведе до „нормализираната” политическа 
субективност на модерността, а анализ на другата му, тъмна и идеологи-
чески не-рефлектирана страна. и така: какво е политическо тяло, което тран-
сгресира политическият ред? Какво е оргиастичното тяло на тълпата, на ко-
ето липсва сакралната мистерия на ритуала? Без съмнение, това е тъмният 
съперник на сакралното тяло на народа. ако еротизмът на последния е суб-
лимиран в преливането и заличаването на границите, във формирането на 
абсолютно естетическо тяло, то първото изявява чистата еротична потенция, 
която се съпротивлява на всяка сублимация. и тук логично следва въпросът: 
как „тълпата” се репрезентира – ако, разбира се, се репрезентира изобщо? 
Каква е репрезентацията на тялото, което трансгресира самата структура на 
репрезентацията? 
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От „мумията – вън” до „бирата – вътре”. 
Възвишената празнота на идеологията 
и нейните естетически двойници

Естетическото е сюблимното състояние 
на Политическото.

Владислав Тодоров, „адамов комплекс”

Нека започнем с образцовия пример за полит-естетиката на реп-
резентацията, развита от „прехода”: участта на мавзолея на Георги Димит-
ров. Mавзолеят на Георги Димитров, лидер на Коминтерна и пръв български 
комунистически министър-председател (1946-1949), може да се разглежда 
като опит да локализира в сакрален топос нещото на идеологията, нейното 
възвишено невъобразимо ядро. ако комунизмът е крайна изява на модерния 
идеологически режим – режимът на идеологическа организация на общество-
то, то посткомунизмът ще бъде епохата на пост-идеологията par excellence. 

Мавзолеят е построен за шест дни през юли 1949 и непосредствено 
след това балсамираното в Москва тяло на Димитров е изложено в него. 
През 1999, в края на десетилетието, започнало със скандирането „Мумията 
– вън” (в резултат на което тялото на комунистическия лидер е извадено 
от мавзолея и погребано през юли 1990), градската управа на София взе 
решение да взриви мавзолея. Това постави софиянци в нелепата ситуация 
на туристически екзорсисти или спиритуалисти: както вероятно на всеки чи-
тател, така и на мен ми се е случвало често, когато ми гостуват приятели 
или колеги от чужбина и ги разхождам из София, когато пресичаме площад 
„Батенберг” в самото сърце на столицата, да соча към празното простран-
ство на границата на площада и Градската градина и да пояснявам неясната 
индексация: „Тук беше мавзолеят на комунистическия лидер Георги Димит-
ров”. Така една от съвременните неформални туристически забележител-
ности на София стана невидим монумент, празно пространство, празнота. 
Същностната празнота на функцията на мавзолея се трансформира в изу-
мителен символ на празната възвишена сърцевина на идеологията, дори и 
вече не като символ, доколкото не репрезентира нищо. Парадоксът на раз-
рушаването на мавзолея се състои във факта, че това насилствено дейст-
вие явява и истината на комунизма, освобождава неговия призрак да броди 
из руините на политическия дискурс. Посткомунистическият (без)порядък 
принася в жертва монументалния обект, изграден, за да запълни и репре-
зентира празната възвишена сърцевина на комунистическата идеология; но 
парадоксално, разрушавайки го, посткомунизмът „въплъщава” самата праз-
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нота, разкривайки я като такава: той заставя празнотата да се де-монстри-
ра. Това разкриване на празнотата на възвишеното означава разпадане на 
идеологическата тъкан.

ако развием по-нататък този интерпретативен експеримент, бихме 
могли да кажем, че това разкриване на празнотата означава достигане до 
крайната точка на жертвената логика на комунизма: неговият есхатологичен 
или месианистичен момент. Разбира се, този есхатологичен момент не може 
да има трайност: като чиста фикция той е безвременен. Жертвената кулмина-
ция се случи като регресивна имплозия към пространството на „профанното”, 
разбирано като карнавална демокрация или новокапиталистическо увеселе-
ние. Общият знаменател на този процес: опитите за символично компенсира-
не и заместване на масивното липсващо тяло на мавзолея, на този масивен 
сакрален топос на отсъствието – опити, разкриващи идеологическата нищета 
и безпътица на пост-идеологическия режим на пост-комунизма. Първият по-
добен и главозамайващ с нелепостта си опит беше създаването на „градина 
на ООН” – или с други думи недодяланото аранжиране на няколко цветни сак-
сии върху масивните плочи на пространството, заемано от Мавзолея (иници-
атива под патронажа на съпругата на тогавашния – първи и последен – „син” 
президент, Петър Стоянов) – градина на либералната демокрация, граждан-
ското общество и правата на човека, поникнала с трудност върху руините 
на комунистическата пирамида, и бързо загубила се в техните монументал-
ни и архитектурно неовладени очертания. Малко по-късно, през следващото 
пост-комунистическо десетилетие, симптоматично за прехода към популист-
ки капитализъм, дойде ред на киното на открито, където се прожектираха 
и „социалистически филми, прославящи комунистическата антифашистка 
съпротива” (инициатива, предизвикала на свой ред смущаващ дебат, в който 
„десни интелектуалци” разглеждат въпросната популистка забава като знак 
на реабилитацията на комунизма в полето на „културата”). Тази серия логич-
но завърши с „бирено село”, с безразборното струпване на потни и оригващи 
се свободни тела с размити контури сред дима на бира-скара, затлачващ ся-
каш необратимо както мраморната изчистена строгост на възвишената рамка 
на явяването на възвишения, манифестиращ пред Мавзолея на своя велик 
„нероден син”, свръхорганизиран в естетизираната си репрезентация, сам 
недороден, комунистически народ, така и на заявяващото присъствието си 
мобилизирано колективно тяло на обединената от общия ритъм на протеста 
„тълпа”, ставаща суверенен народ.

Десет години по-късно сходна драма се разигра около друг символи-
чен монумент на комунистическата политестетика: Паметникът на Съветска-
та армия. Значимо и несъмнено поучително би било да проучим повторения-
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та и различията между политестетическата трагикомедия около сградата на 
Мавзолея и мелодрамата около Паметника. „историята се повтаря, първия 
път като трагедия, втория – като фарс”, гласи прословутата фраза на Маркс 
от „Осемнайсти брюмер” и вероятно, както често се случва, бихме имали 
основания да я припомним тук. Съответно, да разгърнем новата страница 
на изследването на политико-естетическите форми на репрезентация и да 
разгледаме реториката, дискурсите, визуалната и особено перформативна-
та естетика на протестите от последните две години. Политическите субекти 
– тоест колективният политически субект – в търсене на алтернативни моде-
ли на репрезентация и само-репрезентация, често отвъд моделите на реп-
резентативната демокрация; търсене, осъществявано все по-често чрез 
(квази-)естетически стратегии, протези, компенсации, модели – цитиращи, 
трансформиращи, преобръщащи тези от началото на прехода или създава-
щи изцяло нови. Народът отново пресече площада на мавзолея, напомняйки 
за своето суверенно присъствие. Но това е вече – предполагаемо! – друга 
история, историята на пост-посткомунизма...

Символичната рамка на/около (липсващия) мавзолей привлече ес-
тествено ред художествени акции, които я превръщаха, повече или по-малко 
успешно, в свой декор. Емблематична между тях, и предизвикала особено 
внимание, беше работата на лъчезар Бояджиев „Бригадата на Стефан (и зе-
тьове)”, осъществена в рамките на проекта Визуален семинар на института 
за съвременно изкуство – София и Центъра за академични изследвания – Со-
фия през 2004. Работата представляваше билборд, рекламиращ семейното 
предприятие на ромско семейство, качен на входа на Националната худо-
жествена галерия (бившият царски дворец, „лице в лице” с опразненото място 
на мавзолея). Въпросната работа, без съмнение представляваща критически 
апостроф на объркването на публично и частно пространство, на смесването 
и размиването на икономически и политически квази-естетически кодове, из-
бра симптоматично за свое пространство пространството на най-радикално 
символично объркване – трансгресия и преобръщане. 

Няколко години по-късно група куратор(к)и опита да обвърже ди-
ректно символа на символния хаос на политическия преход – липсващия 
мавзолей – със символа на провала на организираната естетическа (само-) 
репрезентация на българското (съвременно) изкуство: упорито не-случва-
щия се Български павилион на Венецианското биенале. инициативата Бъл-
гарски павилион по идея на Десислава Димова и Светлана Куюмджиева се 
осъществи през 2011 под формата на конкурс за проект за павилион-мавзо-
лей и предложените решения бяха в някакъв смисъл симптоматични за по-
литико-естетическото въображение и дискурси на прехода. От една страна, 
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бяха представени семпли решения, а именно намерението празното място/
празните места да бъде/ат запълвано/и, при което някои от „запълващите” 
предложения често пъти бяха гарнирани с бутиков кич-национализъм (свете-
щи в цветовете на дъгата народни песни и пр.) или – дори да са критически 
преобърнати – с инерционни и в този смисъл банални културни стереотипи: 
формули от рода на „източно-европейска идентичност” (албанската и литов-
ската идентичност една ли е?) или практики, обичайно свързани с ядене и 
пиене (французите или италианците не са ли често и те „разкрасявани” с по-
добни стереотипи?). Други предложения преобличаха като критика културна 
авто-ксенофобия – произвеждането на отвратителен образ на „своето”, за 
да бъде той в последствие критикуван и разграждан. В действителност от-
вратителни са единствено механизмите – политически, икономически, ме-
дийни – които произвеждат подобни образи на „родното” (тип телевизионна 
реклама на ракия и съответно цялата юнашка медийна „петко-войводовщи-
на” и рунтавият й неграмотен национализъм), а не някаква предполагаема, 
в действителност конструирана, въобразена, културно-антропологическа 
„природа”. От друга страна, бяха направени предложения за акции (интер-
венции, пърформанси), които разколебаваха баналните, закостенели кате-
гории, и предлагаха по-сложни тези, и съответно – адекватни и оригинални 
техники и материални решения: например привидно семплият, но сложен 
с предложеното двойно иронично преобръщане проект на Боряна Росса и 
Олег Мавроматти „Да дадем за българския павилион”, както и основаващият 
се на сходна стратегия на „разместване на кодове” „Монументи на незавър-
шения преход” на Даниела Костова и Миряна Тодорова. 

Политическо действие, естетическо действие 

Всички тези симптоматични художествени акции изявяват една нова 
идея за описаното от Бенямин отношение между политика и естетика, а 
именно за естетическото като действие. Оттам и симптоматичният инте-
рес в първите години на „прехода” към „акции”, „пърформанси”, „хепънинги”, 
представляващи, от една страна, израз на (закъснялата) инвазия на тялото 
в полето на репрезентацията, а от друга – на утвърждаването на един нов 
критико-естетически, квази-концептуален модус, преработващ, девалвирай-
ки, доскоро „сюблимния” модус на политическото послание – лозунга, мани-
феста – в (доскоро) субверсивния модус на графита: пародия на политиче-
ския слоган, както и на критическия-експертен дискурс, чрез „принизяването” 
му до частното, до полето на сингуларния идиотизъм (гр. idiotеs – ‘частно 
лице’), противопоставен на безрадостния идиотизъм на новото политическо 
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съществуване. Така, на видиотяването на дискурса на прехода естетически-
те практики отговарят с нов възход на ироничната критическа интервенция 
като пробив във „възвишената” тъкан на политическото – от Недко Солаков и 
лъчезар Бояджиев до Правдолюб иванов и Красимир Терзиев. 

и вместо епилог – закючителен симптоматичен пример. Една худо-
жествено-концептуалната акция на Владислав Тодоров, осъществена в само-
то начало на прехода с активното съ-участие на Недко Солаков, която – вмес-
то да се отдава на лесни политическо-интерпретативни послания и експертни 
дискурси – прави концептуален разрез в структурната тъкан на промените, 
опитвайки се да мисли „политическата топография” на комунизма, респектив-
но – централното място, което заема Мавзолея в нея, на нивото на симптома, 
и чрез експериментален манифестен език. Въпросната концептуална акция 
представлява сама по себе си не реактивно, а рефлексивно, тоест трансфор-
мативно действие. Става дума за частта на „адамов комплекс” „Червено / 
черно. Поетика на конспиративното пространство (в жанра на възпаления-
та)”, чието заглавие е възпроизведено по-късно в заглавието на английската 
версия на книгата на Тодоров. В началото на първа глава „Induratio Spatii”, на 
с. 86, е репродуцирана предложената от Недко Солаков картографска версия 
на сакралното пространство на Кремъл, доминирано от Мавзолея. Тази карта 
е, както се разбира от думите на Тодоров, основана на едно конститутив-
но преобръщане, което представлява радикално овластяване на позицията 
(гледната точка / дискурса), отместена от тази на страничен наблюдател в 
тази на суверенен център: „(Виж картата.) Правилното положение на всеки, 
попаднал на Червения площад в Москва, е да стои с лице към мавзолея на 
ленин, представляващ символическият център на площада. Картата, която 
може би вече сте разгледали, е направена от гледна точка на стоящ с гръб 
към мавзолея човек. Това е привилегированата гледна точка, защото нея уп-
равлява самата мумия, ако си представим, че тя се изправи. Това е гледната 
точка и на ръководители, учители и вождове, които се изкачват на трибуната 
на мавзолея в тържествени за Москва дни, за да приветствуват ликуващия на 
площада народ.” (с. 87). Така в самото начало на „прехода” двама от от най-
радикалните художествени новатори и критически мислители на границата 
на комунизма и посткомунизма, активни експериментатори на политическите 
и естетическите дискурси и фигури на епохата, сякаш огласяват една нова 
„заявка” за суверенност: настояване за суверенност на художествено-крити-
ческия дискурс. Оправдана ли е тази концептуална „окупация” на позицията 
на суверена четвърт век по-късно? Този въпрос се поставя към всички онези, 
които все още са способни да си въобразяват суверенността на подобен кри-
тико-естетически жест.
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1 първата половина на това есе преработва на български няколко теми от студията 
“Der totale Körper der Lust. Postkommunistische Gemeinschaft – Repräsentation 
und exzess” (transl. in German by Nikolaus G. Schneider), in Zurück aus der Zukunft. 
Osteuropäische Kulturen im Zeitaler des Postcommunismus, eds. Boris Groys, Anne von 
der heiden et Peter Weibel, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2005), резултат на 
изследване, осъществено в рамките на координирания от Борис Гройс проект The 
Postcommunist Condition, с оглед на темите на изложбата и сборника „Изкуство за 
социална промяна” и в радикално променената 10 години по-късно ситуация. 

2 вж. изследването ми Логика на политическото, ФсХИ/изд. Изток-запад, софия, 
2012.

3 във връзка с пластическата идеология на платон вж. Логика на политическото, 
цит. съч., с. 49-66.

4 тук правя връзка с думите на Йозеф Гьобелс от отворено писмо до вилхелм 
Фуртвенглер от 11 април 1933: “Politics is too an art, may be the most superior and the 
largest of all which exist and we, who give form to the modern German politics, we feel 
like artists to whom was given the high responsibility to form, from a raw mass, the solid 
and fulfilled image of people.” (цит. по Philippe Lacoue-Labarthe, La fiction du politique, 
Paris, Christian Bourgois éditeur, 1987, с. 93, through hildegard Brenner, The Artistic 
Politics of National-Socialism). в Gesamtkunstwerk Stalin Борис Гройс твърди, че 
въпросният естетически режим на политическото достига крайното си въплъщение 
в сталинистката Държава. в този смисъл сталинисткият съветски съюз се явява, 
заедно с райха на Хитлер, радикализация на модерния политико-естетически 
проект. (вж. Boris Groys, The Total Art of Stalinism, Princeton University Press, 1992, 
transl. by Charles Rougle).

5 Гройс например говори за “митологеми, които разкриват авангарда на първо място 
като религиозен или мистичен, а не като технологичен или рационален феномен.” 
(ibid., Chapter Two: “The Stalinist Art of Living”, p. 70) .

6 вж. във връзка с понятието за свръхрепрезентация (surreprésentation) текста на 
Жан-Люк нанси “La représentation interdite” (in Au fond des images, Paris, Galilйe, 
2003).

7 Днешните „управляващи” или представители на квази-управляващата каста на 
„експертните елити” продължават меко да казват „хората”, сякаш деликатно 
снизходително, но перфидно подчертавайки, че не става дума за граждани, тоест 
за конститутивни елементи на колективния политически субект, а за атомарни 
части на неполитическата маса, пред-положена като обект на „управление” 
– „управляваните”.
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Boyan MANCHEV

Communism / Post-communism:
Politics and Representation. The Bulgarian Case1

 

This essay is dedicated to a seemingly abstract matter. Yet, an examina-
tion of that matter should answer a pressing critical necessity. A quarter of a century 
after the political changes that have set the beginning of the end of “the communist 
era”, it seems like we still lack the needed critical distance, that would let the exami-
nation of the processes (past and present) not only in empirical and/or interpreta-
tive perspective, but also in view of the transformation of the deep structures of the 
political – in view of the logic of the political 2. Focusing on the structural changes 
of political representation in the “post-communist” situation and more specifically in 
its esthetical dimensions, this study sets prolegomenal and experimental task. Its 
concrete aim is to examine the modalities of interaction between political, critical 
and esthetical theory and practice, not only in what concerns the inter-subjective 
relations and group social dynamics, but also on the level of deep structural corre-
lations and transformations. That is why it will emphasize more particularly the dis-
courses of the political in their relation to the esthetical practices of the transforma-
tion, not only and not in such an extent in a supposed mimetic or allegorical modus, 
as much as from the point of view of the structural and conceptual transformation, 
leading in the end to a new, transformed understanding of the esthetical practice 
not only as social praxis, but also as a political action – or of the very (esthetical) 
action as political. 

(Self-)Representation Of Community. 
Communist People Against Post-Communist Crowd. 
 
“Fiat ars – pereat mundus”, says Fascism, and, as Marinetti admits, 

expects war to supply the artistic gratification of a sense perception that has been 
changed by technology. This is evidently the consummation of “l’art pour l’art.” 
Mankind, which in Homer’s time was an object of contemplation for the Olympian 
gods, now is one for itself. Its self-alienation has reached such a degree that it 
can experience its own destruction as an aesthetic pleasure of the first order. 
This is the situation of politics which Fascism is rendering aesthetic. Communism 
responds by politicizing art.

Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical 
Reproduction (transl. Harry Zohn)
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Benjamin didn’t witness the moment in which the opposition he proposed 
between aestheticisation of politics (= fascism) and politicization of aesthetics (= com-
munism) became irrelevant, if it had any relevance at all from the start. At least from 
Stalin on, communism aims at the formation of a total body of the political community 
– the body of people. Such is the fundamental feature of the communist logic of 
representation. In other words, the project of ‘real communism’ is inscribed as well 
in the line of aesteticisation of politics. At the same time this task, as well as the en-
tire line of aestheticisation of politics are undoubtedly part of	the millenary tradition 
of the ontopolitical project of the Occident: the project for forming an ideal political 
body upon an ideal preexisting model. Starting with Plato’s ideology of plasticism 
(expressed in his key ideological verb of plattein), ideology of the formation of the 
communal body of the polis, and leading to the Sadean perverted Enlightenment 
utopia (perverted in the modes of corporeality and thus disclosing the dependence of 
the sovereign individual of Modernity, the bearer of Reason, from the communal body 
of community), this program culminates in the projects of the engineers of human 
souls and the artists state-builders, who also shape the body of people3. The people 
of communist state is formed, incarnated body whose transcendent and penetrating 
it spirit is the Communist Party. The Party constitutes the body of people from inside 
as a body of State. In that sense the body of people functions through a fusional 
eroticism, it is a self-satisfying masturbational body, exemplifying the metaphysical 
phallogocentric structure – a self-penetrating perverse body. 

In their attempt for figuration of the body of people, totalitarian projects 
were undoubtedly guided from the attempt for re-sacralization of political community. 
However, this does not mean that communist regime in particular represent a lapse 
into the archaic ritualistic thinking; on the contrary it promoted a new type of sacred, 
as it was argued by Groys4, related precisely to the archetypal political idea of 
esthetical forming of the body politic. Its political esthetics is entirely inscribed in the 
framework of Modernity, which has established the esthetical regime as a universal 
horizon of social-political existence and in which in fact appears the contemporary 
form of politics. The ambivalent position of communism towards the opposition 
nature/culture, or people/state (if we homogenize the two oppositions in the line of 
Hegel for whom, as we saw, the people without the state is nothing but a raw mass, 
that is, nature; the line of naturalization of community, in opposition to society, is of 
course one of the logical tendencies of modern thought, which found its exemplary 
expression in Ferdinand Tönnies’ conceptual couple Gemeinschaft/Gesellschaft) 
has its proper solution: its violent political esthetics, the attempt for total figuration 
of the reality of State as representation of the body of people has the ultimate goal 
to annihilate the very structure of representation so that the pure immanence of 
body and its organics remains the only horizon of existence. 
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Communism did not succeed abolishing the state, and its people-without-
state remained unborn. The end of communism naturally meant the desagregation 
of its main ideological figure, the figure of ‘people’. People lost itself because the 
order of representation which was producing it, collapsed. It collapsed because the 
order of representation centered and supported by the figure of the ideal people 
could not support anymore the resistance of the unrepresented, unthinkable – un-
imaginable – body of the immanent people here and now. The vision of the purely 
immanent community, of the final (in some way millenarist) community of com-
munism, turned to be, on its own turn, a transcendental construct, a product of the 
regime of representation. At the end this ideal communal body remained nothing 
more than a mechanic reproduction on posters and screens, a self-referential im-
age. Communism, who had in its origins the vision of community and of communal 
body, of common and organic body of people – body, which was supposed to make 
the final step beyond the ontopolitical esthetics of representation, finally turned to 
be a super-represented body, a body, resulting of a regime of superrepresentation5. 
Thus the organics aspiring to the annihilation of the order of representation turned 
to be a corner stone of representation itself – its boundary figure, which, at the very 
limit, as a limit, that is as a frame, guarantees the possibility of representation. A 
Trojan horse of the Eternal Return of representation.

The Bulgarian Transition

Let us consider in a more detailed way the structural moments of the 
Bulgarian transition. As a result of the blockade of the Bulgarian parliament from 
the people on the 14th of December 1989 Article 1 was annulated. The topology of 
this event was quite a symbolic one. The ‘living chain’, made around the Parliament 
from the thousands participants in the protest, represented a symbolical arrestment 
of the existing power. In that way a new political power, a constituting power, 
suspending the existing order, appeared to the political scene. Symbolically the 
events from December 1989 could be thought as a foundational, ‘revolutionary’ 
moment of the new political order. The revocation of Article 1 disconnected the 
juridical fusion of Party and State, on which the communist regime was based. It 
opened the way to the creation of new constitution, that is, to a new foundational 
moment. At the same time, even if Article 1 was annulled, the transition obviously 
– if we consider the state of affairs of the 90s – was not successful, that is it was not 
completed. The possible explanations for this failure are multiple. Anyhow, our task 
here is rather to step beyond the empirical sociopoiltical and economical factors 
and to try to address this question in the light of the fundamental logic of politics, or 
logic of sovereignty. 
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Thus, founding violence did not manifest, so it was not sublimated as an 
inherent moment of the new order. But at the same time the people – the sovereign 
political body – carried the constituting potential. This caused the specific compen-
satory reflex, which delayed the changes and corrupted the idea for civil society: 
the ‘people’ intuitively didn’t accept the state as its representation. This scission 
could be inscribed in the longer historical tradition of Bulgarian ‘dualism’ (which 
could be nothing but a modern construct), opposing the people as us the innocent 
virgin potency and the state as the vicious actuality, which doesn’t represent but 
terrorize people. Thus, people became not an active subject but a passive object 
of the violence of state. This was the rhetoric leitmotif of the transition, which ho-
mogenized the field of politics as a field of the negative and of the opposed to the 
‘people’. This cleavage caused the bad infinity of the sacrificial crisis – the eternal 
return of the idea of split between constituting sovereign and constituted sovereign, 
and consequently the failure of representation. Thus the non-sublimated in the peo-
ple violence developed as an anti-state violence. The appearances of parallel to 
the state structure criminal nexuses (‘mafia’) did not provoke a civil resistance but 
only a political reaction: everything negative was considered as related to the basic 
negativity, that is to the structure of state. Because of that the attempts to provoke 
a new radical rupture and new foundation remained the only possible reaction of 
people for almost a decade. 

Postcommunist Community. Modes of Representation

Postcommunist societies and their new developed sub-modes of repre-
sentation provided their own version of the relation between ‘life mere and simple’ 
according to Thomas Hobbes words – the status naturalis – and the constituted 
order of representation, the bond at the very heart of politics.  

At the limit where people lost itself as a potential of the constituting power 
and at the same time as an esthetical figurated body, it was replaced by a new, 
double and schizophrenic regime of existence :

1. The new ‘democratic’, representative civic subject which forms in 
its integrality the ‘people of democracy’. This is, so to say, the ‘bright’ side, the 
face of the transition not only from one political regime to another but also from one 
type of self-representation of the political subject to another. 

2. The unarticulated subject of the surplus of violence/political-
erotic desire. 
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At the same time, the economy of the symbolic transition could not be 
perfect by definition. It had a ‘dark’ side, a residue. The residue of unsatisfied desire 
(de)posited the invisible and lacking representation ‘crowd’, this formless acephallic 
body, a heterogeneous multitude. A striking moment of the postcommunist 
condition was the transformation of people into ‘crowd’: the would-be formed, 
figured, represented in its totality body of the total community of people rejected the 
asphyxiating order of representation and in that way, having lost its representative 
ideological figures, appeared as formless, destroying the plasticity of the omnipotent 
incarnated spirit, infamous body – the body which the ordinary language designate 
as crowd6. The supposed transition from ‘people’ to ‘crowd’ (taking place in the 
act of constituting violence) implies the rejection of the principle of (erotic) self-
sufficiency and the manifestation of desire to act as a constituting erotic-political 
subject without transcendental principle nor primacy. 

That is how the problem of the non-actualized in the structure of the state 
‘formless mass’7 of people, according to Hegel’s words, became crucial for the 
understanding of postcommunism – that mass which took the place of the sublime 
figurated body of communist people. If communism manifests ideology as sublima-
tion of the constituting power, which comprises as its immanent feature the orgias-
tic erotic experience, that is the experience of the political as pure pleasure, than 
post-communism, which means first of all the fall of the grand ideology, would imply 
a possibility for actualization of this constituting force, the experience of political as 
pure pleasure. And that was, indeed, the beginning. The heterogeneous and ho-
mogeneous at the same time jubilant people’s body on the squares, in the streets, 
body of free and separate but converging voices, in a common con-vocation. The 
protesting and resisting bodies in a shared enthusiasm, in a shared rhythm, traced 
the contours of an utterly political body in the very experiencing of its activity, of its 
(fr)action and friction.

For this reason this essay doesn’t aim to study the new political reincarna-
tion of the ‘people’, which led to the ‘normalised’ political sovereignty of modernity, 
but to analyze its other, dark and ideologically non-reflected side. Hence, what is 
a political body, which transgresses the political order? What is the orgiastic body 
of crowd, which lacks the sacred mystery of ritual? Undoubtedly, it is an obscure 
rival of the sacred body of people. If the eroticism of the latter is sublimated in 
the fusion and the erasure of borders, in the formation of an absolute esthetical 
body, the former represents a pure erotic power resisting any sublimation. And here 
logically follows the question: how does the ‘crowd’ represent itself – if it, of course, 
represents itself at all? What is the representation of a body which transgresses the 
structures of representation? 
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From “The Mummy – Out”, To “Beer – In”. 
The Sublime Void of Ideology and its Esthetical Doubles. 

 The Aesthetical is the sublime state of the Political. 
Vladislav Todorov, Adam’s Complex 

Let us start with an paradigmatic example of the polit-esthetic of repre-
sentation, developed by “the transition”: the fate of Georgi Dimitrov’s Mausoleum. 
The Mausoleum of Georgi Dimitrov, Comintern leader and first Bulgarian communist 
prime-minister (1946-1949), may be considered as attempt for localizing in sacred 
topos the thing of ideology, its sublime unimaginable core. If communism is the final 
manifestation of modern ideological regime – the regime of ideological organization of 
society, then post-communism will be the era of post-ideology par excellence. 

The Mausoleum is built in six days in July 1949 and the mummified in Mos-
cow Dimtrov’s body is immediately exhibited in it. In 1999, at the end of the decade, 
started with shouts “The Mummy – Out” (in result of which the communist leader’s 
body is taken out of the Mausoleum and buried in July 1990), the city administra-
tion of Sofia took the decision to detonate the Mausoleum. This put the citizens of 
Sofia in the ludicrous situation of touristic exorcists or spiritualists: as probably to all 
of the readers, it has often happened also to me, when I have guests from abroad 
and I walk with them around Sofia, when we cross Battenberg square in the capital’s 
heart, to point at the empty space on the border between the square and the City 
Garden and to clarify the unclear indexation: “Here was the Mausoleum of the com-
munist leader Georgi Dimitrov”. In this way one of Sofia’s contemporary informal 
touristic sights became invisible monument, empty space, void. The essential void 
of the Mausoleum’s function is transformed in astonishing symbol of the empty core 
of ideology, even not as a symbol anymore, as long as it isn’t representing anything. 
The paradox of Mausoleum’s demolition is the fact that this violent action mani-
fests also the truth of communism, sets free its ghost to roam the ruins of political 
discourse. The Post-communist (dis)order sacrifices the monumental object, built 
in order to fill and represent the empty sublime core of communist ideology; but, 
paradoxically, by destroying it, post-communism “embodies” the emptiness itself, 
exposing it as such: it forces the emptiness to de-monstrate itself. The exposure 
of this sublime void means disintegration of the ideological tissue. If we develop 
further this interpretative experiment, we could say that the exposure of emptiness 
means reaching the final point of communism’s sacrificial logic: its eschatological or 
messianic moment. Of course this eschatological moment could not be durable: as 
pure fiction it is timeless. The sacrificial culmination happened instead as regressive 
implosion towards the space of the “profane”, understood as carnival democracy or 
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new-capitalistic entertainment. The common denominator of this process: the at-
tempts for symbolic compensation and substitution of the massive missing body of 
the Mausoleum, of this massive sacred topos of absence – attempts, exposing the 
ideological misery and maze of communism’s post-ideological regime. First of this 
kind, stunning in its ludicrousness attempt, was the creation of a “Garden of UN”, 
or in other words the clumsy arrangement of few flower pots on the massive tiles in 
the space once occupied by the Mausoleum (initiative under the patronage of the 
wife of the then president, Petar Stoyanov) – liberal democracy, civil society and hu-
man rights garden, sprouted with effort on the ruins of communist pyramid, and rap-
idly lost in their monumental and architecturally untamed outlines. Some time later, 
during the next post-communist decade, symptomatic for the transition to populist 
capitalism, there came the open air cinema, where “socialist movies, glorifying com-
munist antifascist resistance” were also shown (initiative that provoked disturbing 
debate, in which “right wing intellectuals” were viewing the populist entertainment 
in question as sign of rehabilitation of communism in the “culture” field). This series 
ended logically with “the beer village”, with chaotic clustering of sweaty, burping free 
bodies with washed out outlines amidst BBQ fumes, clogging seemingly irreversibly 
both the pure marble austerity of the sublime frame of manifestation of the sublime 
manifesting in front of the Mausoleum of its great “unborn son”, super-organized in 
its estheticized representation, unborn, communist people, and the announcing its 
presence mobilized collective body of the united in the common rhythm of the pro-
test “crowd”, becoming sovereign people. 

Ten years later similar drama was enacted around another symbolic monu-
ment of the communist politesthetic: The Monument Of The Soviet Army. It would be 
significant and undoubtedly instructing to examine the repetitions and the differenc-
es between the polit-esthetic tragicomedy around the Mausoleum building and the 
melodrama around the Monument. “History repeats itself, the first time as tragedy, 
the second – as farce”, goes the famous Marx’s phrase from „The Eighteen Brumaire 
of Louis Napoleon” and probably, as it often happens, we would have the grounds 
to remind of it here. This would respectively mean to open new page of political-es-
thetical forms of representation and to view the rhetoric, the discourses, the visual 
and especially the performative esthetic of protests of the last two years. The politi-
cal subjects – i.e. the collective political subject – searching alternative models of 
representation and self-representation, often beyond the representative democracy 
models; search, conducted more and more often through (quasi-)esthetical strate-
gies, prostheses, compensations, models – citing, transforming, turning upside down 
theses from the beginning of the transition, or creating entirely new ones. The people 
crossed the Mausoleum square again, reminding of their sovereign presence. But 
this is already – supposedly! – another story, the history of post-communism...
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The symbolic frame of/ the (missing) Mausoleum of course attracted 
many artistic actions, which transformed it more or less successfully in their natural 
scenery. An emblematic one, that provoked special attention, was Luchezar Boy-
adjiev’s The Brigade Of Stefan, And His Sons-In-Law, created in the frames of the 
Visual Seminar project of the Institute of contemporary art-Sofia and the Center for 
advanced studies-Sofia in 2004. It consisted of billboard, advertising a Roma fam-
ily enterprise, mounted over the entrance of National Art Gallery (ex-king’s palace, 
“face to face” with the emptied space of Mausoleum). This work which is without 
doubt a critical apostrophe of the confusion of public and private space, of the mix-
ing of economical and political quasi-esthetical codes, symptomatically appeared in 
the space of the most-radical symbolic confusion – transgression and reversion. 

Few years later a group of curators tried to tie the symbol of the sym-
bolic chaos of political transition – the missing Mausoleum – directly with symbol of 
the failure of the organized aesthetic (self-)representation of Bulgarian (contempo-
rary) art: the stubbornly not-happening Bulgarian pavilion at the Venice Biennale. 
The Initiative Bulgarian Pavilion (by the idea of Dessislava Dimova and Svetlana 
Kuymdjieva) which was accomplished in 2011 in the form of contest for pavilion-
mausoleum project and the suggested ideas were in a sense symptomatic for the 
political-esthetical imagination and discourses of the transition. On one side there 
were presented simple ideas, namely the intention the empty space(s) to be filled, 
and some of the “filling” ideas were often garnished with boutique kitsch-national-
ism (glowing in all colours folklore songs etc.) or – even if they were critically turned 
– with inertial and in this sense banal cultural stereotypes. Other suggestions trav-
estied as critique culture auto-xenophobia – the production of repulsive image of 
the common “self”, in order to criticize and destroy it afterwards. In reality repulsive 
are only the mechanisms – political, economical, media – which produce such im-
ages of “the native”, and not some suspected, in reality constructed, imagined, 
cultural-anthropological “nature”. On the other side were suggested actions (inter-
ventions, performances) weakening the banal, retrograde categories, by proposing 
more complicated theses, and respectively – adequate and original techniques and 
material choices: i.e. the seemingly simple, but complicated in it suggested double 
ironic turn project by Boryana Rossa and Oleg Mavromatti To Give For the Bulgar-
ian Pavilion, as well as the based on similar “codes remixing” strategy Monuments 
Of Unfinished Transition by Daniela Kostova and Miryana Todorova. 

Political Action, Esthetical Action

All those artistic actions manifest a new idea of the relation between 
politics and esthetics, described by Benjamin, namely of the aesthetic as action. 
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Therefore in the first years of the “transition” comes the symptomatic interest to-
wards “actions”, “performances”, “happenings”, representing on one side expres-
sion of the (too late) invasion of body in the representation field, and on the other 
– the establishing of a new critical-aesthetical, quasi-conceptual mode, re-working 
while devaluating, the until recently “sublime” mode of political message – slogan, 
manifest – in (until recently) subversive mode of the graffiti: parodying both politi-
cal slogan and critical-expert discourse by “belittling” it to the private, to the field of 
singular idiotism (from Greek – idiotes, private individual), opposed to the joyless 
idiotism of the new political existence. Hence, to the idiotization of the discourse of 
the transition, the aesthetical practices answer with new rise of ironic critical inter-
vention as breach into the “sublime” tissue of the political – from Nedko Solakov 
and Luchezar Boyadjiev to Pravdoliub Ivanov and Krassimir Terziev. 

At the end of this essay, I will propose instead of epilogue a final paradig-
matic example. An artistic conceptual action by Vladislav Todorov, accomplished in 
the very beginning of the transition with the active co-operation of Nedko Solakov, 
which – instead of indulging in easy political interpretative messages and expert 
discourses – performs conceptual incision in the structural tissue of the changes, 
trying to think communism’s “political topography”, respectively – the central sym-
bolic space, occupied by the Mausoleum in it, and through experimental manifest 
language. The conceptual action in question is not reactive; it is a reflexive action. I 
am referring to the part of Vladislav Todorov’s book Adam’s complex, entitled “Red / 
Black. Poetics of Conspirational Space (in the genre of inflamation)” – title adapted 
later as the title of the English version of the book. In the beginning of the first chap-
ter „Induratio Spatii”, on p. 86, there is a reproduction of the suggested by Nedko 
Solakov cartographic version of the dominated by the Mausoleum sacred space of 
Cremlin. This map is, as we understand from Todorov’s words, based on a constitu-
tive turn, a radical empowerment of position (point of view/discourse), displaced by 
the one of a bystander in this sovereign centre: “(See the map.) The correct posi-
tion of everyone standing at the Red Square in Moscow is facing Lenin’s Mauso-
leum, which represents the symbolic centre of the square. The map, that you have 
probably already seen, is made from point of view of a person standing with his 
back to the Mausoleum. This is the privileged point of view, because it is governed 
by the mummy itself, if we imagine it rising. This is the point of view also of leaders, 
teachers and chieftains, who ascend the Mausoleum’s tribune in Moscow’s festive 
days, in order to greet the rejoicing people on the square” (p. 87). Thus in the very 
beginning of the “transition” two of the most radical artistic innovators on the border 
between communism and post-communism, active experimenters of political and 
esthetical discourses and figures in this epoch as if give voice to a new claim for 
sovereignty: insistence on the sovereignty of the aesthetic-critical discourse. Is this 
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conceptual “occupation” of the sovereign position justified a quarter of a century 
later? This question is posed to all those who are still capable of imagining sover-
eignty as such critical-esthetical gesture. 

1 First half of this essay revises in Bulgarian some themes from the study “Der totale 
Körper der Lust. Postkommunistische Gemeinschaft – Repräsentation und exzess” 
(transl. in German by Nikolaus G. Schneider), in Zurück aus der Zukunft. Osteuropäische 
Kulturen im Zeitaler des Postcommunismus, eds. Boris Groys, Anne von der heiden et 
Peter Weibel, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2005), a result of research made 
in the frames of the coordinated by Boris Groys project The Postcommunist Condition, 
in view of the themes of the exhibition and the volume Art For Social Change and in the 
radically changed ten years later situation. 

2 See my study Logic Of The Political, FShS/Iztok-Zapad, Sofia, 2012.
3 here I allude to Josef Goebbels words from a public letter to Wilhelm Furtwдngler from 

11 april 1933, in wich hegelian ‘raw mass’ symptomatically reoccurs: “Politics is too an 
art, may be the most superior and the largest of all which exist and we, who give form to 
the modern German politics, we feel like artists to whom was given the high responsibility 
to form, from a raw mass, the solid and fulfilled image of people.” (quoted in Philippe 
Lacoue-Labarthe’s La fiction du politique, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1987, p. 93, 
through hildegard Brenner, The Artistic Politics of National-Socialism). As Boris Groys 
has argued in Gesamtkunstwerk Stalin, this esthetical regime of the political reaches its 
ultimate embodiment in the Stalinist State. In that sense Stalinist Soviet Union appears, 
together with hitler’s Reich, appears as a radicalization of the modern political-esthetical 
project (See Boris Groys, The Total Art of Stalinism, Princeton University Press, 1992, 
transl. by Charles Rougle). 

4 See Boris Groys, The Total Art of Stalinism, Princeton University Press, 1992, transl. by 
Charles Rougle. Chapter Two: “The Stalinist Art of Living”, pp. 64-74. For instance, Groys 
is speaking about the “mythologemes, which render the avant-garde a primarily religious 
or mystical phenomenon rather than the technological and rational entity it seems to be 
at first glance” (p. 70).

5 on the notion of superrepresentation (surreprésentation), see Jean-Luc Nancy’s text “La 
représentation interdite” (in Au fond des images, Paris, Galilée, 2003).

6 It is worth mentioning that from the first months of the ‘democracy’ on the official (i.e. 
still dominated by the Communist Party) media started to designate the demonstrating 
against their power people as ‘crowd’. The editor-in-chief of the press-organ of the 
Bulgarian communist party, an ex-‘internal’ to the Party decedent, called the supporters 
of the opposition “cockroaches who appeared into the light”. of course this ‘crowd’ 
was already the people in the political sense of the word: it elaborated its ideological 
discourse, its political representatives, its self-representation. The purpose of this essay 
is not the investigation of the new political incarnation of the people, who led to the 
“normalized” political subjectivity of Modernity, but the analysis of its other, its dark and 
ideologically non-reflected side.

7 If we refer to hegel’s designation of people in itself, without the Spirit incarnated in the 
system of the State: “So opposed to the sovereignty of the monarch, the sovereignty of 
the people is one of the confused notions based on the wild idea of the ‘people’. Taken 
without its monarch and the articulation of the whole which is the indispensable and 
direct concomitant of monarchy, the people is a formless mass and no longer a state.” 
(G.W.F. hegel, Philosophy of Right, oxford, oxford University Press, 1952, trans. T.M. 
Knox, pp. 182-183).
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това са две лични наблюдения, реални спомени за събития в града през 
80-е години на ХХ век – визуални, радикални, озадачаващи. става дума за форми 
на индивидуален изказ, които бяха непознати и творчески свободни. направени 
бяха заради самото им извършване, без правила и обяснения.

I.  С НЕЛОЯЛНО СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОЛЯТА КРЪВ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ДО
НАЧАЛНИКА НА
ПЪРВО РУ НА МВР

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТНОСНО: Изписан текст с нелоялно съдържание 
на сграда в община „Средец“
01.01.1989

(...) на сградата, намираща се на бул. „Ленин“ 
и ул. „В. Юго“ има изписан текст с нелоялно съ-
държание – „Т. Живков е българоубиец“. Същият 
е изписан със син тебешир, на височина 170 см. 
и височина на буквите 20 см. Текстът бе фотог-
рафиран и заличен.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТНОСНО: Намерени листовки с вражеско 
съдържание

На 24.1.89 г. по сигнал на дежурната част на I 
РУ-МВР посетих градинката зад храма „Св. Сед-
мочисленици“. Бях открити 2 бр. листовки с вра-
жеско съдържание /стихотворения „Песен за сво-
бодата“/. Едната листовка е написана с химикал 
– ръкопечатен текст, а другата е копие на пър-
вата под индиго.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

На 24.01.89 год. в 07.20 ч. се получи сигнал, 
че на ул. „Гогол“ пред №3 е залепена листов-
ка с вражеско съдържание. Отивайки на мястото 
се установи следното. На оградата пред №3 на 
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пощенска кутия бе залепен лист /машинописен/ 
бял на който е изписан текст /ръкопечатен/ със 
следното съдържание  – „ДЕМОКРАЦИЯТА ЧУКА – СО-
ЦИАЛИЗМА НА БОКЛУКА!“. Надписът е изписан с 
флумастер /червен и черен/.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Намерени изписани материали с враже-
ско съдържание
03.02.1989

(...) в подлеза на бул. „Ленин“ и ул. „Св. 
Тертер“ около 22.30 ч. намерихме материали с 
вражеско съдържание. На единият от плакатите 
пишеше „Тодор Живков е ********“ и „Перестрой-
ката е к**“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Надпис с вражеско съдържание
19.02.1989
(...) заедно със с-на Йосифов посетихме подлеза 
на бул. „Ленин“ срещу студентските общежития и 
ИЧС. Установихме надпис със вражеско съдържа-
ние – БКП – СВИНЕ. Надписът беше осъществен със 
син пастел на мраморната стена (...) Височина 
на буквите около 25-30 см. След заснемане на 
последния го заличихме.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1988-а е неспокойна за органите на мвр и апарата на Държавна сигур-
ност.  Цитираните по-горе надписи са с неустановен автор. но един друг графит 
упорито е изписван в непосредствена близост до правителственото трасе, на вход-
ната артерия на столицата, на метри от централата на вестник „работническо дело“ 
– главното пропагандно издание на Цк на Бкп. както и  на фасадата на Художест-
вената академия „н. павлович“, филиала на булевард „Ленин“.

надписът: 

„Т. БЕРИЯ ЖИВКОВ”
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текстът сам по себе си не съдържа нецензурни думи, в него няма фор-
мална обида. нужен е малък анализ – направен и от експертите на Дс – за да 
стане ясно кое прави изписаните думи опасен продукт, медия, форма на протест 
и скандал в градската среда на софия (освен, разбира се, самото изписване на 
фамилията на Живков – направено на стена, без официален повод и с подръчни 
средства, това изглежда кощунствено за времето си).

нова година, 1989-а. „перестройката” размразява съветския съюз. в 
България лидерът на комунистическата партия е същият, както и през последните 
35 години. това е тодор Живков.

Централният булевард на софия по онова време носи символичното име 
„Ленин”. месецът е февруари 1989-а. мястото, на което е изписан графитът „т. 
БерИя ЖИвков”, е фасадата на детска градина, с поглед към наситения трафик 
на орлов мост. Името и фамилията на несменяемия български непотичен лидер, 
който е символ и култова фигура на комунистическата държава, е смесено с фа-
милията на Берия (Лаврентий павлович), един от извършителите на сталинския 
терор. съвпадение или не, но Берия е разстрелян за престъпленията си в русия 
три месеца преди Живков да застане начело на България през 1954-та година.

но може би авторът на тези графити не си е давал сметка и за този де-
тайл. анонимният художник използва спрей за обувки „саламандър” (по онова вре-
ме графити-аерозолите са непознати и недостъпни в страната).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ДО
НАЧАЛНИКА НА
I РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР

РАПОРТ
ОТНОСНО: Открит надпис върху филиала на
Художествената академия „Н. Павлович“ – бул. 
Ленин №71

(...) следния надпис: „Т. Берия Живков“. При 
оглед от оперативен работник и експерт (...) се 
установи, че надписът е изписан с шпрее, като 
буквите са с размер 30-40 см. височина и 3-4 
м. дължина, на височина 1.60 от земята. Иззет 
е сравнителен материал от боята и направени 
снимки на надписа.
От подробното претърсване около сградата и 
близките дворове не е открит флакона от шпрее, 
с който е нанесен надписа.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Думите „т. Берия Живков“ се появяват последователно през януари и фев-
руари. през март дейността на неизвестния автор също не спира. Графитите са 
общо пет. стилът и почеркът в буквите са еднотипни, така че Държавна сигурност 
лесно стига до извода – извършителят е един. залагат му засади, започва следене 
на подходящите места, на които той би писал следващия си графит. секретното 
Дело №33114/89 на Държавна сигурност по случая е запазило цялата информация. 
след няколко месеца дебнене, на една от поставените засади капанът щраква. в 
една късна вечер млад мъж със спортна фигура е забелязан да пише „тоДор Бе-
рИя ЖИвков” отново на булевард „Ленин”. Цивилните агенти излизат от укритията 
си. Има изстрели. с огнестрелни рани в крака на земята остава да лежи симон 
варсано – познат в столичните артистични среди, професионален фотограф, един 
от пионерите на блейдинга, състезател по водна топка, красавец. както ще пише 
навсякъде в делото на Дс – „от еврейски произход“, без да се обяснява какво зна-
чение има този „детайл“. след стрелбата, симон варсано се озовава по неочакван 
начин на работното си място: той е фотограф на най-голямата болница за спешна 
помощ. но този път няма да снима тежката ортопедична операция, на която е под-
ложен. Дс го чака да излезе от упойка, за да може да бъде транспортиран в Болни-
цата на мвр, където ще го посетят следователите.

софия, страната, а по странна случайност – и Художествената академия 
– се сдобиват с първия български автор на графити с политическо съдържание. 
той е активно действащ, с широк за времето мащаб, с лично участие и оставяне на 
собствен почерк. оказва се и първият автор на публични графични послания през 
изминалия четвърт век, за които е организирано преследван, по когото е използва-
но бойно огнестрелно оръжие от официални служители на реда и е ранен тежко. 
при правенето на надписи на фасадите на жилищни сгради на бул. „Ленин“ №33 
и №39 на 9 март 1989 г. симон варсано е прострелян от участниците в специално 
поставения секретен пост. получава две огнестрелни рани в левия крак и дясната 
подбедрица, със счупване на дясното бедро. арестуван е, веднага след тежка опе-
рация е поставен под стража в отделение на мвр, разпитван е многократно от сле-
дователи на Държавна сигурност докато е още в болничното легло, а достъпът на 
роднините му е ограничен. междувременно в жилището му е поставена подслушва-
телна апаратура. Държавна сигурност задейства целия си агресивен апарат заради 
послание от 12 букви и една точка, написани със спрей за обувки.
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II. КАМЕН БЕЛОПИТОВ

концептуален артист в градска среда – така със съвременни изкуство-
ведски термини би бил определен камен Белопитов. неговите надписи по улици-
те в центъра на софия не са просто предобраз на съвременните графити. те са 
самостоятелна художествена форма, която се появява и изчезва преди да бъде 
схваната, поставена в рамка или превърната в мода. И преди да остарее. също 
като своя автор.

„Клуб римско пране“

„Мъхтят ме чорапките“

„Камара от подлоги“

надписите на камен Белопитов не са документирани специално, не са оце-
нявани или изследвани като форма на градско изкуство, не попадат в каталози и 
изложби. самият автор не опитва да се легитимира в някаква художествена сцена, 
а действа спонтанно. трагичната му смърт на съвсем млада възраст слага последен 
щрих в наследството на тази градска легенда – неизследвана, неразбрана докрай. 
остават само спомени и лични впечатления от една личност и едно послание, което 
е било прекалено фрагментарно и тленно. творчеството му е ярко, но бързо потъва 
във водовъртежа от събития и промени през 90-те години на миналия век.

за да реконструираме творчеството на камен Белопитов – графичното по 
стените и индивидуалното, с личните акции и провокации към околните – трябва да 
изследваме спомените на негови съграждани и приятели.

„трудно може да се говори за „графит“, защото това бяха надписи с мар-
кер“ – казва журналистът и радиоводещ васил върбанов, с когото вървим по ул. 
„венелин“, където е живял камен, съвсем близо до ъгъла с ул. „Шишман“, срещу 
7-о училище в софия. – „Говорим за един период, когато перманентният маркер 
не беше нещо много познато. сегашните тагове по стените са на практика вечни, 
ако общината не ги заличи. а онези, на камен, бяха обречени на изчезване и то на 
бързо изчезване.“

„Отгрухтявай надясно“

„ТВУ* за чайки“

„Професор по варелология и бидоника“
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много от надписите крият коварна двусмислица, която приплъзва значе-
нията на думи, понятия и символи, названия на институции от реалния живот. чес-
то словосъчетанията имат дълбок сатиричен ефект, иронизират, карат тогавашния 
минувач почти да се стресне от смелата свобода, с която думи-табу и сакрални 
понятия от управляващата идеология са доведени до абсурд. въпреки това, про-
изведенията по стената не се възприемат непременно като политическа акция. те 
винаги са някак изплъзващи се, неподатливи на анализ приумици, долетели от все-
лена, огледална и антиподна на нашата.

„Да прихнем хлебозаводно!“

„Консервиран възрожденец“

„Kurshum grebez“ (Куршум гребец)

„помня как се роди това писане на камен“ – разказва калина сертева, 
художничка и приятелка на к. Белопитов. – „Беше ни на гости, извади един маркер 
и ми надписа яйцата в хладилника. после напълни мивката и написа под водата 
„Хтло“, което беше първото нещо, поне на което ние сме свидетели.“

„не е имало някаква непосредствена причина, конкретно предизвикател-
ство. просто така, импулс“ – допълва краси Дечев, съученик на камен, присъствал 
на тази случка.

„люхтейка“

„млектяло“

„противотъща“

„онздри“

„аз съм виждал как пише такива надписи“ – спомня си чавдар Живков. 
– „срещам го на ъгъла на „Шишман“ и „Графа“ в един часа на обед. вървим на-
долу по „Графа“, камен говори с мен и изведнъж спира, обръща се и на една сте-
на написва нещо за някакъв хлебозавод. ползваше от онези флумастери, каквито 
се намираха по онова време. написва всичко много бързо, пред очите на някакви 
граждани, които по никакъв начин не разбираха за какво става въпрос. И в този ра-
йон имаше навсякъде такива негови надписи. Докато пише, продължава да говори 
с мен, след това пак вървим към „попа“, там той маха на някакво такси. таксито 
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спира, той отваря вратата, извиква силно „every мъж дизайнер“, влиза в таксито и 
изчезва. в този стил се движеше.“

И действително, активността на камен не се изчерпва с писането по сте-
ните. „по онова време хората бяха по-затворени и „убрани“, затова и поведението 
на камен в града беше още по-ярко отчетливо“ – казва васил върбанов.

„с един негов приятел с прякор пуха“, – спомня си краси Дечев – „те пра-
веха такива пърформанси. Бутат хората в трамвая, все едно че носят сандък, неви-
дим. застават, сядат върху невидимия сандък. всички отстрани ги гледат странно. 
такива щуротии.“

„камен имаше сериозна научна подготовка, академична – заради се-
мейството, медицинската професия на родителите му. И симулираше изключител-
но добре епилептични припадъци в трамвая. Хората му отстъпваха място“ (по спо-
мен на в. върбанов).

надписите-графити на камен Белопитов в центъра на столицата и лич-
ното му публично присъствие – това е една среща между крайно субективното и 
абсолютната свобода за социално изразяване. трябва да се напомни, че в софия 
от периода 86-89 г., цари голяма визуална „тишина“. в сравнение с днешната гра-
фична среда градът изглежда като почти стерилно място: никакви мощни рекламни 
носители, никакви билбордове, никакви осветени рекламни площи, а плакатите за 
събития и спектакли се изчерпват най-вече с текстови афиши, разлепяни на опре-
делените места. уличните надписи са предимно с тебешир, изписват се имената на 
футболни отбори. Личната несанкционирана инициатива на гражданите най-вече 
е в изкуството на некролога. на фона на днешното визуално претоварване, де-
сет-петнадесет сантиметровите епиграфи на камен Белопитов биха се изгубили 
напълно. но през 80-те се забелязват ясно и минувачът няма нужда да се взира, 
за да ги забележи – те са без конкуренция в иначе подредената визуално-смислова 
среда.

„Хор варненски пети“

„Нашето правителство да не е тухла“

произведенията на к. Белопитов са като парадокси спрямо всичко оста-
нало по улицата, в този смисъл са чисто изкуство – без натрапливо заявен сми-
съл или патос, без авторска претенция, без идея за архивиране или запазване „на 
артефакта“. затова и днес почти единственият начин да се върнем към този вид 
пионерски български акционизъм е като възстановяваме спомени. 
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Васил Върбанов: аз съм сигурен, че не може да не е имало негови ими-
татори или последователи. обаче това няма как да се знае. единственият, който 
може да каже „това бях аз“ или „това не бях аз“, е камен.

Краси Дечев: той беше изключително интелигентен. учеше в 7-о учи-
лище, което завърши с отличие. успоредно завърши и английската гимназия като 
частен ученик, също с отличие. И медицина го приеха също с отлични оценки.

Чавдар Живков: тогава, 87-а – 88-а година, „миксването“ на български с 
латински букви беше нововъведение. И изобщо неговите надписи се отличаваха, 
бяха единствени по рода си. навсякъде в района около „Шишман“ и „Графа“ ги 
имаше. аз наблюдавам уличното изкуство, графитите. правят се някакви много 
несполучливи опити да го копират, години след това. но той беше „поет на стена“.

Васил Върбанов: камен имаше светли коси, особени очи, спокойно би 
могъл да бъде скандинавец, германец, руснак, с някак изцъклен поглед, много ин-
тересно лице.

Чавдар Живков: Бях някъде в 8-9 клас. пред 7-о училище се появи чо-
век с изпити скули, зачервени очи и първото нещо, което ми каза от съвсем близо, 
десет сантиметра, беше: „а искаш ли да ти изкарам малко вътрешностите да поди-
шат чист въздух?“ всъщност, много дружелюбен, пълна противоположност на това, 
което видях в първия миг от него.

Калина Сертева: той си беше странен, не пиеше алкохол – точно във 
времето, когато всички тийнейджъри пиеха или пушеха. Беше такъв, „тихичък“.

Васил Върбанов: опитвал съм се да си го представя днес. не мога да си 
го представя някак си... не мога да си го представя остарял.

Чавдар Живков: малко преди  89-а и до около 92-ра година, имаше едно 
време, в което наистина се усещаше свобода. не нещо друго, а свобода. Дори още 
мутри нямаше, само техни зачатъци. И графитите на камен Белопитов бяха нещо, 
което маркираше това време. Бяха явление, каквото не познавахме. а след това 
дойде друго време, в което вече се спекулираше с всичко, дори от страна на самите 
автори. каквото и да се направи, се вкарва в някакъв контекст. но камен правеше 
нещо, което беше само ето това на стената и нямаше никакви други измерения и 
цели. Беше каквото си е. камен не беше човек, който държи непременно на своята 
анонимност, като графитерите, които крият лицето си. той създаваше поезия – пън-
карска, сюрреалистична и явна.

Васил Върбанов: Имаше цял обширен материал за тези неща във 
„взгляд“, руското телевизионно предаване, което се гледаше много в България по 
онова време. И изведнъж както гледам „взгляд“, виждам надписа на камен: „Лъжи-
ца срещу перник“!
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„Тъгуват чайки от ведоме“

„Малвийствени зеници от шперплат“

„Лъжица срещу Перник“

Краси Дечев: той е роден през 69-а. заедно учихме от първи клас до 
осми. неговият вход беше на края на улица „венелин“ преди ъгъла с „Шишман“. 
ние бяхме една такава среда, които бяхме трън в очите. тъй наречените „пънка-
ри“ – а всъщност се събирахме на „синьото“ да си разказваме кой какъв роман е 
прочел.

Васил Върбанов: спомням си, че в деня, когато влизах в казармата, 
22 септември, във вестник „вечерни новини“ имаше статия за това, как в дома на 
известни столични психиатри (сем. Белопитови) имало нечовешко изпращане, с 
изхвърляне на мебелите през прозореца. Говорим за 1987-а година. самият факт, 
че нещо такова изобщо влиза във вестник, е невероятно. защото в онези времена 
подобни истории се криеха, за да не вдъхновяват и други. спомням си, че като го 
прочетох, си казах: е, точно сега ли трябваше да вляза в казармата, можех да бъда 
и аз там! предаването „ЛЪч“ по телевизията дори е имало специално издание по 
въпроса.

Краси Дечев: то беше насочено да стане така – да бъдат арестувани 
хората от този купон, да бъде излъчено това по телевизията. Беше си показно, 
наказателно. 

Калина Сертева: Дойдоха с джипки. а ние двамата с краси като гаджета 
нещо се скарахме и бяхме по улиците да си говорим. като се върнахме, беше пъл-
но с джипки. Целият квартал.

Васил Върбанов: Графитите на камен – това е един съвсем изчезнал 
момент от градската ни култура – немалък елемент, след като ние 25 години по-
късно си говорим за него. И то се случва в сърцевината на града, тук в софия. едва 
ли някой се е сетил тогава да го снима, тогава нямаше масовост на снимачните 
устройства. а и как да се сетиш? ние самите бяхме на такава възраст – чак сега 
осъзнаваме какво е било, но тогава...

с малко напрягане на паметта, всеки от младежите, живели или прекар-
вали в края на 80-те времето си около градинката и храма „св. седмочисленици“, 
на „Граф Игнатиев“ и „патриарх евтимий“, по „венелин“ и „евлоги Георгиев“, около 
„синьото кафе“ или Фреската гимназия, ще си спомни поне едно-две от станалите 
нарицателни, почти култови послания на камен Белопитов. 
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„Пилейно южен хвоб“

„Будовищно хреместване на мантинелата!“

„Крик за шкафче кум не става“

най-добрият финал на кратката реминисценция за този неповторим град-
ски артист и герой е споменът, изпратен от константи евтимов-Gabbro от сиатъл :

„камен и аз израснахме в един квартал. като дете той беше по-свит, ви-
наги добре облечен, винаги с като че ли току-що направена прическа. Имаше онзи 
външен вид, който в ония години моментално превръщаше едно момче в мишена 
за кварталните калпазани. И така беше – камен изтърпяваше много физически 
сблъсъци, както и много подигравателни думи и закачки. Докато той самият не из-
расна по-висок и атлетичен от повечето деца в квартала и дори се превърна в леко 
страшен и налудничав герой...

той не беше агресивен, но вече беше в позиция да защитава себе си и 
понякога и други деца. камен беше доста запален по музика, най-вече прогреси-
вен рок (стил, който неизвестно защо беше популярен в махалата), а в гимназията 
също и метал. оттам насетне започна гимназиалният живот – безкрайно висене с 
цигари и бири в „пушкома“ на Художествената гимназия и други квартални пушко-
ми; говорене на глупости, от които камен директно започна да създава своя жаргон. 
всъщност жаргон не е най-точната дума. Малко по малко Камен създаде цял нов 
свят и език, чрез който той изказваше какво точно става в този свят. в начало-
то този език беше амалгама от български думи и измислени от камен думи, които 
имаха фонетиката на български думи, но имаха значение, което само той знаеше. 
тази фаза приключи бързо – измисленият език превзе изцяло речта на камен и 
неговите истории станаха тотално неразбираеми. същевременно той започна да 
носи със себе си флумастер и да пише малки бележки на измисления език къ-
дето му падне. И така след известно време неговите мистериозни повествования 
можеха да бъдат прочетени из цяла софия – по пейки в парковете (най-вече в на-
шия квартал), павилиони, седалки в трамваите, стълбове за уличните лампи и т.н. 
в продължение на около година камен превърна софия в един огромен бележник, 
скицник, който съдържаше както малки анекдоти, така и цели романи из живота в 
неговия измислен свят. някои от бележките бяха придружени от стрелки, а може би 
и упътвания за местоположението на следващата глава на съответната история... 
поне така изглеждаше за мен...

поне така изглеждаше за мен...
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прекарали сме много вечери, доминирани от речите на камен, ко-
ито предизвикваха най-вече смях и положителни емоции. а някои деца 
дори се опитваха да дешифрират кода на камен и да водят разговор с него. 
научих за смъртта на камен доста по-късно, вече бях напуснал България... може 
би той беше не само свръх-интелигентно същество, но и прекалено чувствителен 
не само за Българската мачовщина, а и към живота в това измерение. светла му 
памет!”

С благодарност към Светлозар Василев и всички приятели и съученици 
на Камен Белопитов, които се включиха в анкетата и интервютата.

 

* тву – „трудово-възпитателно училище“, педагогическа институция от времето на социализма 
в нрБ, за малолетни и непълнолетни с противообществени, криминални прояви и др.
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Георги Тенев. Паметник от моя спомен, 2013. акция на фасадата на 
Софийска градска художествена галерия. 200 фоторепродукции на 
мемориални плочи с имената на български войници и офицери, загинали 
в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война (1912-
1913 година)
Georgi Tenev. A Monument of My Memory, 2013. Action on the facade of the 
Sofia City Art Gallery. 200 photo reproductions of commemorative plaques 
with the names of Bulgarian soldiers and officers having died in the two 
Balkan Wars and World War One (1912-1913)
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Georgi teneV

Writing on the Wall

What follows are two personal observations, real-life memories of events in 
Sofia in the 1980s – visual, radical, enigmatic. of forms of individual expression that were 
novel and creatively free. They were done just for the sake of being done, without rules 
and explanations.

I. oF SUBVeRSIVe CoNTeNT AND SheD BLooD 

TO
THE CHIEF OF
FIRST PRECINCT DEPARTMENT
OF THE MINISTRY OF INTERIOR

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MEMORANDUM
REGARDING: Text of subversive content written 
on building in Borough of Sredets
1 January 1989

... on the building located on Lenin Blvd and V. 
Yugo St there was written a text with seditious 
content: “T. Zhivkov is a Slayer of Bulgarians”. 
Said text was written in blue chalk, at a height 
of 170 cm and in letters 20 cm in height. The 
text was photographed and erased.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MEMORANDUM
REGARDING: Found leaflets with hostile 
content

On 24 January 1989, acting on an alert from 
the on-duty unit of 1st Precinct Department of 
the Ministry of Interior, I visited the garden 
behind the Sveti Sedmochislenitsi church. Two 
leaflets with hostile content (poems “Song 
about Freedom”) were found. One leaflet was 
written with a ballpoint pen – text handwritten 
in block letters, and the other was a carbon 
copy of the first.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MEMORANDUM

On 24 January 1989, at 07:20, an alert was 
received that a leaflet with hostile content 
was posted in front of No. 3 Gogol St. Visiting 
the site, the following was established. On 
a mailbox on the fence in front of No. 3 was 
pasted a sheet of (typing) paper, white, on 
which a text (handwritten in block letters) 
was written, reading:: “DEMOCRACY IS PENDING, 
SOCIALISM IS ENDING!”1 The inscription was 
written with a felt-tip pen (black and red).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MEMORANDUM
REGARDING: Written materials with hostile 
content found
3 February 1989

… in the pedestrian underpass on Lenin Blvd 
and Sv. Terter St, at around 22:30, we found 
materials with hostile content. One of the 
posters read: “Todor Zhivkov is ********” and 
“Perestroika is s***”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MEMORANDUM
REGARDING: Inscription with hostile content
19 February 1989

... together with Sgt Yosifov we visited the 
pedestrian underpass on Lenin Blvd opposite the 
student halls of residence and the Institute 
for Foreign Students. We found an inscription 
with hostile content: BKP [Bulgarian Communist 
Party are] PIGS.2 The inscription was executed 
in blue crayon on the marble wall ... The 
letters were approximately 25-30 cm in height. 
After photographing the latter, we erased it.

The year 1988 was an uneasy one for the Interior Ministry authorities and the 
State Security apparat. The inscriptions quoted above were written by an unidentified 
perpetrator. But another graffito kept appearing in immediate proximity to the standard 
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route used by government motorcades, on the thoroughfare leading into the capital city, 
just metres away from the headquarters of the Rabotnichesko Delo daily, the main pro-
paganda newspaper of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party. As well 
as on the façade of the National Art Academy building on Lenin Blvd.

The inscription:
“Т. BERIA ZHIVKOV”

This text does not contain any obscene words; formally, it is not offensive. It 
requires some analysis – an analysis which State Security experts did, too – to reveal 
what made those written words a dangerous product, a medium, a form of protest and 
scandal in Sofia’s urban environment (in addition to the very fact that the family name of 
Zhivkov was casually written on a wall, for no good reason and with materials at hand 
– something which looked sacrilegious back in those days).

New Year, 1989. The “perestroika” had brought change to the Soviet Union. In 
Bulgaria the leader of the Communist Party was the same as in the last thirty-five years. 
he was todor Zhivkov.

Back then Sofia’s central boulevard was called, tellingly, Lenin. The time was 
February 1989. The place where the graffito “T. BeRIA ZhIVKoV” appeared was the 
façade of a kindergarten facing the busy traffic on eagles’ Bridge. The family name of 
Bulgaria’s irreplaceable nepotistic leader, a symbol and cult figure of the communist 
state, was fused with the family name of Beria (Lavrenty Pavlovich), one of the main 
executioners of the Stalinist terror. Coincidentally or not, Beria was shot for his crimes in 
Russia three months before Zhivkov came to power in Bulgaria in 1954.

But it may be that the graffiti artist was not aware of this detail. The anonymous 
artist used Salamander shoe spray (back then graffiti spray paints were unknown and 
unavailable in Bulgaria).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TO
THE CHIEF OF
1ST PRECINCT DEPARTMENT
OF THE MINISTRY OF INTERIOR

REPORT
REGARDING: Inscription found on the faзade of 
the National Art Academy building at 71 Lenin 
Blvd

... the following inscription: “T. Beria 
Zhivkov”. Upon inspection by an operative 
and an expert ... it was established that the 
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inscription was written with a spray [can], the 
letters measuring 30-40 cm in height and 3-4 
m in length, at a height of 1.60 m above the 
ground. A sample of the paint was taken, and 
the inscription was photographed.
A thorough search around the building and the 
nearby yards did not yield the spray can with 
which the inscription was done.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

The words “T. Beria Zhivkov” kept appearing in January and February. The 
unknown perpetrator continued operating in March, too. The graffiti numbered five in all. 
The style and handwriting in the lettering of the graffiti were uniform, and the State Se-
curity agents easily arrived at the conclusion that the perpetrator was one and the same. 
They laid ambushes for him and mounted surveillance operations in the places where he 
was likely to write his next graffiti. State Security Classified Case No. 33114/89 tells the 
whole story. After months of surveillance, the trap finally snapped shut. one late night, 
a young man with an athletic build was spotted writing “ToDoR BeRIA ZhIVKoV” on 
Lenin Boulevard. The plainclothes agents moved in. Shots rang out. hit in the legs, the 
person who collapsed to the ground was Simon Varsano, a household name in Sofia’s ar-
tistic circles, a professional photographer, one of the pioneers of rollerblading in Bulgaria, 
a water polo player, a very handsome young man. As all State Security records noted, a 
person “of Jewish origin”, without any explanation as to why this “detail” was supposed to 
be relevant. After he was shot, Simon Varsano unexpectedly found himself at his work-
place: he was a photographer at Bulgaria’s largest emergency hospital. But this time he 
would not be taking pictures of the complicated orthopaedic surgery he had to undergo. 
State Security agents were waiting for him to come round from the anaesthetic in order to 
take him to the Interior Ministry hospital where he would be visited by the investigators.

Sofia, Bulgaria, and by a quirk of fate, the National Art Academy, thus boasted 
the first Bulgarian political graffiti artist. he was active on a large scale by the standards 
of the day, with personal involvement and a style of his own. he also turned out to be the 
first author of public graffiti in the last quarter of the century, for which he was persecuted 
by the authorities, drew live ammunition fire from law enforcement officers, and was 
badly wounded. While writing graffiti on the façades of residential buildings at 33 and 39 
Lenin Blvd on 9 March 1989, Simon Varsano was shot by the members of a specially 
deployed undercover surveillance unit. he suffered two gunshot wounds in his left leg 
and right shank, and his right thigh was fractured. he was arrested, placed under guard 
at an Interior Ministry ward immediately after undergoing heavy surgery, interrogated re-
peatedly by State Security investigators while still in hospital, and allowed only restricted 
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visits from his family. Meanwhile, his home was bugged. State Security set in motion 
their entire aggressive machine because of a graffiti message of twelve letters and a dot 
written with shoe spray.

II. KAMeN BeLopItoV

Urban conceptual artist – this is how Kamen Belopitov would be defined in 
contemporary art terms. his inscriptions in the streets of downtown Sofia are not merely 
a prototype of present-day graffiti. They are a unique art form which appeared and disap-
peared before it could be understood, framed or made fashionable. And before it grew 
old. Just like its author.

Klub rimsko prane / Roman washing club

Muhtyat me chorapkite / My socks moss me

Kamara ot podlogi / Pile of urinals (doormats)

Kamen Belopitov’s inscriptions have not been specially recorded, evaluated 
or studied as a form of urban art; they have never appeared in catalogues and exhibi-
tions. The author himself was not interested in being part of any art scene – he acted 
spontaneously. his tragic death at a very young age added the final touch to the legacy 
of this urban legend which has remained unstudied and not completely understood. All 
that is left are memories and personal impressions of a person and a message that was 
too fragmentary and fleeting. his work is outstanding, but it was lost in the whirlpool of 
events and changes in the 1990s.

To reconstruct Kamen Belopitov’s work – his graffiti on walls and his personal 
actions and provocations – we have to study the memories of his fellow Sofia residents 
and friends.

“one can hardly speak of ‘graffiti’ because those were inscriptions written with 
a marker,” journalist and radio host Vasil Varbanov tells me as we walk down Venelin 
Street where Kamen used to live, right near the corner of Shishman Street, opposite 
the elite School No. 7 in Sofia. “We are talking about a period when permanent markers 
weren’t that popular in Bulgaria. The present tags on the walls will virtually last forever 
if the local authorities don’t clean them up. The ones done by Kamen were doomed to 
disappear –fast.”
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Otgruhtyavay nadyasno / Squeal to the right

TVU za chaiki / TVU for seagulls3

Profesor po varelologiya i bidonika

Kamen Belopitov’s inscriptions are full of hidden puns and allusions, ingenious-
ly playing on the meanings of words, concepts and symbols, names of real-life institu-
tions.4 his wordplays and coinages are ambiguously witty, ironic and profoundly subver-
sive, startling the casual passer-by back in those days with the audacity with which taboo 
words and sacred concepts from the dominant ideology were made to sound absurd. Yet 
even so, Kamen’s writings on the wall were – and are – not necessarily perceived as a 
political action. They remain somehow elusive, impossible to analyze, quirky creations 
coming from another universe that is the mirror opposite of ours.

Da prihnem hlebozavodno!

Konserviran vazrozhdenets / Canned Revivalist 

Kurshum grebez 

“I remember how Kamen’s writing was born,” says Kalina Serteva, an artist 
and friend of Kamen Belopitov’s. “he was at our place, he took out a marker and wrote 
something on the eggs in the fridge. Then he filled the sink and wrote “Htlo” under the 
water – this was his first thing, at least the first we know of.”

“he didn’t have any apparent reason or purpose – he just did it on impulse,” 
adds Krasi Dechev, a schoolmate of Kamen’s who was also there at the time.

lyuhteyka
mlektyalo
protivotashta
onzdri/ onstrils

“I’ve seen him writing such inscriptions,” Chavdar Zhivkov recalls. “I remember 
this time when I met him at the corner of Shishman and Grafa (Graf Ignatiev Street) at 
one o’clock at noon. We were walking along Grafa, Kamen was talking with me and then 
all of a sudden he stopped, turned round and wrote something on a wall about some 
bread factory. he used those felt-tip pens that were difficult to find in Bulgaria at the time. 
he wrote everything very quickly, before the eyes of some members of the public who 
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had absolutely no idea what this was all about. There were such inscriptions of his all 
over this part of town. he kept talking with me while he was writing, then we continued on 
our way to Popa (Patriarh evtimiy Square), where he hailed a taxi. The taxi pulled up, he 
opened the door, yelled “every (in english) man a designer (in Bulgarian)”, climbed into 
the taxi and was gone. This is how he used to move around town.”

Indeed, Kamen’s activity was not limited to writing on the walls. “Back in those 
days people were more ‘stiff’ and restrained, and that’s why Kamen’s behaviour in the city 
looked even more bizarre and unconventional,” says Vasil Varbanov.

“he had this friend nicknamed Pooh and the two of them used to put on such 
performances,” Krasi Dechev recalls. “They would push and jostle people on the tram 
as if they were carrying an invisible chest. Then they would stop and sit on the invisible 
chest. People stared at them strangely. This is the sort of crazy things they were up to.”

“Kamen knew a lot about medicine because he came from a medical family 
– both of his parents were psychiatrists. And he was very good at feigning epileptic sei-
zures on the tram. People would give up their seats for him,” Vasil Vurbanov recalls.

Kamen Belopitov’s graffiti inscriptions in the centre of Sofia and his personal 
public presence were a fusion of the extremely subjective thinking and an absolute free-
dom of social expression. one must remember that in Sofia in 1986-1989 there was a 
big visual “silence”. Compared with the present-day visual environment, the city looked 
almost sterile: there were no powerful advertising media, billboards or illuminated signs, 
while the posters for events and shows were mostly textual and they were put up only 
in the places assigned for the purpose. Street inscriptions were done mostly in chalk 
and usually consisted of names of football clubs. People’s personal unauthorized initia-
tive was confined above all to the art of the “necrolog” – printed obituary notices posted 
virtually everywhere (on buildings, utility poles, trees, public bulletin boards). Against the 
background of today’s visual glut, Kamen Belopitov’s ten-fifteen-centimeter epigraphs 
would have been completely lost. But in the 1980s they were quite conspicuous and 
passers-by did not have to look closely in order to notice them – they had no competition 
in the otherwise neatly ordered visual environment.

Hor varnenski peti 

Nasheto pravitelstvo ne e tuhla / Our government isn’t a brick

Kamen Belopitov’s works stood out like paradoxes against the background 
of everything else in the street. In this sense, they are pure art – without ostentatiously 
declared meaning or pathos, without authorial pretensions, without any idea of recording 
or preserving “the artefact”. That is why today almost the only way to reconstruct this type 
of pioneer Bulgarian Actionism is to recover memories.
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Vasil Varbanov: I am sure that he must have had copycats or followers. But 
there’s no way we can tell for certain. The only person who can say “This was me” or 
“This wasn’t me” is Kamen.

Krasi Dechev: he was extremely intelligent. he studied at School No. 7, which 
he finished with top marks. he also graduated from the english-language-teaching high 
school as a private student, also with top marks. And he was admitted to study Medicine 
after passing the entrance examinations with top marks again.

Chavdar Zhivkov: Back then, in 1987 or 1988, “mixing” Bulgarian and Latin 
letters was something novel. his inscriptions stood out, they were the only ones of their 
kind. You could see them everywhere in the area around Shishman and Grafa. I have 
been following street art and graffiti ever since. People have been making some very 
unsuccessful attempts at imitating his style years later. But he was “a wall poet”.

Vasil Varbanov: Kamen had fair hair and peculiar eyes, he could easily have 
been taken for a Scandinavian, German or Russian; he had this somehow glazy look and 
a very interesting face.

Chavdar Zhivkov: I was in Grade 8 or 9. I was in front of School No. 7 when 
along came this guy, hollow-cheeked and red-eyed, and the first thing he told me, getting 
right up close in my face, was, “Do you want me to take out your insides a bit so that they 
can have some fresh air?” But he was very friendly actually, the very opposite of what I 
saw the very first time I met him.

Kalina Serteva: he was strange, he didn’t drink alcohol – this was at a time 
when all teenagers drank or smoke. he was a “quiet” sort of guy.

Vasil Varbanov: I’ve tried imagining what he would have looked like today. I 
somehow can’t imagine him as an older man.

Chavdar Zhivkov: Shortly before 1989 and until around 1992, there was a 
time when you truly had a feeling of freedom – exactly of freedom. There weren’t even 
the sort of thugs who took over the streets of Sofia later on. And Kamen Belopitov’s graf-
fiti were something that marked that time. They were something we didn’t know until then. 
The times that came later were different. everything and everybody, including artists, be-
came much more deliberate and self-conscious. everything done was necessarily done 
for a purpose, placed in some sort of context, and explained. But Kamen did something 
that was done for its own sake – it was only what you saw on the wall and it had no other 
dimensions or purposes. It was what it was. Kamen wasn’t someone who was keen on 
remaining anonymous, like the graffiti artists who hide their faces. he created poetry 
– punk, surrealistic and frank.

Vasil Varbanov: There was an extensive feature about him on Vzglyad, a 
Russian cult TV show that was very popular in Bulgaria at the time. I remember sitting 
there watching the show when all of a sudden I saw one of Kamen’s inscriptions.
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Taguvat chaiko ot vedome

Malviystveni zenitsi ot shperplat

Luzhitsa sreshtu Pernik

Krasi Dechev: he was born in 1969. We were in primary school together. he 
lived at the end of Venelin Street, near the corner with Shishman. We were like a thorn in 
the side – the so-called “punks”. Most people were upset when they saw us hanging out 
at Sinyoto (iconic café), but in fact we met there to discuss the novels we had read.

Vasil Varbanov: I remember that on the day I was drafted into the army, 22 
September, there was a scathing article in the Vecherni novini newspaper about this mad 
farewell party at the home of eminent psychiatrists in Sofia (the Belopitovs), with furniture 
being thrown out of the window. We’re speaking of 1987. The very fact that something 
like this was published in a newspaper is incredible. Back in those days such stories 
were covered up so that they wouldn’t give people ideas. I remember that when I read 
the article I felt so sorry I couldn’t be there myself! There was even a special report about 
that on television.

Krasi Dechev: It was meant to be like that – the people who were at that party 
were deliberately arrested and shown on television. This was a show arrest, a “punitive 
operation”.

Kalina Serteva: They came in jeeps. Krasi and I were dating each other at the 
time, we had quarreled about something and were out in the streets to talk it over. When 
we went back there were jeeps everywhere. The whole neighborhood was packed full of 
them.

Vasil Varbanov: Kamen’s graffiti are a completely lost moment of our urban 
culture, a not insignificant element considering that we’re talking about it twenty-five 
years later. This is something that happened in the very centre of the city, right here in 
Sofia. It’s unlikely that anybody thought of taking pictures; photo cameras weren’t ubiqui-
tous at the time. And then, you could hardly expect anyone to think of recording it in any 
way – we were only in our teens. It’s only now that we realize what actually happened 
back then…
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Thinking hard, each one of the young people who lived or spent time in this 
part of Sofia in the late 1980s may recall some of Kamen Belopitov’s now proverbial, 
almost cult messages. 

Pileyno yuzhen hvob

Budovishtno hremestvane na mantinelata!

Krik za shkafche kum ne stava

The best ending of this brief reminiscence of an inimitable urban artist and 
character is the story sent by Konstantin evtimov-Gabbro from Seattle:

“Kamen and I grew up in the same neighbourhood. As a child he was some-
what shy, always well-dressed, hair always perfectly combed. he had the sort of looks 
that back in those days immediately made a boy the target of the neighbourhood bullies. 
Indeed, Kamen endured many fights, as well as much taunting and mocking. That was 
until he grew up taller and more athletic than most of the other kids in the neighbourhood, 
and he even turned into a somewhat scary and crazy character…

“he wasn’t aggressive, but he was already capable of defending himself and 
sometimes other kids, too. Kamen was quite keen on music, especially on progressive 
rock (a style which for some unknown reason was popular in the neighbourhood), as 
well as on metal in high school. From that point on it was high-school life – hanging out 
endlessly with cigarettes and beers in the area of the nearby high School of Fine Arts 
and other places where we used to go for a smoke; talking nonsense, from which Kamen 
started creating his own slang. In fact, ‘slang’ isn’t the right word. Little by little, Kamen 
created a whole new world and language through which he expressed exactly what 
was happening in this world. At first this language was a mix of Bulgarian words and 
words made up by Kamen which sounded Bulgarian but had meanings which he, alone, 
knew. This phase ended quickly – Kamen started speaking entirely in this made-up lan-
guage and his stories became absolutely unintelligible. Meanwhile, he started carrying 
a felt-tip pen around with him everywhere and writing small notes in this made-up 
language wherever he could. Thus, after some time his mysterious tales could be read 
all over Sofia: on benches in the parks (above all in our neighbourhood), kiosks, tram 
seats, street lamp posts, and so on. For about a year Kamen turned Sofia into a giant 
notebook, a sketchbook full of brief anecdotes as well as whole novels about life in his 
fantasy world. Some of the notes were accompanied by what may have been instructions 
about the location of the next chapter of the respective story. or at least this is what it 
seemed to me…
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“We spent many evenings dominated by Kamen’s speeches which caused 
mostly laughter and positive emotions. Some kids even tried to decipher Kamen’s code 
and have conversations with it. I learned about Kamen’s death much later, I had already 
left Bulgaria… Perhaps he wasn’t only a super-intelligent human being but also too sen-
sitive not just for the Bulgarian machismo culture but also for life in this dimension. May 
he rest in peace!”

Thanks to Svetlozar Vasilev and all friends and schoolmates of Kamen Belopi-
tov’s who took part in the interviews.

1 “Demokratsiyata chuka – sotsializma na bokluka!’ Literally, “Democracy is knocking on the door, [time 
to] throw socialism on the scrapheap!” – Translator’s note.

2 This is rhymed in Bulgarian. – Translator’s note.
3 “TVU za chaiki”: “TVU”, the Bulgarian acronym for the so-called “labour education school”, that is, 

“correctional boarding school”. – Translator’s note.
4 This makes most of them virtually untranslatable into english. – Translator’s note.



Разговор със Светлин РуСЕВ

Светлин Русев. автопортрет, 1988. Маслени бои, платно, 200 х 200 см. 
Колекция ХГ „Жорж Папазов“, Ямбол 
Svetlin Roussev. Self-portrait, 1988. Oil, canvas, 200 x 200 cm
Collection Georges Papazoff Art Gallery, Yambol 
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Мария Василева: Какъв е поводът за създаването на картината  
„Автопортрет“ през 1988?

Светлин Русев: Външният повод за „автопортрета“ в червено е кол-
кото банален – Общата художествена изложба на портрета в Пазарджик, тол-
кова и далече от едно обикновено участие в Обща художествена изложба.

Същият ден (мисля, че беше 3 май 1988), когато заседаваше жури-
то, излязоха и официално тъй наречените „Съображения“ на Тодор Живков, 
посветени на „монополизма“ на Светлин Русев. Тази картина (автопортретът) 
не беше изолирана и пряко е свързана с цялата политическа и обществена 
агресия към всичко, с което беше свързан Русенският комитет. 

Близо месец преди учредяване на Русенския комитет и събранието 
в салона на Съюза на кинодейците публикувах „Вик за Русе“ във в. „Народна 
култура“ след едно възторжено и приповдигнато заседание на Управителния 
съвет на СБХ, в което извън дневния ред прочетох един материал, посветен 
на Русе. (За съжаление по-късно се оказа, че Управителният съвет е бил под-
веден от мен!!!). 

Малко след публикацията на „Вик за Русе“ в Обща художествена из-
ложба в Плевен с мото „Подвиг, признателност, дружба“ бях боядисал едно 
пространство в черно, в което около 20 художника показахме работи, директ-
но посветени на Русе. За там бях нарисувал композицията „Русе – кея“ в една 
доста потискаща атмосфера. 

Малко по-късно след нея, в Обща художествена изложба „Човекът 
и изкуството“ в Пловдив бях показал една композиция „Сънища“ – нещо като 
алегория на състоянието, в което се намираме. Заедно с развитието на нака-
зателната операция на Политбюро – с изключване, уволнение, опити за ди-
скредитиране на по-упорити участници в Русенския комитет – вървяха и учас-
тията ми в следващите ОХи – в Габрово „Човекът и трудът“ – нов вариант 
на „Русе – кея“ (с едно детенце, седнало на пейка) и есента в Михайловград 
(Монтана) също на ОХи – картината „Вярата“. Тези работи: „Русе – кея“ – два-
та варианта, „Сънища“, „Вярата“ и „автопортрета“ бяха пряко свързани с всич-
ко, което се случи и съпътстваше историите около Русе и Русенския комитет. 
Но докато „Русе – кея“ и „Сънища“ бяха израз на цялостната атмосфера в 
страната, „автопортретът“ и „Вярата“ бяха лични, директни отговори на това, 
което ми се случи. Основният натиск беше да призная, че съм сгрешил и да си 
направя самокритика. Тъй като не получиха нито едното, нито другото, мисля, 
че в агресията си загубиха мярката. а и откриването на изложбата ми същата 
есен показа една солидарност и обществена подкрепа, каквато не очакваха. 
(Нещо подобно се случи и в Пазарджик при откриване на изложбата. Хората 
слагаха цветя под портрета!). В пресата, която се опитаха да ми наложат, 
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бяха забранили да се пише каквото и да е, спираха отзиви от мен и за мен, 
дори препечатаха последната кола на енциклопедията, за да редактират по-
ложителните оценки за работата ми. 

На този фон един автопортрет, който не можаха да изхвърлят от из-
ложба – едно демонстративно присъствие, с леко ироничен израз, което зна-
ех, че ще ги вбеси, беше една от основните причини за неговото появяване. 

Спомням си „черната стая“ в изложбата в Плевен. Но някак 
имената ми се губят. Имахте ли усещането точно в този период, че и 
други художници ви подкрепят? Или поне, че върви процес на осъз-
наване на ситуацията и процес на съпротива? Имаха ли художниците 
позиция?

Когато правихме изложбата в Плевен, „Вик за Русе“ беше излязъл 
във вестник „Народна култура“, но събранието и учредяването на Русенския 
комитет в Салона на кинодейците все още не беше проведено и всъщност 
след него почнаха репресивните действия на властта. Плевенската излож-
ба попадна в някаква неясна тишина, в която очевидно, че властта още не 
беше решила как да реагира. иначе не беше възможно нито обособяването 
на цял раздел, посветен на Русе, още по-малко произведения например като 
няколко експресивни рисунки на атанас Нейков върху увеличен текст на „Вик 
за Русе“. Нещо повече, Христо Нейков, тогава председател на СБХ, ме по-
моли като свързан с Плевен аз да открия изложбата. В словото си позволих 
да включа пасаж, посветен на русенската трагедия. Естествено до известна 
степен беше тайна колегите, които бях помолил да участват, дори Йонито 
(левиев) след това ми се сърдеше, че не съм го поканил. Не всички от пока-
нените бяха направили произведения, директно свързани с Русе, но повечето 
като атмосфера носеха драмата в себе си. За атанас Нейков стана дума, Сто-
имен Стоилов, Милко Божков, Стоян Цанев, альоша Кафеджийски, Йордан 
Кацамунски, иван Русев, ангел Станев, Емил Попов, Володя Кенарев, моя 
милост – с „Русе – кеят“, ивайло Мирчев, от русенската група няколко души, 
Кирил Мескин ... и може би още толкова, които бих възстановил по текстовия 
каталог. имаше и един комичен случай – плевенски скулптор беше направил 
момче с умряло птиче – работа, директно насочена към темата, но когато се 
развихри бурята, той си изтегли работата. За няколко дни този раздел беше 
изолиран с пана – да не се гледа, но след остър разговор с ичо (Христо Ней-
ков), той е успял да убеди ЦК, че ефектът е обратен и отново изложбата „Под-
виг, признателност, дружба“ беше отворена заедно с русенския раздел.

Усещането за „подкрепа“ мина през няколко етапа. При четенето на 
материалите за Русе в Управителния съвет всички застанаха зад идеята на 
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призива. За съжаление след като започнаха привикванията в ЦК и в Градския 
комитет, безкрайните заседания на ръководството на СБХ и партийната орга-
низация с представители на ЦК (основно Чудомир александров) и след като 
излязоха „Съображенията“ на Тодор Живков, се оказа, че съм подвел управи-
телния съвет (тези зрели мъже и утвърдени художници!)! Политическата ма-
нипулация и натискът бяха непознати до такава степен в годините след тъй 
наречения априлски пленум. За щастие имаше колеги, особено няколко жени, 
които осмислиха смисъла на наивната ми вяра за някаква гражданска позиция. 
имам целия запис на партийното събрание, в което се решаваше съдбата ми, 
на основата на „Съображенията“ на Тодор Живков. На това събрание преживях 
разочарование особено от някои приятели и колеги, с които заедно сме работи-
ли – Шмиргела, Величко Минеков, Димитър Даскалов, Тодор Динов и други. Но 
имаше хора, които направиха категорични изказвания в моя защита – Калина 
Тасева, Бисера Прахова, Петър Дочев, Владимир Гоев, атанас Нейков, други 
– като Павел Койчев не гласуваха (заедно с още един или двама).

Подобни събрания бяха проведени в цялата страна, на които тряб-
ваше да се подкрепят „Съображенията“!? Когато четеш протоколите от тези 
събрания, ти става и тъжно, и жалко, и в определен смисъл – смешно. имам 
подобен протокол от Варненското събрание. За щастие добрите художници 
са запазили самообладание, дори една млада художничка (тогава) Калия 
Йорданова е казала, че „човек, който е нарисувал „Клетва“, не може да бъде 
такъв, какъвто го изкарвате“. Но това беше и възможност посредствеността 
да се развихри, обидена и недооценена...! За цялостна позиция не може да 
се говори. Ръководството на Съюза и Партийната организация капитулираха 
и това ги свърши. Съзнателно не искам да споменавам имена. Но на срещата 
с Тодор Живков той си го изкара на Христо Нейков, който не беше в състоя-
ние грубо да провежда партийните указания. При личен разговор мога да си 
позволя нещо повече (и от тези срещи имам стенограми).

Позицията беше лична и то не на Съюза като цяло. и досега съм 
благодарен, не заради себе си, а заради името Художник, на доста колеги и 
на служителите в Националната галерия (на която тогава бях директор), кои-
то бяха подложени на много силен натиск.

С днешна дата много могат да се пишат потърпевши от тоталитар-
ната власт и дисиденти, но истината е съвсем друга и тя беше само лично 
защитена и като изкуство, и като гражданска позиция. За съжаление ситуаци-
ята като цяло не беше осъзната – уплахата и страхът ликвидираха Съюза. На 
няколко пъти споделях със Старчето (Валентин Старчев, който тогава беше 
партиен секретар и ме информираше какво става), че ако се уплашат с ичо, с 
тях е свършено! и така стана!
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На всички е ясно, че именно вие изградихте Съюза като защите-
на и доста комфортна зона за художниците. В нея те се чувстваха добре 
обгрижени и в известна степен независими. Каква беше цената това да 
се случи?

Краткият период, в който българските художници пребиваваха в 
една относителна политическа свобода и в една не толкова относителна, а 
реална творческа независимост, е трудно да се определи еднозначно. Тук 
изключвам личната цена като усилия, време, нерви и разочарования, която 
включва и отчитане на обстоятелства, възможности, дипломация – от риска 
до компромиси, които не засягаха по същество каузата. а кауза имаше и тя 
беше – гарантиране на личното творческо начало, гарантиране на относи-
телна творческа независимост и като стилистика, и  като съдържание (абсо-
лютната, ако има такава, до днес не съм я открил). Заедно с изграждане на 
климат, в който можеха да „виреят всички цветя“ и доколкото е възможно, 
да се поливат. За съжаление нашата родна културна история познава доста 
„градинари“, на които професия им беше да скубят нестандартните цветя и те 
ми създаваха сериозен проблем. 

За съжаление, оказа се, че при едно по-сериозно сътресение като 
„Съображенията“ на Тодор Живков покрай Русенския комитет, където лична-
та ми отговорност не беше достатъчна за спасяването ни, а беше необходимо 
и малко повече колективно достойнство, което ни липсваше! Разруши се един 
механизъм, който гарантираше и  творческа и икономическа независимост. 
Оказа се, че марксическото разбиране за ролята на личността ние фатално го 
опровергахме (нахално, но уви, факт).  истината е, че до края и през цялото 
време – от влизането ми в ръководството на СБХ, аз нямаше какво да губя 
и това ми даваше известно самочувствие на поведението. Разбира се, има-
ше някои конюнктурни обстоятелства, които също ми даваха възможност да 
действам според разбиранията си.

Каква беше точната причина и  какви бяха обстоятелствата око-
ло вашето напускане на Съюза?

Когато трябваше да напусна Съюза на художниците, не го напуснах. 
Такъв „подарък“ мнозина очакваха като израз на засегнатото достойнство и 
честолюбие, и не по-малко разочарование от публичното предателство на 
колегите, а то си беше, с известни малки изключения, предателство.

Напускането ми беше по конкретен повод. известно време и в акаде-
мията, и в СБХ, и пред Университета се лепяха дадзибау-та срещу мен, ано-
нимни и явни, колкото гнусни, толкова и неверни. При една подобна гнусотия 
залепена във фоайето на СБХ, служителките възмутени са ги свалили, а моят 
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Светлин Русев. На кея, 1988. Маслени бои, платно, 200 х 200 см.
Колекция ХГ „Христо Цокев“, Габрово 
Svetlin Roussev. On the Pier, 1988. Oil, canvas, 200 x 200 cm 
Collection Hristo Tzokev Art Gallery, Gabrovo
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Светлин Русев. Русе – кея, 1988. Маслени бои, платно, 200 х 300 см. 
Колекция ХГ „илия Бешков“, Плевен 
Svetlin Roussev. Rousse – the pier, 1988. Oil, canvas, 200 x 300 cm. 
Collection Iliya Beshkov Art Gallery, Pleven
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бивш приятел и някогашен съквартирант иван Гонгалов (едно от поредните 
председателски недоразумения) се е скарал и наредил да не се свалят. До-
колкото разбрах и съпругата му е проявила известна активност!? Написах едно 
писмо в смисъл, че един съюз, който не е в състояние да защити един свой 
член, няма нужда от неговото присъствие! и слава Богу с това приключих. След 
време на няколко пъти следващи ръководства неофициално ми предлагаха, 
особено Христо Харалампиев, да се завърна, но отказах с думите, че ако се 
върна, трябва да се скарам с тях заради това, което е СБХ в момента. Без да 
се вземам много на сериозно, и времето, и проблемите в СБХ, и каузата са 
различни, а без илюзии не става. 

Гонгала (иван Гонгалов) в неговия глупашки стил се опитваше доста 
след това да обяснява, че няма нищо общо с тази история. 

 
Дори и след промените, когато пред нас се разкриха много 

нови възможности, доста художници продължават да твърдят, че по 
времето на социализма са били свободни. Обективно погледнато това 
е илюзорна свобода, тъй като не бяхме чували за много от важните 
световни течения и тенденции, или ако бяхме чували, нямахме основа 
и база даже да ги осъзнаем. Как, от една страна, се случи това тотално 
замъгляване на ситуацията? И как, от друга страна, именно вие пог-
леднахте на първите акции, хепънинги и пърформанси малко преди и 
след 1989 година?

Свободата беше не илюзорна, а относителна – относителна докол-
кото в една тоталитарна система можеш да изградиш действаща организа-
ция, която ти гарантира творческа и икономическа независимост. Нещата са и 
по-прости, и по-сложни. Схемата за тотално замъгляване на ситуацията не е 
достатъчна. Първият хепънинг на Ванко и Милко (Ванко Урумов и Милко Бож-
ков) през 1984 мина като експеримент, но не като начало, от което следваха 
други подобни акции. изложби като официално откритата на Симеон Мерка-
до и участията на някои автори от Западна Германия, и по-специално на тех-
ния председател, носеха един друг дух, който не се оказа много заразителен, 
поне тогава. Случаят със „свободата“ е малко по-различен от илюзията за 
свобода и проблемът не е в липсата на информация за това, какво става по 
света като проблеми и тенденции. Не трябва да се забравя, че всички, почти 
без изключение, талантливи активно работещи автори минаха едни през ате-
лиетата в Париж, други през 6-месечна командировка в Белгия, а някои стиг-
наха с командировка до Щатите. Само че никой от тях не се промени основно, 
дори и тези, които са живи днес, продължават в посока на проблемите, които 
някога ги вълнуваха. Може би само Недко Солаков и Павел Койчев, и отчасти 
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Станислав Памукчиев осмислиха развитието си в други посоки, но повече 
останаха до пластическите принципи на изграждане. Времето беше много по-
освободено, особено през 80-те години, възможностите и правото на избор 
бяха доста по-разкрепостени. Мисля, че случаят с „тоталното замъгляване 
на ситуацията“, от една страна, е въпрос на гледна точка и най-вече на ар-
тистична позиция, и от друга, има някои чисто психологически особености в 
българския художник, поне за това време, които не са за пренебрегване. Не 
става дума за съобразителност, а за генетична художествена обремененост, 
която го свързва с други художествени тенденции и изразни средства. 

Моят поглед за всичко, което се случва след 1989 година, на първите 
хепънинги и пърформанси, а и на всичко, което е извън личните ми пристрас-
тия, най-малкото е осъзнаване и разбиране на основните промени на съвре-
менното изкуство, художествения език, на изразните средства и възможности-
те за въздействие и внушение. Все още смятам територията и пространство-
то, в което се движи съвременното изкуство, че ще се развива и ще бъде 
доста по-широка и по-обособена. 

Но да не се отклоняваме от преките ти въпроси – не е толкова важно 
аз как гледам на промените, а как ще се развива цялото обществено съз-
нание и нуждите му от различни форми на изкуство. При друг случай бих 
споделил цялостно личното си разбиране за това, което се случва в света на 
изкуството, но то едва ли има значение. 

В изданието, за което правим този разговор, има интервю и с 
Недко Солаков. Затова си позволявам да задам въпрос, който е свързан с 
него, но засяга много повече хора. Той е единственият художник, признал 
връзките си с ДС. Това никога не му беше простено. Междувременно се 
разкриха досиета и на други художници и изкуствоведи, при това заемали 
ръководни длъжности, но при тях всичко мина като “всяко чудо за три 
дни“. Какво не можем да простим на Недко – доносничеството, силата да 
признае или успеха? Какво трябва да се направи и колко време да мине, за 
да можем да се научим да прощаваме, а също и да се научим да говорим 
на професионален език? Имам едно свое подозрение, което е свързано с 
това, че Недко е изкупителна жертва на все още владеещото неприемане 
на съвременното изкуство у мнозина автори от различни поколения. Ти ще 
го подкрепиш или опровергаеш. Истина е обаче, че у мнозина колеги има 
силна алергия към всичко, което не е свързано с традиционните форми 
на изразяване. Това не само създава враждебна атмосфера, но и със си-
гурност спъва развитието на изкуството. Защо 25 години след промяната 
всъщност малко сме се променили?
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Проблемът с досиетата е доста по-широк и сложен от нашия раз-
говор. Ние малко знаем за това кой по какви причини е подписвал, кой какво 
е доносничел и кой с какво е навредил на други. и в този смисъл не бих си 
позволил да съдя, особено когато в определена степен познавах и част от 
кухнята на тоталитарната система. истината е, че Недко си призна връзките с 
държавна сигурност в произведение на изкуството и сам го изложи публично.    
истината е, че навремето колегиалната реакция беше не само неколегиална, 
но и с известно наслаждение реагираха като морално застрашени и наскърбе-
ни! Още тогава си зададох въпроса защо не реагираха и защо не заеха достой-
на позиция по време на Съображенията на Тодор Живков, когато малко или 
много се изискваше и някакво гражданско поведение, още повече, че тогава 
се посегна на целия Съюз. истината е, че ако беше някой по-безличен худож-
ник, реакцията щеше да бъде по-различна. Прекалено познати са ми подоб-
ни реакции. истинско удоволствие, особено за посредствеността, е да видят 
техния по-голям, по-талантлив и по-успял събрат унизен и слаб. Много съм 
разколебан в готовността ни за прошка, особено като гледам цялата ситуация 
в момента. а проблемите с професионалния език не са от сега  – върни се по-
назад и прегледай цялата ни критика, и ще видиш, че до професионализма и 
при класическите форми на изказ малцина са се докоснали. Мисля, че случаят 
с Недко не е „изкупителна жертва“ на неприемане на съвременното изкуство, 
което не означава, че голяма част от работещите в тъй наречените традицион-
ни форми го приемат. Езикът и формите на съвременното изкуство по моему 
не заплашват никого и още по-малко талантливия художник, независимо от 
стилистиката, в която работи. Заедно с това алергията на доста автори, които 
се движат в проблемите на съвременното изкуство, по една или друга причина 
не са по-малко пренебрежителни към другите форми. аз също имам своето 
обяснение за това, макар че лично този проблем отдавна е извън мен. 

 Отношението към Недко е по-скоро личностно, към човек, 
който си е извоювал независимост и сериозно място в изкуството, и това са 
неща, които мнозина трудно преживяват. Комплексите са много и различни, 
и не си въобразявай, че всички добри автори, които са свързани със съвре-
менното изкуство, се възхищават на успехите на Недко. Някои такава треска 
ги тресе при положителното му отделяне от „кръга“, което ги прави неволни 
съмишленици със „инакомислието“ на традиционалистите.

Завистта в случая няма нищо общо с развитието и с промяната, 
независимо колко години са минали. Като гледам какво става с цялото ни 
обществено развитие и в името на промяната колко стойностни неща се де-
валвираха без да сме станали кой знае колко по-добри и открити за истинско 
духовно развитие (съзнателно не казвам културно). 
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Тъй като поводът за този разговор е проектът, свързан със со-
циалното и политическо отговорно изкуство, не мога да не попитам как 
гледаш на всичко, което се случи през 2013 година? Художникът Прав-
долюб Иванов реагира на протестите не само като активен участник, но 
и с доста произведения. За теб протестите биха ли били повод за твор-
ческа реакция?

Що се касае за протестите и участието на Правдолюб, ще си позво-
ля да ти предложа отговора на едно интервю, което тези дни ще излезе във 
вестник „Преса“ („През 2014 да се разделим с омразата“, интервю на ива 
Йолова с акад. Светлин Русев за фалшификатите в политиката и изкуството, 
за протестите и времето, 30 декември 2013): „Някога бяхте в учредяване-
то на Комитета за спасение на Русе. Как ще коментирате студентската 
„окупация“ на аудиторията днес, в която беше основан Клуба за гласност 
и преустройство? Какво рискувахте вие някога и какво – сегашните „ра-
нобудни“?

По повод „ранобудните“ студенти и от Художествената академия, 
които бяха опънали и все още  стои транспарант с мисълта на Гоя „Сънят на 
разума ражда чудовища“, предложих да се прибави „Пробуждането на омра-
зата ражда безумия“. Насилието освен насилие, нищо друго не може да роди. 
Подкрепям всеки протест, в който сам рискуваш и сам носиш отговорност. 
Протестът, в който броиш чашките на своя професор, има нещо цинично, ко-
ето обезсмисля истинската кауза. Несъгласието с един преподавател или с 
неговата позиция, както започна протестът с окупацията на залата, се ока-
за, че е „протест“ след няколко дни срещу правителството! Моят протест е 
друг и аз не желая по-силният, или по-арогантният да ми налага собствените 
си норми и форми на поведение. Навремето знаете какво стана с четирима-
та професори? изгърмяха на бърза ръка. Покрай Русенския комитет знаете 
колко изключени, наказани и уволнени имаше, включително и съпругата на 
Станко Тодоров. За 10 минути с едно привикване в председателството на 
Комитета за култура ме разкараха като директор на Националната галерия, 
беше забранена каквато и да е публикация и споменаване на името ми, в 
безкрайни заседания извиваха душите на несъгласните да подкрепят тъй на-
речените „съображения“ на Тодор Живков. Моите студенти, без да знам, бяха 
направили подписка в моя защита и след това ги привикваха един по един в 
ръководството на академията за обяснение. Какво рискуваха „ранобудните“?! 
По-точно какво загубиха?! Някой от тях да е изключен, някой от подкрепящите 
преподаватели да е уволнен или наказан?! Не по-малко от тях се размина-
вам с официалните власти (не само с тази), но по-нецивилизован протест от 
бъдещата цивилизация на нацията не мога да си представя! Кого наказаха? 
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Светлин Русев. Сънища, 1988. Маслени бои, платно, 200 х 300 см. 
Колекция Национална художествена галерия 
Svetlin Roussev. Dreams, 1988. Oil, canvas, 200 x 300 cm
Collection National Art Gallery 
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Светлин Русев. Вярата, 1988. Маслени бои, платно, 200 x 200 см. 
Колекция ХГ „илия Бешков“, Плевен
Svetlin Roussev. The Faith, 1988. Oil, canvas, 200 x 200 cm 
Collection Iliya Beshkov Art Gallery, Pleven 
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Не наказаха ибрикчиите на Пеевски, Доган и Станишев, а тези, от които зави-
си изграждането им като професионалисти, които също като тях са потърпев-
ши. Може да звучи безумно, но ректорът и целият преподавателски състав би 
трябвало да си дадат оставката и „ранобудните“ да си ги учат тези, които им 
ръкопляскаха. От унижението, на което бяха поставени някои преподаватели, 
най-малко печели каузата на един сериозен протест, още по-малко достойн-
ството на техните ученици.“

Много неща в протестите вътрешно ме мотивират за творческа ре-
акция, но се опасявам, че тя не би обслужвала нито протестиращите, нито 
тези, срещу които са протестите. а и личните ми художествени пристрастия 
при всички случаи биха ми наложили концепция с време извън времето в 
момента на събитията, дори и поводът да е конкретен. Много пъти съм се 
изкушавал за определени реакции на конкретни събития, но на основата на 
собственото си арт разбиране. Мога да изредя цяла поредица извън-истори-
ческите поводи. 

Смяташ ли, че творците в България са осъзнали силата си? Как 
може ролята им в обществото да стане по-видима и да влияе върху си-
туацията като цяло?

Мисля, че творците като цяло са далече от осъзнаване на силата 
си и са загубили дори частичните възможности за влияние. Деградацията на 
обществото като цяло е толкова голяма и толкова далече от какъвто и да е 
творчески и духовен стрес, че ако самите ние не осъзнаем собствената си 
алиенация и необходимостта от някакво общо действие на всички нива и на 
всички изкуства, и на всички кадърни творци независимо от собственото ни 
развитие, едва ли бихме могли да играем някаква по-чувствителна роля. 

а личното ни его е толкова голямо и ако не го подчиним на някаква 
обща кауза, задължително над-политическа, ще продължим да подтичваме 
след времето. 

илюзии!
„Много вожд – малко индианец“.

Ти си един от малцината творци, които не се страхуват да изра-
зяват мнението си гласно. Освен това в продължение на толкова година 
гласът ти се чува. Как се извоюва това? За мен отговорът е в съчетава-
нето на творческа позиция, обществена и преподавателска кауза. Това 
някакъв възрожденски идеал ли е? Има ли място днес подобно пове-
дение? Опитвам са да търся варианти за излизане от затвореността на 
ситуацията, в която самите ние сме се вкарали.
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Самият аз нямам ясно и достатъчно обяснение. Обстоятелствата, в 
които попаднах още в младежките години и във всичко, което следваше след 
това, в определена степен ме поставяха в позиция, която трябва да се отстоява 
с конкретни действия. Мисля, че твърде рано разбрах, че ако не реагирам, и то 
максимално смислено (дори в определен момент съобразително), задължител-
но професионално и нестандартно извън шаблонната словесна иконография, 
ще бъда (ще бъдем) изхвърлени и нещо повече. Разбира се, най-сериозната 
позиция беше това, което правя, и може би поради характера на стилистиката 
ми и формата, това се възприемаше като реализъм, за разлика от доста по-
невинни работи на мои колеги, които ги определяха като формалистични. Ние 
трябваше да преодоляваме една доста примитивна представа за изкуство, за 
щастие (или нещастие) нейните носители не бяха върха на интелигентност! Тук 
изключвам някои сериозни автори, които попаднаха срещу нас от криво разбран 
инстинкти за собствено творческо самосъхранение и от наследени отношения 
преди нашето поколение. Много примамливо е да си приписваме някакъв въз-
рожденски идеал, но бяхме и сме далече от него! В определен момент ние до 
такава степен бяхме обсебени от безсмислено наложени ни битки, че оцелява-
нето ни лично и на идеята ни за изкуство, правено със средствата на изкуство-
то, беше почти кауза. има нещо, което и сега ме учудва – съобразителността 
и страхът, които изпортиха доста автори и погребаха някои от най-красивите 
илюзии. Запазването на равновесие при всички благоприятни и по-неблагопри-
ятни конюнктури (а цялото ни развитие доста зависеше от тях) и съзнанието, че 
няма какво да губиш, ми даваше една относителна независимост и свобода на 
поведение. а колкото и да звучи невероятно, много от драматичните ситуации 
не ги приемах съдбовно, да не кажа някои – иронично... а и времето даде въз-
можност да постъпвам малко по-различно от общоприетите правила. За хубаво 
или лошо у нас инерцията на стандартите е доста силна и това, че доста години 
не просто се чува думата ми, но ме припознават за неща, които са извън мен и 
за които трябва друга мярка и други възможности, понякога ме дразни с прими-
тивната си пристрастност.

Но много по-лесно е да набедиш някой с добро, за да може после да 
му търсиш отговорност за собствените си слабости, да не кажа позор (точно 
това се случи с прословутите „Съображения“ на Т. Ж.)

Без да абсолютизирам собственото си разбиране и поведение, но 
съм убеден, че малко повече гражданско и професионално достойнство и 
малко повече търпимост и уважение на различността ни, и съзнание за ком-
плексите ни в плюс и минус – национално и световно, ще ни открехне някаква 
пътека за ситуацията, в която не друг, а наистина самите ние сме се набутали. 



232

Какво е мястото на държавата в културата днес? Как творецът 
да комуникара с държавата? Къде може държавата да се намеси, за да 
промени климата?

Мисля че не комуникацията на твореца с държавата, а на държавата 
с твореца е проблем, което означава: държавата създава възможности на 
всички нива и с всички средства, което само по себе си изгражда незави-
сим климат и атмосфера извън административните норми и правила. адми-
нистративните институции общо взето са програмирани и тяхната дейност 
е колкото относително ясна, толкова и различна и определена от културата 
на самите институции! Което само по себе си означава висока култура на по-
ведение, разбиране спецификата и различността при функционирането им. 
Музейна и галерийна мрежа, която да покрива широк спектър на култура и 
прояви, и освобождаване от самодейността. Силна и отговорна държава с 
ясна ценностна система, открита за развитието и движението с гарантиране 
на творческия риск – финансов и икономически, инвестиране в проекти, съ-
измерими с музейната и галерийна световна практика. арт пазарът е друга 
опера, но и за нейните изпълнители е задължително професионално пове-
дение, отработено и законно гарантирано. За съжаление у нас и тук е както в 
политиката – пълна самодейност и „законно“ криминализиране на свободния 
арт-пазар. Хайде стига, че започнах да се увличам! 

ноември 2013-януари 2014
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A conversation with Svetlin ROuSSEV

Maria Vassileva: What prompted you to paint your famous Self-
Portrait in 1988?

Svetlin Roussev: The external occasion for the Self-Portrait in red was 
banal – the General Art Exhibition of Portraits in Pazardzhik – but it was far from an 
ordinary participation in a General Art Exhibition.

On the very day (I think it was 3 May 1988) the panel of judges met to 
select the works to be shown in the exhibition, Todor Zhivkov’s1 so-called “Consid-
erations” regarding Svetlin Roussev’s “monopolization” of the Union of Bulgarian 
Artists were published officially. This painting (the self-portrait) wasn’t isolated; it 
was directly related to the whole political and public aggression towards everything 
that had to do with the Ruse Committee.2 

About a month before the establishment of the Ruse Committee at a 
meeting in the hall of the Union of Film Makers, I had published in the Narodna 
Kultura weekly the “Appeal for Ruse” after an enthusiastic, euphoric meeting of the 
Union of Bulgarian Artists’ Management Board, at which I read a material devoted 
to Ruse which hadn’t been included in the agenda. (Regrettably, it later turned out 
that I had misled the Management Board into signing the appeal!!!)

Shortly after the publication of the “Appeal for Ruse”, at a General Art Ex-
hibition in Pleven held under the motto “Feat, Gratitude, Friendship”, I had painted 
a space in black where some twenty artists (including myself) showed works di-
rectly devoted to Ruse. For this exhibition, I had painted the composition Ruse: The 
Quay in a rather depressing atmosphere.

A bit later, at a General Art Exhibition in Plovdiv devoted to “Man and Art”, 
I showed a composition called Dreams – something like an allegory of the state 
we were in. In parallel with the punitive operation launched by the Politburo of the 
Central Committee of the Bulgarian Communist Party – involving expulsion from 
the Communist Party, dismissal, attempts to discredit more stubborn members of 
the Ruse Committee – I continued to take part in the next general art exhibitions, 
displaying a new version of Ruse: The Quay (with a child seated on a bench) at the 
Man and Labour exhibition in Gabrovo, and the painting The Faith at the exhibition 
in Mihailovgrad (Montana) in the autumn. These works – the two versions of Ruse: 
The Quay, Dreams, The Faith and the Self-Portrait – were directly related to every-
thing that happened in connection with Ruse and the Ruse Committee. But whilst 
Ruse: The Quay and Dreams were an expression of the overall atmosphere in the 
country, the Self-Portrait and The Faith were personal, direct responses to what 
had happened to me. I was pressured by those in power to admit that I had erred 
and to criticize myself in public. Since they got neither from me, I think that in their 
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aggression they lost all sense of proportion. And then, the opening of my exhibition 
that same autumn showed a level of solidarity and public support which they hadn’t 
expected. (Something similar also happened in Pazardzhik at the opening of the 
exhibition there. People laid flowers below the portrait!) In the press they were trying 
to impose on me, they had banned all publications about me, they were suppressing 
reviews by and about me, and they even reprinted the last part of the Encyclopedia 
of Bulgarian Fine Arts in order to edit the positive assessments of my work.

Against this background, a self-portrait which they couldn’t throw out of 
an exhibition – a demonstrative presence, with a slightly ironic expression I knew 
would make them mad – was one of the main motives for its creation.

I remember the “black room” at the exhibition in Pleven. But some-
how I can’t remember any names. Did you feel at that time that other artists 
were supporting you? Or at least that there was a process of recognition of 
the situation and a process of resistance? Did the artists have a position?

When we were doing the exhibition in Pleven, the “Appeal for Ruse” had 
already been published in Narodna Kultura but the meeting and establishment 
of the Ruse Committee at the hall of the Film Makers had not yet taken place; in 
fact, the repressive actions of the regime came after the Committee was estab-
lished. The Pleven exhibition happened during a lull in which the regime obvi-
ously had not decided yet how to react. Otherwise it would have been impossible 
to have a whole separate section of the exhibition devoted to Ruse, let alone to 
exhibit works such as Atanas Neykov’s several expressive drawings on a blown-
up copy of the “Appeal for Ruse”. What is more, Hristo Neykov, then President of 
the Union of Bulgarian Artists (UBA), asked me to open the exhibition because 
of my connection to Pleven3. I ventured to include a passage about the Ruse 
tragedy in my speech. Naturally, to some extent the names of the colleagues I 
had asked to participate were kept secret; after the opening, Yoni (Yoan Leviev) 
was even angry with me for not having invited him. Not all the artists I had invited 
had done artworks directly related to Ruse, but most of the works conveyed the 
drama of Ruse in their general atmosphere. In addition to Atanas Neykov, whom 
I have already mentioned, there were Stoimen Stoilov, Milko Bozhkov, Stoyan 
Tsanev, Alyosha Kafedzhiiski, Yordan Katsamunski, Ivan Roussev, Angel Stanev, 
Emil Popov, Volodya Kenarev, myself with Ruse: The Quay, Ivaylo Mirchev, sev-
eral people from the Ruse group, Kiril Meskin… and maybe as many others 
whom I would recall from the text of the catalogue. There was also a comic case: 
a Pleven sculptor had made a boy with a dead bird, a work directly addressing 
the subject, but when the storm broke out he withdrew his work. For several days 
this section was screened off with panels so that it would not be seen, but after 
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a sharp conversation with Icho (Hristo Neykov), he managed to persuade the 
Central Committee of the Bulgarian Communist Party, BCP that this would be 
counterproductive and the Feat, Gratitude, Friendship exhibition was reopened 
together with the section devoted to Ruse.

The feeling of “support” went through several stages. When the materials 
about Ruse were read at the meeting of the UBA Management Board, everyone 
backed the idea of the appeal. Regrettably, after people started being summoned 
at the Central Committee and the Sofia Committee of the BCP, after the endless 
meetings of the UBA management and BCP organization at the UBA with repre-
sentatives of the Central Committee (mainly with Chudomir Alexandrov), and after 
the publication of Todor Zhivkov’s “Considerations”, it turned out that I had mis-
led the Management Board (these mature men and accomplished artists!). Such 
strong political manipulation and pressure were unprecedented in the years after 
the so-called April Plenum.4 Fortunately, there were colleagues – especially sev-
eral women – who recognized the significance of my naïve belief in taking a civic 
position. I have the complete recording of the BCP meeting at which my fate was 
being decided on the basis of Todor Zhivkov’s “Considerations”. At that meeting 
I was disappointed particularly with some friends and colleagues with whom we 
had worked together: Shmirgela, Velichko Minekov, Dimitar Daskalov, Todor Dinov, 
among others. But there were people who spoke up unequivocally in my defence 
– Kalina Taseva, Bisera Prahova, Petar Dochev, Vladimir Goev, Atanas Neykov; 
others, like Pavel Koychev (and one or two others), didn’t vote.

Such meetings were held throughout the country and they were meant to 
support the “Considerations”?! Reading the minutes of those meetings will make 
you feel sad and sorry but, in a sense, it will also make you laugh. I have such 
minutes of the meeting in Varna. Fortunately, the good artists kept their cool; a 
young artist (at the time), Kaliya Yordanova, even said that “someone who has 
painted Vow cannot be what you make him out to be.” But then, this was also an 
opportunity for mediocrity to gloat and triumph, giving free rein to its feelings of 
underappreciation and resentment! There wasn’t a unified position to speak of. The 
Union management and BCP organization capitulated, and this was their undoing. 
I deliberately don’t want to name names. But at the meeting with Todor Zhivkov, he 
took it all out on Hristo Neykov who wasn’t capable of callously implementing the 
Party instructions. In a private conversation, I can tell you more (I have records of 
those meetings, too).

The position was personal; it wasn’t a position of the Union as a whole. 
I am still grateful – not for my sake but for the sake of the name “Artist” – to quite 
a few colleagues and to the employees of the National Art Gallery (of which I was 
Director at the time), who were subjected to very strong pressure.
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атанас Нейков. Стенвестник I, 1988. Смесена техника, 65 х 92 см. 
Колекция ХГ „илия Бешков“, Плевен
Atanas Neikov. Wall-newspaper I, 1988. Mixed technique, 65 x 92 cm
Collection Iliya Beshkov Art Gallery, Pleven

Георги лечев. Самотно утро (с посвещение на гражданите на Русе), 
1988. Офорт, 51,5 х 37 см.
Georgi Lechev. Lonely Morning (dedicated to the citizens of Rousse), 1988 
Etching, 51,5 x 37 cm

Ванко Урумов. Закрит град, 1988. Смесена техника , 180 х 150 х 150 см.
Vanko Ouroumov. Abolished City, 1988. Mixed technique, 180 x 150 cm

альоша Кафеджийски. Сбогом на слънцето, 1988. Патиниран гипс, 
65 х 210 х 75 см.
Alyosha Kafedjiiski. Good-bye to the Sun, 1988. Gypsum, 65 х 210 х 75 cm
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ангел Станев. Посвещение на град Русе, 1988
Гипс, 260 х 166 х 200 см.
Angel Stanev. Dedicated to the City of Rousse, 1988
Gypsum, 260 x 166 x 200 cm

Кирил Мескин. Екология, 1988. Мрамор, 60 х 70 х 66 см.
Cyril Meskin. Ecology, 1988. Marble, 60 х 70 х 66 cm

иван Русев. Вятърът – посвещение на град Русе, 
1988. Гипс, 180 х 140 х 48 см.
Ivan Rusev. The Wind – Dedicated to the City of Rousse, 
1988. Gypsum, 180 х 140 х 48 сm

Борислав Русинов. Геноцид, 1988. Бронз, 17 х 30 х 42 см.
Borislav Rusinov. Genocide, 1988. Bronze, 17 x 30 x 42 cm

Емил Попов. Детски фигури, 1988 
Гипс, 250 х 250 х 200 см.
Emil Popov. Child Figures, 1988
Gypsum, 250 х 250 х 200 cm
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Милко Божков. Посвещава се на град Русе, 1988. Маслени бои, платно, 
190 х 340 см.
Milko Bozhkov. Dedicated to the City of Rousse, 1988. Oil, canvas, 185 x 247 cm

Йордан Кацамунски. Черното цвете, 1988. Маслени бои, платно, 180 х 240 см.
Yordan Katsamounski. The Black Flower, 1988. Oil, canvas, 180 x 240 cm

ивайло Мирчев. Без название, 1988. Маслени бои, платно, 130 х 200 см., 
ателие-колекция Светлин Русев, София
Ivailo Mirchev. Untitled, 1988. Oil, canvas, 130 x 200 cm, Studio-
collection Svetlin Roussev, Sofia

Димитър Чолаков. Мъртвият град, 1988. Темпера, маслени бои, фазер, 
85 х 114 см.
Dimiter Cholakov. The Dead City, 1988. tempera, oil, fibreboard, 85 x 114 cm
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Николай Караджов. Пейзаж с облак, 1988. Маслени бои, фазер, 26 х 37 см.
Nikolai Karadjov. Landscape with a Cloud, 1988. Oil, fibreboard, 26 x 37 cm

Стефан Цанев. Утро в Русе, 1988. акрил, платно, 135 х 110 см.
Stefan Tsanev. Morning in the City of Rousse, 1988. Acrylic, canvas, 135 x 110 cm

Володя Кенарев. Прекъснат полет, 1988. Маслени бои, картон, 30 х 33 см.
Volodya Kenarev. Intermittent Flight, 1988. Oil, cardboard, 30 x 33 cm

Михаил Бешев. Реквием за Русе, 1988. Маслени бои, платно, 185 х 247 см.
Mihail Beshev. Requiem for the City of Rousse, 1988. Oil, canvas, 185 x 247 cm
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Nowadays many may claim to have suffered from the totalitarian regime 
and to have been dissidents, but the truth was very different and it was defended 
only personally both as art and as a civic position. Regrettably, the situation as a 
whole was not recognized – fright and fear spelled the end of the Union. I repeat-
edly told Starcheto (Valentin Starchev, who was Party secretary of the UBA at the 
time and kept me informed about what was going on) that if he and Icho gave in to 
fear, that would be the end of them! And this is exactly what happened!

It is clear to everybody that it was you who turned the union into a 
protected and quite comfortable zone for Bulgarian artists. In it they felt well 
cared for and, to some extent, independent. What was the price for that?

The short period in which Bulgarian artists enjoyed a relative political 
freedom and a less relative than real creative independence is difficult to define 
unambiguously. Here I exclude the personal price in terms of efforts, time, frustra-
tions and disappointments, which also included taking into account circumstances, 
possibilities, diplomacy – from risk to compromises which did not essentially affect 
the cause. And there was a cause and it was this: guaranteeing the personal cre-
ative principle, guaranteeing relative creative independence both in terms of style 
and of content (if there is such a thing as absolute creative independence, I haven’t 
found it to this day). Along with building a climate in which “all flowers could grow” 
and, inasmuch as possible, be watered. Unfortunately, our national cultural history 
knows quite a few “gardeners” whose occupation was to root out all unconventional 
flowers, and I had a serious problem with them.

Regrettably, it turned out that when we were dealt a more serious blow, 
such as Todor Zhivkov’s “Considerations” in connection with the Ruse Committee 
where my personal responsibility wasn’t enough to save us, there was a need for 
a bit more collective dignity which we lacked! A mechanism which guaranteed both 
creative and economic independence was destroyed. It turned out that the Marxist 
understanding of the role of the individual was fatally refuted by us (presumptuous 
as this may sound it was, unfortunately, true). The truth is that to the very end and 
throughout the time from the moment I joined the management of the UBA, I had 
nothing to lose and this gave me a measure of self-confidence. Of course, there 
were some conjunctural circumstances which also allowed me to act in line with 
my beliefs.

What was the exact reason for, and what were the circumstances 
around, your leaving the union?

When I was supposed to leave the Union of Artists, I didn’t leave it. Many 
were expecting me to make them such as “present” as an expression of hurt dignity 



241

and pride, and not least of disappointment with the public betrayal on the part of 
colleagues – which was, with some minor exceptions, a true betrayal.

I left the Union for a concrete reason. Slanderous posters against me 
were being put up at the Art Academy, the UBA building and the Sofia University 
– anonymous or obvious, they were as disgusting as they were untrue. When 
one such piece of filth appeared on the wall of the lobby of the UBA, the em-
ployees removed it in indignation, but my former friend and erstwhile flat mate 
Ivan Gongalov (one of a series of laughable presidents of the Union) told them 
off and ordered that such posters must not be removed. To my knowledge, his 
wife was also somewhat active in this respect!? I wrote a letter to the effect that 
a Union which was incapable of defending one of its members did not need his 
presence! And, thank goodness, that was the end. Later, the next managements, 
and especially Hristo Haralampiev, unofficially invited me back into the Union 
several times, but I refused, telling them that if I were to come back I would have 
to fall out with them because of what the UBA was like at the moment. Without 
taking myself too seriously, I must say that the time and the problems in the UBA 
and the cause were different, yet there’s nothing you can do if you don’t have 
illusions.

Gongalov, in his typical stupid style, tried for quite some time after that to 
explain that he’d had nothing to do with this whole affair.

Even after the changes, when many new possibilities opened up be-
fore us, quite a few artists have continued to claim that they were free during 
socialism. Objectively speaking, this was an illusory freedom because we 
hadn’t heard of many of the important world currents and trends; or, if we had 
heard of them, we didn’t have a basis and base to make sense of them, even. 
How, on the one hand, did this total obfuscation of the situation come about? 
And how, on the other hand, did you view the first actions, happenings and 
performances shortly before and after 1989?

Freedom during socialism wasn’t illusory, it was relative – relative to 
the extent that you can build in a totalitarian system an effective organization that 
guarantees you creative and economic independence. Things are both simpler 
and more complex. Explaining things with a total obfuscation of the situation isn’t 
enough. The first happening, performed by Vanko and Milko (Vanko Urumov and 
Milko Bozhkov) in 1984, took the form of an experiment, but not of a beginning 
from which followed other similar actions. Exhibitions such as Simeon Mercado’s 
officially opened exhibition and the participations of several artists from West Ger-
many, and more particularly of their president, carried another spirit which did not 
prove very contagious – at least not at that time. The case with “freedom” is some-
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what different from the illusion of freedom, and the problem is not in the lack of 
information about what was going on in the world in terms of problems and trends. 
One should not forget that all – almost without exception – talented, actively-work-
ing artists spent some time at the UBA studios in Paris, or were sent on six-month 
trips to Belgium, while some were even sent to the United States. But none of them 
changed radically; even those who are alive today have continued in the direction 
they had explored in the past. Maybe only Nedko Solakov and Pavel Koychev and, 
in part, Stanislav Pamukchiev, chose to develop in other directions, but the majority 
have stuck to the plastic principles of composition. The times were much more free, 
particularly in the 1980s; there were considerably greater possibilities and freedom 
of choice. I think that the case with “the total obfuscation of the situation” is, on the 
one hand, a matter of point of view and above all of artistic position; on the other, 
there are some purely psychological specific traits of the Bulgarian artist, at least 
back in those days, which should not be ignored. This wasn’t a matter of conform-
ism but of genetic artistic heritage which links the Bulgarian artist to other artistic 
trends and expressive means.

My view about everything that has happened after 1989, about the first 
happenings and performances as well as about everything that is apart from my 
personal preferences is, at the least, recognition and understanding of the main 
changes in contemporary art, in the language of art, in the expressive means and 
possibilities for emotional impact and communication. I still consider think that the 
territory and space in which contemporary art moves will develop and will be con-
siderably wider and more differentiated.

But let’s not digress from your original questions – it is less important how 
I view the changes than how the whole public consciousness and its needs for dif-
ferent forms of art will develop. Upon another occasion, I would readily share my 
whole personal understanding about what is happening in the world of art, but what 
I personally think hardly matters.

In the publication for which we are conducting this interview, there 
is also an interview with Nedko Solakov. That is why I will venture to ask you 
a question that is about him but which concerns many more people. Nedko 
Solakov is the only artist who has confessed to collaborating with State Secu-
rity. He has never been forgiven for this. Meanwhile, other artists and art his-
torians, some of whom, moreover, have held executive positions, were also 
exposed as State Security collaborators, but in their case everything blew 
over like “a nine days’ wonder”. What is it that we cannot forgive Nedko for: 
his having been a secret police informer, his strength to confess, or his suc-
cess? What must be done, and how long will it take, for us to learn to forgive, 
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as well as to learn to speak in a professional language? I personally have a 
suspicion that Nedko is a scapegoat for the still prevalent non-acceptance of 
contemporary art by a number of authors from different generations. You will 
support or refute it. The truth is, however, that a number of colleagues are 
strongly allergic to anything that isn’t connected to the traditional forms of 
expression. This doesn’t just create a hostile atmosphere; it also definitely 
impedes the development of Bulgarian art. Why, twenty-five years after the 
change, have we in fact changed very little?

The problem with State Security collaboration is much broader and 
more complicated than our conversation. We know little about what made some 
people collaborate, what sort of information they passed to the secret police, 
and what harm they caused to others. In this sense, I wouldn’t venture to judge 
anyone, particularly considering that I was also familiar to some extent with the 
inner workings of the totalitarian system. The truth is that Nedko confessed to 
having collaborated with State Security through an artwork. The truth is that the 
way fellow-artists reacted at the time did not just display a lack of fellow-feeling; 
they obviously took pleasure in reacting as if they were morally threatened and 
offended! Back then I asked myself the question of why they didn’t react and take 
a just position at the time of Todor Zhivkov’s “Considerations”, when there was a 
need for some sort of civic response, too – all the more so considering that back 
then the attack was directed at the Union of Bulgarian Artists as a whole. The 
truth is that if the artist involved had been someone less distinguished, then the 
reaction would have been different. I am all too familiar with such reactions. It is 
a true pleasure, especially for the mediocre, to see their bigger, more talented 
and successful fellow-artist humiliated and weak. I feel very sceptical about our 
readiness to forgive, especially when I see what is going on in Bulgaria at the 
moment. As for the problems with professional language, they aren’t new – if 
you look back and review everything written by Bulgarian art critics, you will see 
that very few have attained a truly professional level even when dealing with the 
classic forms of art. I think that in Nedko’s case he isn’t a “scapegoat” for non-ac-
ceptance of contemporary art, which is not to say that many of those working in 
the so-called traditional forms accept him. To my mind, the language and forms of 
contemporary art do not threaten anyone – let alone the talented artist, whatever 
style he or she may be working in. At the same time, quite a few authors who are 
working in the realm of contemporary art are, for one reason or another, not less 
allergic to and contemptuous of the other forms. I have an explanation for that, 
too, although I personally have long since dealt with this problem and it doesn’t 
concern me.
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Стефан лютаков. Вечерята, посвещение на Св. Р., 1986  
Гипс, 170 х 320 х 80 см. Колекция Петер лудвиг 
Stefan Lutakov. The Supper. Dedicated to Sv. R., 1986  
Gypsum, 170 х 320 х 80 сm. Peter Ludwig Collection

Стефан лютаков. автопортрет в среда, 1986. Восък, варел, 
вода, масло, 50 x 140 x 50 см. 
Stefan Lyutakov. Self-portrait in an Environment, 1986 
Wax, tank, water, Oil, 50 x 140 x 50 сm
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Станислав Памукчиев. изповед, 1989. Маслени бои, платно, 
146 x 55 см. Колекция Софийска градска художествена галерия 
Stanislav Pamukchiev. Confession, 1989. Oil, canvas, 146 x 55 cm
Collection Sofia City Art Gallery 



246

The attitude towards Nedko tends to be personal – it is an attitude towards 
someone who has won himself independence and a serious place in art, and those 
are things which many find it difficult to swallow. Their complexes are many and dif-
ferent, and you would be wrong to assume that all good artists who are working in 
contemporary art admire Nedko’s successes. Some are so upset about his positive 
differentiation from “the circle” that this has made them unwitting supporters of the 
“heterodox” view of the traditionalists.

In this particular case, envy has nothing to do with the overall develop-
ment and change, no matter how many years may have passed. When I look at 
the overall development of Bulgarian society, I see how many valuable things have 
been devalued in the name of change without making us much better and more 
open to true spiritual development (I’m deliberately not saying “cultural” develop-
ment).

Since the occasion for this interview is a project related to socially 
and politically responsible art in Bulgaria, I cannot but ask you how you view 
everything that happened in this country in 2013? The artist Pravdoliub Iva-
nov reacted to the protests not just as an active participant, but also with 
quite a few artworks. For you personally, would the protests be an occasion 
for a creative reaction?

As regards the protests and Pravdoliub’s participation, I will venture to 
offer you my answer to a question in an interview to be published these days in the 
Pressa daily5: 

Back in the past you were one of the founders of the Committee for 
the salvation of Ruse. How will you comment on the present student “occu-
pation” of the lecture hall [at Sofia university] in which the Club for glasnost 
and perestroika6 was founded? What did you risk back then and what do the 
present “early-rising” students [as they have called themselves] risk today?

Regarding the “early-rising” students from the Art Academy too, who had 
placed a banner that is still in place, with Goya’s thought that “The sleep of reason 
produces monsters”, I proposed adding “The awakening of hate produces mad-
ness”. Violence can produce nothing but violence. I support every protest in which 
you take a personal risk and bear personal responsibility. In a protest in which you 
count how many drinks your professor’s had there is something cynical which ren-
ders the true cause meaningless. Disagreement with a professor or with his posi-
tion – which is how the protest began with the occupation of the lecture hall – turned 
out to be, several days later, a “protest” against the government! My protest is dif-
ferent and I don’t want the stronger or the more arrogant to impose their own norms 
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and forms of conduct on me. You know what happened to the four professors [who 
joined the Ruse Committee] back in the past, don’t you? They were promptly thrown 
out. You know how many people were expelled [from the BCP], punished, and 
dismissed in connection with the Ruse Committee – including the wife of Stanko 
Todorov.7 Summoning me to the Presidium of the Committee for Culture, it took 
them ten minutes to fire me as Director of the National Art Gallery and ban any 
publication and mention of my name; at endless meetings, they twisted the souls of 
those who refused to support the so-called “Considerations” of Todor Zhivkov. My 
students, without my knowledge, had organized a signature-collecting campaign in 
my defence, and after that they were summoned one by one by the management 
of the Academy to give explanations. What were the “early-risers” risking?! More 
precisely, what did they lose?! Has any one of them been expelled, has any one of 
the professors supporting them been dismissed or punished?! I disagree no less 
than they do with the official authorities (not just with the present ones), but I cannot 
imagine a more uncivilized protest on the part of the future civilization of the nation! 
Who did they punish? They didn’t punish the toadies of [Delyan] Peevski, [Ahmed] 
Dogan, and [Sergei] Stanishev,  but those on whom their formation as profession-
als depends and who are victims [of misgovernment] just as much as they are. This 
may sound mad, but the Rector and all faculty members ought to resign and leave 
the “early-risers” to be taught by those who applauded them. The humiliation to 
which some professors were subjected cannot serve the cause of a serious protest 
in any way, and even less so, the dignity of their students.

Many things in the protests motivate me internally for a creative reaction, 
but I’m afraid it would serve neither the protesters nor those they are protesting 
against. And then, my personal artistic preferences would definitely make me de-
velop a concept with a timeframe beyond the time of the actual events, even if the 
occasion were to be a concrete one. I’ve been tempted many times to react in a 
particular way to concrete events, but on the basis of my own understanding of art. 
I can list a whole series of beyond-historical occasions.

Do you think that artists in Bulgaria are aware of their power? How 
can their role in society become more visible and influence the situation as 
a whole?

I think that as a whole, artists in Bulgaria are certainly not aware of their 
power and have lost even their partial potential to exercise influence. The degrada-
tion of Bulgarian society as a whole is so great and so far from any creative and 
spiritual stress that unless we ourselves recognize our own alienation and the need 
for some collective action at all levels and of all arts, of all gifted people irrespective 
of our own development, we would hardly be able to play a more tangible role.
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Our personal ego is so big that unless we subordinate it to some common 
cause, which definitely must be supra-political, we will continue to lag behind the 
times.

Illusions!
“Too many chiefs and not enough Indians.”

You are one of the few artists in Bulgaria who aren’t afraid to voice 
their opinion. Besides, your voice has been heard for so many years now. How 
does one win this kind of authority? For me, the answer is in the combination 
of a creative position, a public and an educational cause and mission. Is this 
some sort of Revival ideal? Is there room for such behaviour today? I’m trying 
to look for ways out of the situation we, alone, have got ourselves in.

I myself don’t have a clear and sufficient explanation. The circumstances 
I found myself in even in my youth and in everything that followed, placed me to 
some extent in a position that had to be maintained with concrete actions. I think I 
understood very early on that if I didn’t react – at that, in the most rational (even at 
a certain point, shrewd, conformist), definitely professional and unconventional way 
beyond the standard verbal iconography – I (we) would be thrown out or worse. Of 
course, the most serious position was that expressed in my work, and perhaps be-
cause of the character of my style and form this was perceived as Realism, unlike 
the much more innocuous artworks of my colleagues which were defined as for-
malistic. We had to overcome a rather primitive notion of art; luckily (or unluckily), 
its carriers weren’t the smartest people around! Here I exclude some serious artists 
who turned against us because of misunderstood instincts for their own creative 
self-preservation and inherited relations from before our generation. It’s very tempt-
ing to claim we had some sort of Revival ideal, but we were, and are, very far from 
it! At one point we were so obsessed with the meaningless battles imposed on us 
that our personal survival and the survival of our idea of making art by the means of 
art was almost a cause. There is something that amazes me to this very day – the 
conformism and fear that corrupted quite a few artists and buried some of the most 
beautiful illusions. Keeping a balance in all favourable and more unfavourable po-
litical conjunctures (our entire development significantly depended upon them) and 
the awareness that I had nothing to lose gave me a relative independence and free-
dom of behaviour. Incredible as this may sound, I didn’t regard many of the most 
dramatic situations [in my life] as fateful; I’d even say that I regarded some of them 
with irony… And then, the times allowed me to act in a way that was somewhat 
different from the commonly accepted rules. For better or for worse, the inertia of 
standards is quite strong in Bulgaria, and the fact that for so many years my voice 
hasn’t simply been heard but I’ve also been recognized for things that are beyond 
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me and which need another measure and other capacities, sometimes annoys me 
with its primitive bias.

But it is much easier to impute good things to somebody in order to be 
able to then hold them accountable for your own weaknesses, not to say disgrace 
(this is exactly what happened with Todor Zhivkov’s notorious “Considerations”).

Without absolutizing my own understanding and behaviour, I must say I 
firmly believe that a bit more civic and professional dignity and a bit more tolerance 
and respect for our difference, as well as awareness – both national and interna-
tional – of our positive and negative complexes, will show us some way out of the 
situation which indeed none other than we, alone, have got ourselves in.

What is the place of the state in culture today? How can the artist 
communicate with the state? Where can the state interfere in order to change 
the climate?

I think that it isn’t the communication of the artist with the state but of the 
state with the artist that is a problem, which means: the state creates opportunities 
at all levels and by all means, which, in itself, creates an independent climate and 
atmosphere beyond the administrative norms and rules. As a whole, the adminis-
trative institutions are programmed and their activity is as relatively clear as it is dif-
ferent and determined by the culture of the institutions themselves! Which, in itself, 
presupposes a high culture of behaviour and understanding of the specificity and 
difference in their operation. A museum and art gallery network that covers a wide 
spectrum of culture and events, and which operates in a professional, not amateur-
ish, manner. A strong and responsible state that has a clear value system, is open 
to development and movement, and guarantees the creative risk in financial and 
economic terms, while investing in projects which are on a par with global museum 
and art-gallery practice. The art market is a different story but it, too, requires a pro-
fessional approach that has been tested out in practice and is guaranteed by law. 
Regrettably, in Bulgaria the situation in this respect is the same as it is in politics 
– total amateurishness and “lawful” criminalization of the free art market. But let’s 
stop here because I feel I can go on forever!

November 2013 – January 2014

1 Todor Zhivkov was the communist head of state of the People’s Republic of Bulgaria (PRB) 
from March 4, 1954 until November 10, 1989.

2 The Public Committee for Ecological Protection of Ruse, set up in Sofia on 8 March 
1988, after a series of public demonstrations in Ruse against chlorine pollution from the 
neighbouring chemical works near Giurgiu, Romania. Svetlin Roussev, President of  the 
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Union of Bulgarian Artists from 1973 to 1985 and Director of the National Art Gallery 
from 1985 to 1988, was among the founders of this Committee, which was regarded as 
“dissident” by the authorities.

3 Svetlin Roussev‘s hometown 
4 The April 1956 Plenum of the Central Committee of the BCP, which denounced the Stalinist 

personality cult and brought Todor Zhivkov to power.
5 “In 2014, Let’s Bid Farewell to Hate: Iva Yolova interviews Academician Svetlin Roussev 

about the fakes in politics and art, about the protests and the times”, 30 December 2013; 
in Bulgarian

6 The dissident Club in Support of Glasnost and Restructuring (Perestroika) in Bulgaria, 
founded at the beginning of November 1988. Svetlin Roussev was one of its co-founders.

7 The then Chairman of the National Assembly, and former prime minister of Bulgaria (from 
1971 to 1981).



Разговор с Недко СОлАКОВ

Недко Солаков. Безмълвни (но толкова цветущи, колкото само 
българският език може да позволи) псувни, 2009. Видео, 2:07 мин.; 
камера и монтаж Калин Серапионов. Колекция Софийска градска 
художествена галерия 
Nedko Solakov. Silent (But as Rich as Only the Bulgarian Language Can 
Be) F Words, 2009. Video, 2:07 min; Camera and editing Kalin Serapionov. 
Collection Sofia City Art Gallery
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Мария Василева: Ти със сигурност си художника от твоето поко-
ление с най-откровени политически работи. Възприемах като противо-
поставяне на системата още най-ранните ти картини, с които се появи и 
привлече внимание. Те бяха населени с дребни фигурки – или като част 
от тълпата, или в комични ситуации – т.е., в тях нямаше нищо гръмко и 
героично, а именно героиката беше търсената черта на тогавашното из-
куство. По това време имал ли си съзнание или усещане, че това, което 
правиш, „играе“ срещу системата?

Недко Солаков: Откровено казано, ако ми беше задала този въпрос 
преди да видя работата си „Мрачен ден“ от 1982 (правена докато съм бил 
в казармата) във възстановката на Общатата художествена изложба (ОХи) 
„Земята и хората“ в галерията на ул. „Шипка 6“, 2013, може би щях да кажа 
„ами, де да знам“. Но виждайки със сегашните си очи тази живопис, тя мно-
го се различава от всички останали, въпреки че тогава съм смятал, че не е 
била толкова различна. На подсъзнателно ниво естествено, че съм го имал 
предвид. има някакви заигравки – например в работата „Наздравица за него“ 
от 1984 или „Той“ от 1985 – все имат предвид някакви началници без най-гор-
ния началник (Тодор Живков, естествено), макар че включително и той е бил 
загатван и директно слаган в по-следващи работи, особено когато започна 
перестройката (например „Йерархия“, 1988).

Самото желание да рисувам такава малка живопис с леко иронич-
ни и сантиментални сюжети при положение, че съм завършил монументална 
живопис и се предполага, че трябва да правя огромни, „въздействащи“ неща, 
е някакво опониране. Сега осъзнавам колко е прекрасно, че навремето никой 
не ме е учил в специалостта стенопис как се прави живописна композиция.

С работи като „Мислено разсъблечен оратор“, 1986, „Озарени 
от решенията“, 1986, с голямата самостоятелна изложба на „Шипка“ 6 в 
началото на 1988, нещо промени ли се в позицията ти?

Промяната към по-социално ангажирани работи настъпи с Пе-
рестройката. Дотогава – и аз съм го казвал много пъти – съвсем искрено вяр-
вах в социализма. След 1985 лека-полека започнах да се осъзнавам. Сериите 
рисунки „Озарени от решенията“, „Търпението на един народ“, „историческо 
решение“ бяха изложени в коридора преди залата на изложбата ми от 1988, и 
допълнително ги кръстих „Минало І, ІІ и ІІІ“, с което така да се каже си „вързах 
гащите“. С други думи критиката ми е била насочена към миналото, а един 
господ знае кога е било това минало. Но смея да твърдя, че нямам нито една 
работа от периода преди 89-та, а и след това, от която да се срамувам сега.
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Можеш ли да назовеш други художници, които по това време са 
ти били интересни, които си смятал, че прекрачват някакви граници…

За граници не знам, но съм се възхищавал на иван Вукадинов, Милко 
Божков, андрей Даниел. Все още помня изложената в академията „автобусна 
спирка“ на Милко Божков (изгубена – бел.ред.). От начина, по който бяха на-
рисувани чакащите автобус работници, просто паднах.  Много ми харесваше 
и живописта на андрей Даниел, и бях много развълнуван, че започнахме да 
работим заедно покрай групата „Градът“.

Какво се промени със сформирането на групата „Градът“?
С голяма част от тях не съм бил близък приятел, но след като през 

лятото на 1986 Филип Зидаров отправи към нас, живописците1, покана да 
направим изложба без картини, се сближихме. На срещите ни (в ателието на 
андрей в София и в моето в Габрово, и в базите на СБХ в Карлово и Коприв-
щица) обсъждахме много запалено как да изглежда изложбата без картини. 
Говорили сме си и за политика, но в никакъв случай това не е било някак-
ва подривна дейност. За мен този период беше естествено продължение на 
натрупванията от петмесечната ми специализация в Nationaal Hoger Instituut 
voor Schone Kunsten, антверпен (октомври 1985-февруари 1986). 

Това, което се получи накрая в изложбата „Градът?“, си бяха чисти 
инсталации, макар че не ги наричахме така.

Може ли да се каже, че промяната в художествените практики 
тогава е част от цялостната социална промяна?

За мен има знак на равенство между двете неща. ако не искам да 
правя една картина, така както са ме учили, и правя нещо „авангардно“, то 
това за мен е подтик към промяна на цялата система, макар и умерен. Така го 
виждах тогава. Така го виждам и сега. Мисля, че не е редно днес който и да е 
от това поколение да каже, че тогава се е опълчил срещу системата при по-
ложение, че не е взел една пушка и не е тръгнал да гърми наоколо. Няма как 
да му повярвам. Тъпото на нашата система беше, че имаше относителна сво-
бода (например толерирането на „абстракцията“ – неслучайно е в кавички) и 
можеше да направиш почти всичко, стига да не е директно насочено срещу 
системата, както например в случая с художника Тодор Цонев, който е лежал 
в затвора заради ала Домие карикатури на семейство Живкови. и така се 
случи, че липсата на натиск, такъв, какъвто е имало в Съветския съюз и други 
социалистически държави, роди и липсата на нашенски ъндърграунд. Всички 
от групата „Градът“ бяхме известни млади живописци. Нищо ъндърграунд при 
нас, но минаваме за и сме „авангарда“ от това време.



254

Недко Солаков. Той, 1985. Маслени бои, платно, 46 х 55 см. 
Местонахождение неизвестно
Nedko Solakov. Hе, 1985. Oil, canvas, 46 x 55 cm. location unknown

Недко Солаков. Мислено разсъблечен оратор, 1986. Маслени бои, 
платно, 65 х 81 см. Местонахождение неизвестно 
Nedko Solakov. Undressed in My Mind Speaker, 1986. Oil, canvas, 
65 x 81 cm. location unknown

Недко Солаков. Наздравица за него, 1984. Маслени бои, платно, 
54 х 81 см. Със съдействието на галерия Континуа, италия
Nedko Solakov. A Toast for Him, 1984. Oil, canvas, 54 x 81 cm. Courtesy 
Galleria Continua San Gimignano / Beijing / Les Moulins

>
Недко Солаков. Обещай ми светло бъдеще, 1988. Маслени бои, платно, 
130 х 97 см.
Nedko Solakov. Promise Me a Bright Future, 1988. Oil, canvas, 130 x 97 cm

Недко Солаков. Пълно болшинство, 1987. Маслени бои, платно, 
89 х 116 см. Колекция Музей „Дом на хумора и сатирата“, Габрово
Nedko Solakov. Full Majority, 1987. Oil, canvas, 89 x 116 cm 
Collection Museum House of Humor and Satire, Gabrovo
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Каква беше атмосферата около създаването на работата „Поглед 
на Запад“, октомври 1989? Като цяло имаше осъзнаване, че се случва 
нещо, но другите показани работи в изложбата „Земя и небе“ не правеха 
политически коментар.

имаше осъзнаване. По това време вече бях направил големите по-
липтиси, започнати през 1988; „Новини“, както и другите, с които спечелих 
Гран При на Международния конкурс за млади живописци, което така и „потъ-
на“ около еуфорията на 10-ти ноември.

Помня как и къде ми хрумна идеята за далекогледа – сред колеги в 
сградата на СБХ на ул.„Шипка“ 6. Но да развявам сега байрака, че тогава 
„Поглед на Запад“ за мен е бил много анти, не мога да го направя. Но помня 
и до днес отговорният секретар на съюза, който ме засече в асансьора и ми 
каза, че от „голямата къща“ (онази с петолъчката отгоре, която се виждаше 
през далекогледа) смятат, че „Поглед на Запад“ не е удачно название. Отго-
ворих, че покривът е собственост на СБХ и ако искат даже могат и да мах-
нат работата, но названието й няма да променя. Малко след това изчезна 
бронзовата табела (с името на български и английски), което беше описано в 
Дневника на изложбата, а след това и това описание изчезна. Така работата 
лека-полека се „сакрализира“.

„Хамелеонът“ от февруари 1990 е откровено политическа ра-
бота.

Това беше поръчка от ЦК на Комсомола към „Градът“ като към на-
шумяла авангардна група; бяха дадени пари за материали. Първоначално 
мислехме да накичим едни тараби с вече ненужните комсомолски книжки 
(Димитровски комунистически младежки съюз – ДКМС се трансформираше в 
Българска демократична младеж), ярко червени отвън и светлосини отвътре, 
и да ги изложим пред НДК. Тогава ми хрумна идеята да направим силует на 
хамелеон. Книжките се превърнаха в червени люспи по кожата му, а като за-
духаше „вятърът на промяната“ те се разтваряха и показваха светлосинята 
си вътрешност (цветът на опозицията, на СДС). Стана истински хепънинг. Хо-
рата започнаха да носят собствените си комсомолски книжки, които по това 
време все още бяха много сериозен личен документ, и ние ги заковавахме 
върху туловището на хамелеона. Много ни се ядосаха комсомолците. 

След 10-ти ноември изгубих всякакво желание да правя политически 
работи, защото на „умряло куче нож да вадиш“ е просто тъпо и некадърно. 
Двете работи, с които за себе си  приключих със социализма, са „Строго 
секретно“ и „Енциклопедия Утопия“ (1990). 
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Кое те накара напоследък отново да се обърнеш към директно 
политически работи?

Не може да се каже, че през годините съм бил аполитичен. В много 
от нещата ми присъства политиката, макар и по по-различен начин. Незави-
симо, че „Silent F Words“2 формално погледнато беше изпсувана по време 
на тройната коалиция3, се отнася прекрасно за всяко едно управление. Да 
не говорим за „Съвременна история с духове, чифт обувки с високи токчета 
(две наводнения) и разни други пакости“ от Първото биенале в Нови Орлеан, 
2008, и „Рицари (и други мечти)“, 2010-2012, от Документа 13 в Касел, където 
директно вкарвам части от нашата действителност, с които меко казано не 
съм съгласен и по мой си начин ги „заклеймявам“. 

В повечето си работи ти си доста иносказателен, докато в „Silent F 
Words“ си съвсем директен. Очевидно има някакво натрупване.

Мисля, че директно се самоиронизирам. Никога не бих направил ра-
бота, където директно да псувам на глас институциите. Не е интересно. 

През 2013 направи „Протест срещу протеста“ в галерия “One 
Night Stand” в София. Срещу какво точно протестираше?

Моят протест беше срещу протеста срещу Бойко Борисов4, незави-
симо че най-пиперливите ми политически истории от последните години са 
свързани с него. Мисля, че не трябваше така да се протестира през февруари 
2013, както и сега мисля, че не трябва така да се протестира срещу новото 
правителство5. Знам, че звуча непоследователно, че отношението ми е даже 
„вредно“, както го нарече мой приятел, но такова ми е усещането. и мисля, 
че съм прав. Гледайки си работата, мъчейки се да дам максималното от себе 
си, както и да помагам на хората около мен – в това се изразява моят протест. 
Манифестации не понасям. Тази еуфория у хора, на които страхотно им се 
иска да станат герои… Е, няма да станат. Полицията ни за разлика от тази в 
истанбул и на много други места е много лоша – не иска да ги направи герои 
като им спука гьона както в други демократични държави, където реагират на 
такива демонстрации по демократично силов начин.

Съзнавам, че наглата ми позиция на страничен наблюдател и съдник 
идва от това, че имам предимството и лукса да си изкарвам хляба, продавай-
ки абсурдите на тази действителност извън България. 

Не ти ли е съвестно, че една от най-важните от гледна точка 
на българската история и изкуство работи, а именно „Строго секретно“, 
вече е в колекцията на Ван Абе Музеум в Айндховен?
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Недко Солаков. Озарени от решенията, 1986. Въглен, графит, креда, 
хартия, 7 рисунки, 71 х 95 см. всяка. Колекция Музей за съвременно 
изкуство Serralves, Порто  
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Nedko Solakov. Enlightened by the Decisions, 1986. Charcoal, graphite, 
chalk, paper, 7 drawings, 71 x 95 cm each. Collection Museu de Arte 
Contemporanea Serralves, Porto 
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Не, не ме гризе съвестта (макар че мястото на тази работа е в Бъл-
гария, но очевидно тук никоя институция не я иска). Още повече, че преди 
няколко месеца подарих на същия музей картината си от 1988 „Гризящата ме 
съвест“. Това е една от двете картини (другата е „Покаяние“ от 1988), посве-
тени на същата тема, но направени преди 1989, когато не можех открито да 
разкажа, че съм имал контакти с Държавна сигурност като студент и войник 
в Строителни войски между 1976 и лятото на 1983 (когато отказах да бъда 
прехвърлен към офицера, който отговаряше за интелигенцията в Габрово). 
Първото, което направих след 10-ти ноември, беше да разкажа тази история. 
Работих върху сандъчето между декември 1989 и февруари 1990. След като 
го завърших го показах първо на жена си Слава, която го възприе съвсем 
нормално. След това го показах на най-добрия си приятел лъчезар Бояджи-
ев, който каза: „знаех си, че има някаква причина ти да си толкова антисоци-
алистически настроен“. и след това го показах на група „Градът“, с която по 
това време правехме „Хамелеона“. и по покана на лъчо го изложих публично 
в изложбата „Край на цитата“ през април 1990 и мога още много да ти разказ-
вам, ама някак си вече ми е писнало. Затова нека да цитираме текста, който 
винаги придружава сандъчето и аз много държа на него, защото той дава кон-
текста за разбиране на съдържанието му. Между другото „срамната тайна“ в 
него заема обидно малко място сред останалите изповеди.

„„Строго секретно“, създадена между декември 1989 и февруари 
1990, се състои от кутия-картотека, напълнена с текстчета, рисунки и обекти, 
които разказват подробно сътрудничеството на художника с Държавна си-
гурност през младежките му години, което той преустановява през 1983. В 
България, 25 години след промените, досиетата все още са засекретени и 
няма публични документи за сътрудничеството на художника. Работата пре-
дизвиква голяма полемика, когато е показана за първи път през пролетта на 
1990 по време на пика на политическите промени срещу дългогодишния ко-
мунистически режим. Саморазкриващият се жест в този художествен проект 
продължава да бъде уникален в контекста на пост-комунистическа Европа и 
още с появата си „Строго секретно“ се превръща в икона на времето си.

40-минутното видео, което показва художника, препрочитащ съдържа-
нието на картончетата, е заснето в ателието му в София през 2007.“

Защо държа на този текст? Много е трудно за един западняк да 
 осъзнае, че може да има такъв глупак, който без да е заплашен от разкри-
ване, да разкаже тази история. Общоприето клише е, че всички досиета в 
бившия източен блок по подобие на ГДР са разкрити. и досега публично до-
кументи за моето сътрудничество няма. Само художествено произведение. 
Между другото преди няколко години реших да си видя досието. Оказа се, че 
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са ме водили на отчет между 1978 и 1981, т.е. сам съм се натоварил с още 4 
години. С изключение на една-две страници, където малко злобничко докла-
двам за разказани политически вицове, в останалите около 60 страници няма 
нищо, от което да се срамувам. Разказвам колко добър студент/художник е 
този или онзи колега, което не ме оневинява в очите ми, разбира се.

И през всичките тези години ти си остана единственият враг, 
независимо от други разкрити досиета.

Хората не обичат това – да си признаеш по този начин. Те самите 
способни ли са на подобен жест? Не са способни. Всички си траят. За добро 
или за лошо животът ми и историите, които разказвам, са едно и също нещо. 
Може би затова ми е било „по-лесно“ да го направя.

април 2014 

1 Първоначално поканените са андрей Даниел, Божидар Бояджиев, Вихрони 
Попнеделев, Греди асса, Милко Божков, Недко Солаков и Свилен Блажев. Милко 
Божков не се включва в групата, а Свилен Блажев участва само в изложбата 
„Градът?“ през 1988 

2 „Безмълвни (но толкова цветущи, колкото само българският език може да позволи) 
псувни“, 2009

3 Българска социалистическа партия (БСП), Национално движение „Симеон 
Втори“ (НДСВ) и Движението за права и свободи (ДПС), 2005-2009

4 Министър-председател на РБългария, 2009-2013
5 89-то правителство на РБългария, начело с Пламен Орешарски – 29 май 2013-6 август 

2014
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Недко Солаков. историческо решение, 1987, маслени бои на платно, 70 
х 100 см.
Nedko Solakov. Historical Decision, 1987, oil on canvas, 70 x 100 cm

Недко Солаков. историческо решение, 1987. Въглен, графит, креда, 
хартия, 7 рисунки, 70 х 100 см. всяка
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Nedko Solakov. Historical Decision, 1987. Charcoal, graphite, chalk, paper, 
7 drawings, 70 x 100 cm each
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Недко Солаков. Търпението на един народ, 1987. Въглен, графит, креда, 
хартия, 7 рисунки, 70 х 100 см. всяка. Колекция Контакт, ЕРСТЕ Банк Груп
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Nedko Solakov. The Endurance of a Nation, 1987. Charcoal, graphite, chalk, 
paper, 7 drawings, 70 x 100 cm each. Collection Kontakt, ERSTE Bank Group
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Недко Солаков пред картината „Нетърпимост“ в ателието в с. Борики, 
1987. Графит, акрил, изсушено растение, птичи пера, канап, фазер, 
195 х 390 х 5 см.
Nedko Solakov in front of his painting “I Can’t Stand It” at Boriki village studio, 
1987. Graphitte, acrylic, dried plant, feathers, mesonite, 195 x 390 x 5 cm

Недко Солаков. Самостоятелна изложба в Съюза на българските 
художници, ул. Шипка 6, София, януари 1988
Nedko Solakov. Personal exhibition at the Union of Bulgaria artists, 
Shipka 6 Str., Sofia, January 1988
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Недко Солаков. Самостоятелна изложба в Съюза на българските 
художници, ул. Шипка 6, София, януари 1988
Nedko Solakov. Personal exhibition at the Union of Bulgaria artists, 
Shipka 6 Str., Sofia, January 1988

Недко Солаков. Три народни мъдрости и една моя, 1988. Маслени бои, 
платно, полиптих от 5 части, 35 х 135 см. Със съдействието на галерия 
Континуа, италия
Nedko Solakov. Three Popular Proverbs and One of My Own, 1988. Oil, 
canvas, polyptych in 5 parts, 35 x 135 cm. Courtesy Galleria Continua San 
Gimignano / Beijing / Le Moulins
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Недко Солаков. Номенклатура, 1988. акрил, сепия и бял туш, кожа, 
стомана, дърво, тел, платно, телбод върху намерени обекти, 18 х 50 х 50 см.
Nedko Solakov. Nomenclature, 1988. Acrylic, sepia and white ink, leather, 
steel, wood, wire, canvas, staples on found objects, 18 x 50 x 50 cm
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Недко Солаков. Йерархия, 1988. Смесена техника, платно, полиптих, 
8 части, общ размер 145 х 130,5 х 7 см. Със съдействието на галерия 
Континуа, италия
Nedko Solakov. Hierarchy, 1988. Graphite, oil, аnd mixed media, canvas, 
polyptych, 8 parts, overall 145 x 130,5 x 7 cm. Courtesy Galleria Continua 
San Gimignano / Beijing / Les Moulins
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Недко Солаков. Новини, 1988. акрил, маслени бои, графит, желязо 
и бронз, платно и дърво. Полиптих от 12 части, 139 х 192 х 7 см. 
Колекция Бургер, Хонгконг
Nedko Solakov. News, 1988. Acrylic, oil, graphite, iron, bronze, canvas and 
wood. Polyptych in 12 parts, 139 x 192 x 7 cm. Burger Collection Hong Kong
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Недко Солаков. Ще дойде ден, 1988. Маслени бои, въглен и графит, 
платно. Полиптих от 6 части, 210,5 х 227,5 см. Колекция Енеа Риги, 
Модена
Nedko Solakov. The Day Shall Come, 1988. Oil, charcoal and graphite, 
canvas. Polyptych in 6 parts, 210,5 x 227,5 cm. Collection Enea Righi, Modena
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Недко Солаков. Спонтанно народно веселие, 1988. Графит, креда, 
хартия, 7 рисунки, 50 х 70 см. всяка 
Nedko Solakov. Spontaneous People Jubilation, 1988. Charcoal, graphite, 
chalk, paper, 7 drawings, 50 x 70 cm each 
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Недко Солаков. Снемане на решение, 1988. Въглен, графит, креда, 
хартия, 5 рисунки, 70 х 100 см. всяка
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Nedko Solakov. Passing Down a Resolution, 1988. Charcoal, graphite, chalk, 
paper, 5 drawings, 70 x 100 cm each 
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A conversation with Nedko SOLAKOV

Maria Vassileva: You are definitely the artist of your generation whose 
works are the most explicitly political. Even your earliest paintings, with which you 
appeared on the Bulgarian art scene in the early 1980s, were, in my view, a form of 
opposition to the system. They were populated with tiny figures, depicted either as 
part of the crowd or in comic situations – in other words, there was nothing grand 
or heroic about them although this is exactly what art was supposed to be about 
at that time. Back then did you recognize or feel that you were “playing” against 
the system?

Nedko Solakov: Frankly speaking, if you had asked me this question before I 
saw my 1982 painting A Gloomy Day (done while I was in the army) at the reconstruction 
of the exhibition The Land and the People (at the art gallery at 6 Shipka Street in Sofia, 
2013), I probably would have said, “Well, I don’t know.” But looking back at my early paint-
ings, I now see how different they are from all the others, although back then I didn’t think 
they were that different. Subconsciously, of course, I must have meant them to be. In a way, 
they do play on implicit references – for example, the 1984 A Toast for Him or the 1985 He 
were meant to reference some communist bosses, excluding the top boss (todor Zhivkov, 
of course) – although he, too, was hinted at or directly portrayed in subsequent works, es-
pecially after the beginning of the perestroika (for example, in Hierarchy, 1988).

The very wish to paint such small, slightly ironic and sentimental paintings, 
despite the fact that I had graduated in Mural Painting and was supposed to do huge, 
“compelling” things, was an opposition of sorts. I now realize how wonderful it is that 
while I was studying Mural Painting at the Art Academy in Sofia no one taught me how to 
compose a painting on canvas.

With works such as Undressed in My Mind Speaker, 1986, or Enlightened 
by the Decisions, 1986, with your first major solo exhibition at 6 Shipka Street at 
the beginning of 1988, did anything in your position change?

The change towards more socially engaged artworks came with the Perestroi-
ka. Until then – and I’ve said this many times – I sincerely believed in socialism. After 
1985 I gradually began seeing it for what it really was. The series of drawings called 
Enlightened by the Decisions, The Endurance of a Nation and Historic Decision, were 
displayed in the corridor before the hall where my 1988 exhibition was being held, and I 
had additionally titled them Past I, II and III – “playing it safe”, so to speak. In other words, 
my criticism was ostensibly directed at the past and it was anybody’s guess exactly when 
that past was. But I dare say that I don’t have a single work from the period before – or, 
for that matter, after – 1989, of which I am ashamed now.
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Were there any particular artists you found interesting at that time and 
thought they were transgressing some boundaries?

I don’t know about boundaries, but I admired Ivan Voukadinov, Milko Bozhkov, 
Andrey Daniel. I still remember Milko Bozhkov’s Bus Stop [now lost – editor’s note], 
which was displayed at the Art Academy. The way the workers waiting for the bus were 
painted simply bowled me over. I also liked Andrey Daniel’s paintings very much, and I 
was very excited when we started working together in The City group.

What changed with the formation of The City group?
I wasn’t close friends with many of the members of this group, but we became 

close after Philip Zidarov invited us, painters1, in the summer of 1986 to do an exhibi-
tion without paintings. At our meetings (at Andrei’s studio in Sofia and at my studio in 
Gabrovo, and at the Union of Bulgarian Artists’ bases in Karlovo and Koprivshtitsa), we 
had very fervent discussions about what the exhibition without paintings should look like. 
We also spoke about politics, but this wasn’t a subversive activity in any way. To me, this 
period was a natural continuation of the experience I had acquired during my five-month 
postgraduate studies at the Nationaal hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerp 
(october 1985 – February 1986).

At the end, what we produced at the exhibition The City? were pure installa-
tions, although we didn’t call them “installations”.

Can the change in art practices at that time be said to have been part of 
the overall social change?

To my mind, the one equates the other. If I don’t want to do a painting the way I 
was taught to and I do something “avant-garde”, then this, to me, is an impulse – even if a 
moderate one – towards changing the whole system. This is how I saw things back then. 
This is also how I see things now. I think it isn’t right for anyone from this generation to 
say that they had stood up against the system, considering that they hadn’t taken a gun 
and started shooting around. There’s no way I can believe them. The dumb thing about 
our system was that there was a relative degree of freedom (for example, the toleration 
of “abstraction” – the inverted commas aren’t coincidental) and you could do almost any-
thing as long as it wasn’t directly targeted against the system – as, for example, in the 
case of the artist Todor Tsonev, who spent time in prison because of his Daumier-style 
caricatures of the Zhivkov family. And it so happened that the absence of pressure of the 
kind they had in the Soviet Union and other socialist countries, also led to the absence 
of a Bulgarian underground. All of us in The City group were well-known young painters. 
There was nothing underground about us, but we are considered to be, and are, “the 
avant-garde” of that time.
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Недко Солаков. из изложбата „Градът?“, 1988, галерия на 
ул. „Г. С. Раковски 125“ (сега галерия „Райко алексиев“), София
Nedko Solakov. From “The City?” exhibition, 1988, Rakovski 125 Gallery 
(now Raiko Alexiev Gallery), Sofia
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Недко Солаков. Поглед на Запад, 1989. Текст, бронзова табела, 
далекоглед, ориентиран на запад, червената звезда върху ЦК на БКП, 
София, вариращи размери, частично разрушена
Nedko Solakov, View to the West, 1989. text, bronze plate, telescope, 
pointing west, the red star on the top of the headquarters of the Bulgarian 
communist party, Sofia, dimensions variable, partly destroyed

Група „Градът”. Хепънинг „Хамелеонът“, градинката пред НДК, февруари 
1990
City Group. “The Chameleon” happening, in front of the National Palace 
of Culture, February 1990
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What was the atmosphere like around the creation of your work View to 
the West in October 1989? As a whole, there was an awareness that something 
was happening, but the other works shown at the Earth and Sky exhibition didn’t 
make political commentary.

There was an awareness. By then I had already produced my large-format 
polyptychs, begun in 1988, News, and the other works with which I won the Grand Prix 
at the International Competition for Young Painters, which, however, were “eclipsed” by 
the euphoria around 10 November 1989.

I remember exactly how, and where, the idea of the telescope came into my 
mind – among colleagues at the Union of Bulgarian Artists building at 6 Shipka Street. 
But I certainly cannot boast and brag now that back then I saw View to the West as a very 
strong statement against the system. But I remember to this day the executive secretary 
of the Union, who cornered me in the lift and told me that the people from “the big house” 
(the one with the five-pointed star on top which was seen through the telescope) thought 
that View to the West wasn’t an appropriate title. I responded that the roof was the prop-
erty of the Union of Bulgarian Artists and if they wanted to, they could even remove the 
work, but I wouldn’t change its title. Shortly after that, the bronze plate (with the name 
of the work in Bulgarian and english) disappeared, and this was described in the Diary 
of the exhibition; then this description disappeared, too. Thus, this work was gradually 
“sacralized”.

The Chameleon, made in February 1990, is an explicitly political work.
This work was commissioned by the Central Committee of the Komsomol from 

The City as from a trendy avant-garde group; they gave us money for materials. Initially, 
we intended to decorate some wooden planks with the now redundant Komsomol mem-
bership cards (the Dimitrov Communist Youth Union, commonly known as the Komsomol, 
was being transformed into the Bulgarian Democratic Youth), bright red from the outside 
and blue inside, and display them in front of the National Palace of Culture in Sofia. Then 
I came up with the idea of making a silhouette of a chameleon. The membership cards 
became red scales on its skin, and every time “the wind of change” blew they opened 
and showed their light-blue insides (the colour of the opposition, the Union of Democratic 
Forces/SDS). This became a true happening. People began bringing their own Komso-
mol cards, which at that time were still a very serious identity document, and we nailed 
them onto the body of the chameleon. The Komsomol bigwigs were furious with us.

After 10 November 1989 I no longer felt like doing any political artworks be-
cause “kicking someone when they are down” is simply a dumb and unimaginative thing 
to do. The two works with which I, personally, finished with socialism are Top Secret and 
Encyclopedia Utopia (1990).
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What made you recently return to doing explicitly political artworks?
I cannot say that I’ve been apolitical over the years. Politics is present in many 

of my works, even if in a somewhat different way. Although Silent F Words2 was produced 
at the time of the three-party coalition government3, it applies perfectly well to any gov-
ernment. To say nothing of A Recent Story with Ghosts, a Pair of High-Heeled Shoes, (a 
couple of floods) and Some Other Mischievous Acts from the First New orleans Bien-
nale, 2008, and Knights (and other dreams), 2010-2012, from doCUMeNTA (13) in Kas-
sel, where I directly address parts of our reality which, to put it mildly, I disagree with and 
which I “condemn” in my own way.

While in most of your works you are quite allegorical, in Silent F Words 
you are very explicit. Obviously, there has been some sort of build-up.

I think I am explicitly self-ironic. I would never do an artwork in which I explicitly 
swear at institutions out loud. This isn’t interesting.

In 2013 you staged Protest Against the Protest at the One-Night Stand 
Gallery in Sofia. What, exactly, were you protesting against?

My protest was against the protest against Boyko Borisov4, despite the fact 
that my most caustic political stories in recent years have to do with him. I think this 
wasn’t the way to protest in February 2013, just as I think that this isn’t the way to protest 
against the new government5. I know that I sound inconsistent, that my attitude is even 
“harmful”, as a friend of mine called it, but this is what I feel. And I think I am right. Doing 
my job, trying to do my best as well as trying to help the people around me – this is what 
my protest consists in. I can’t bear parades. This euphoria of people who so eagerly want 
to become heroes… Well, they won’t. Bulgarian police, unlike those in Istanbul and many 
other places, are very bad – they don’t want to turn them into heroes by beating them 
black and blue as in other democratic countries, where they react to such demonstrations 
in a democratically forcible way.

I am aware that my brazen position as a side observer and judge comes from 
the fact that I have the advantage and luxury of making a living from selling the absurdi-
ties of this reality outside Bulgaria.

Don’t you have any qualms about the fact that one of the works of great-
est importance from the point of view of Bulgarian history and art, Top Secret, is 
now in the collection of the Van Abbemuseum in Eindhoven?

No, I have no qualms (although I am aware that this work belongs in Bulgaria, 
but obviously no Bulgarian institution wants it). especially considering that a few months 
ago I donated my 1988 painting My Conscious Tormenting Me to the same museum. This 
is one of my two paintings (the other is Repentance, 1988) devoted to the same subject, 
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Недко Солаков. Строго секретно, 1989-1990. акрилни бои, туш, маслени 
бои, снимки, графит, бронз, алуминий, дърво, срамна тайна; 179 бр. 
в оригинална кутия за картотекиране, 14 х 46 х 39 см. Колекция Van 
Abbemuseum, айндховен
Nedko Solakov. Top Secret, 1989-1990. Acrylic, drawing ink, oil, photographs, 
graphite, bronze, aluminium, wood, shameful secret; 179 index cards in 
original box; 14 x 46 x 39 cm. Collection Van Abbemuseum, Eindhoven
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Недко Солаков. Гризящата ме съвест, 1988. Маслени бои, платно, 
73 х 92 см. Колекция Van Abbemuseum, айндховен 
Nedko Solakov. My Conscience Tormenting Me, 1988. Oil, canvas, 
73 x 92 cm. Collection Van Abbemuseum, Eindhoven
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Недко Солаков. Съвременна история с духове, чифт обувки с високи 
токчета (две наводнения) и разни други пакости, 2008. Смесена 
техника, вариращи размери. Prospect 1. Биенале в Ню Орлиънс, 2008, 
дългосрочно отдадена на Колекция La Gaia, Буска, италия
Nedko Solakov. A Recent Story with Ghosts, a Pair of High-Heeled Shoes, 
(a couple of floods) and Some Other Mischievous Acts, 2008. Mixed media, 
dimensions variable. Prospect.1 New Orleans Biennale 2008, long term loan 
to Collection La Gaia, Busca
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but made before 1989 when I couldn’t openly say that I had had contacts with State Se-
curity as a student and as a conscript in the Labour Corps between 1976 and the summer 
of 1983 (when I refused to be transferred to the State Security officer responsible for the 
intelligentsia in Gabrovo). The first thing I did after 10 November was to tell this story. I 
worked on the index box between December 1989 and February 1990. After I finished it 
I showed it first to my wife Slava, who took it very normally. Then I showed it to my best 
friend, Luchezar Boyadjiev, who said, “I knew there was a reason why you were so anti-
socialist-minded.” And then I showed it to The City group, with which we were doing The 
Chameleon at the time. And at Lucho’s invitation, I displayed it in public at the End of the 
Quotation exhibition in April 1990 – and there is a lot more I can tell you, but somehow 
I’m sick and tired of telling this story. So let us quote the text which always accompanies 
the index box – I am very insistent on it because it gives the context that enables people 
to understand its content. By the way, the “shameful secret” in it has an offensively small 
place among the other confessions.

Top Secret, created between December 1989 and February 1990, consists of 
an index box filled with a series of cards detailing the artist’s youthful collaboration with 
the Bulgarian state security, which he stopped in 1983. In Bulgaria, twenty-five years af-
ter the changeover, the official files remain closed, and there are no publicly known docu-
ments on the artist’s collaboration. The work caused great controversy when it was first 
exhibited in the spring of 1990, at the height of the political changes to the long-standing 
Communist rule. The self-disclosing gesture in this artistic project is still unique in the 
context of post-Communist europe, and since its appearance Top Secret has become an 
icon of its time. The forty-minute-long video, which shows the artist rereading the index 
box’s contents, was shot in his studio in Sofia in 2007.

Why do I insist on this text? It is very difficult for a Westerner to imagine that 
someone can be stupid enough to tell this story without being threatened with disclo-
sure. It is a commonplace cliché that similarly to east Germany, all secret police files in 
the former eastern bloc have been disclosed. To this day, there are no publicly known 
documents on my collaboration. There is only a work of art. By the way, a few years 
ago I decided to see my secret police file. It turned out that I was kept on record be-
tween 1978 and 1981 – in other words, I had burdened myself with another four years. 
With the exception of a page or two where I report, a bit maliciously, about told political 
jokes, in the other approximately sixty pages there is nothing I am ashamed of. I tell 
what a good student/artist this or that colleague is, which doesn’t exonerate me in my 
own eyes.
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Недко Солаков. Протест срещу протеста, март 2013, галерия One Night 
Stand, София
Nedko Solakov. Protest Against the Protest, March 2013, One Night Stand 
Gallery, Sofia
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And over all these years you’ve remained the only enemy, despite the 
disclosure of other secret police files.

People don’t like it when you confess in this way. Are they themselves capable 
of such a gesture? They are not. everybody keeps mum. For better or for worse, my life 
and the stories I tell are one and the same thing. Perhaps that is why it was “easier” for 
me to do it.

April 2014

1 Those invited initially were Andrey Daniel, Bozhidar Boyadjiev, Gredi Assa, Milko Bozhkov, 
Nedko Solakov, Svilen Blazhev and Vihroni Popnedelev. Milko Bozhkov did not join the group, 
while Svilen Blazhev took part only in the exhibition The City? in 1988.

2 Silent (But As Rich As Only The Bulgarian Language Can Be) F Words, 2009.
3 The Bulgarian Socialist Party (BSP), the National Movement Simeon II (NDSV), and the 

Movement for Rights and Freedoms (DPS), 2005-2009.
4 Prime Minister of the Republic of Bulgaria, 2009-2013.
5 The 89th Cabinet of Bulgaria, 29 May 2013-6 August 2014, Prime Minister Plamen oresharski



Разговор с лъчезар БОяДжИеВ

лъчезар Бояджиев. 17 мига от пролетта ЕООД, 1996 (фикционален 
бизнес в две части)
Luchezar Boyadjiev. 17 Instants from Spring Ltd., 1996 (fictional business 
in two parts)

Change, пролет 1996. инсталация; рисунка с маркер върху фотография; 
рисунка с акварел и туш върху фотокопия на банкноти; табло за курс 
на акции, и др., детайл изложба: „Пластическият образ на 90-те”, НДК, 
София
Change, spring 1996. Installation; drawing with marker on photograph; 
drawing with watercolor and ink on Xerox copies of banknotes; stocks rates 
display, etc., detail Exhibition: “The Pictorial Image of the 1990ies”, National 
Palace of Culture, Sofia  
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Мария Василева: Промените в края на 80-те и началото на 90-те 
години на 20-и век настъпваха бързо и донякъде неочаквано. В същест-
вуващия тогава „абсурден вакуум на ценности“ (думите са твои) самото 
обръщане към непознати или поне тотално непопулярни форми на съ-
временното изкуство съдържаше политическо послание и се приемаше 
като опозиция на съществуващото статукво. Много е трудно това да се 
обясни на хората, които не са го преживяли. Ти как би го направил?

лъчезар Бояджиев: Въобще не бих го правил... Този тип рефле-
ксия зависи от натрупване на научни трудове с исторически характер, които 
фиксират (постепенно, но неотклонно и сравнително обективно) какво и кога 
е станало, кой е участвал, дал идея или помогнал, както и къде, защо, с каква 
мотивация... Разбира се, тук личните разкази на участниците са изключител-
но важни, особено в отсъствието на свестни институции на паметта – музеи, 
архиви, книги, албуми, каталози, колекции... От многогласието на спомените 
все ще се получи обобщена картина, но – и това още го нямаме. Все едно 
– в отсъствието на вече написана история с научен характер и стойност за 
периода преди 30-15 години (1984-1990-те години), всичко останало ще звучи 
за „непосветения” така както тогава, в края на 1980-те години, ни говореха 
по-старите, да кажем художниците от априлското поколение, овластени чрез 
СБХ да следят за „реда” в художествения живот (още помня интонацията в 
гласа на покойните Йони левиев и Христо Нейков...:) – „ааа, това ние сме го 
правили още през 1960-те години; ...такива, как им викате сега – ‘хепънинги’ 
(?), сме въртели по време на пролетните балове в академията, че...”. и така 
нататък. Разбира се, тогава ми се виждаше безсмислено да влизам в спорове 
за това доколко те тогава са отрефлектирали, дори и само на терминологично 
ниво, какво правят – при това без в никакъв случай да поставям под съмнение 
искреността и чистотата на действията им в миналото...! За разлика от това, 
при „моята” смяна на модела от средата на 1980-те и началото на 1990-те, а 
и по-късно, аз ясно знаех и програмно прокарвах, че ориентирът ми не е Па-
риж от 1930-1950-те, да кажем, ами е Ню Йорк от 1960-1980-те и постепенно 
– целият свят през 1990-те години и особено след 1992 (За хора като Яра 
Бубнова, например, или Кирил Прашков, още един и може би по-съществен 
ориентир беше Русия с Московската концептуална школа и сцената в Петер-
бург от 1980-те насам; в един момент всичко това някак си се смеси в обща 
енергия). Дори и само на терминологично ниво това е така, независимо дали 
сега ще ми кажеш, че тук слушаш теоретика и куратора лБ, а не художника лБ 
– разбираш, че за мене тези са едно и също лице с разнообразна практика...

Опозицията според мен беше не само в това дали сме вкарвали не-
приети дотогава форми и езици, или/и политически послания, а най-вече в 
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смяната на самия модел на правене на изкуство и показване на изкуство – от 
„ателието”, до инсталацията, куратора и отношенията с публиката. В това 
сигурно е имало и директни политически мотиви за някои от участниците в 
процеса, но не те бяха най-важните за мене. За мене главното беше тран-
сформацията на целокупния художествен живот и това започна към 1984 с 
първите ми появи/прояви на арт сцената в София. Но доколкото днес сме все 
още в същия този модел, установен преди 20-30 години, е невъзможно той да 
се опише отвътре за по-младите, които също са вътре в него, но са лишени от 
привилегията да са били „първопроходци”, т.е. от това да са се родили „като 
че ли вчера” и вече да са се оказали „стари майстори”... Невъзможно е да се 
обясни отвътре, от участниците в процеса, защото всяко обяснение се посре-
ща с негодувание и се отчита като опит за налагане на власт над интерпре-
тацията от позицията на поколенческо превъзходство и терор на влиянието 
чрез „заграбената” територия на професионални връзки и позиции, и т.н. 

Но за да не изглежда, че НЕ се правя на важен – за мене промени-
те не бяха неочаквани и настъпиха поне 5 години по-късно, отколкото би ми 
се искало... Причината е в това, че имах тази биографична привилегия, по 
семейна линия на сключен брак, да прекарам доста време в Ню Йорк през 
1980те – 1980-83, после през 1986 и т.н. известна история... ако  перестрой-
ката беше станала веднага след смъртта на Брежнев на 10 ноември 1982, 
вероятно и днес щях да си живея в СаЩ, а съвременното изкуство в България 
вероятно би имало малко по-друг профил, дори и само като набор от ембле-
матични работи, изложби, текстове, похвати и може би – самочувствие.

Не така стана обаче и след относителната „самота” в ранните ми го-
дини на „евангелизация” на страната през 1983-1986 (вж. по-долу какво точно 
имам пред вид...:) вече по-късно, към 1987-89, се почувствах част от по-голям 
кръг хора, споделящи патоса на идващите промени и де факто сменящи мо-
дела още преди 11.1989. Тук на първо място ще спомена кръгът „Синтез” и 
по-късно Пост-модерния семинар в НОи-БаН, от който се роди книгата ARS 
SIMULACRI през 1989 – там моят личен език на участие беше драстично сме-
нен – нарисувах корицата и другите визуализации в томчето; предоставих 
личния си печат-преге за подпечатване на задната корица на книжката (пе-
чатът на Ню-Йоркската корпорация на пекари, с името BAKE RITE, който бях 
купил в някакъв антиквариат в Ню Джърси години преди това и тогава „удрях” 
на моите работи...); проявих се публично като художник в България за пръв 
път (но всъщност първата ми изява на изложба в България като художник е 
изложбата „11.11.’89” в Благоевград, която се откри в една паметна дата...; и 
откъдето ми откраднаха произведенията...:). Също така приятелите от група-
та „Градът”, на чиято първа изложба през 1988 бях, мисля..., някак си важен, 
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лъчезар Бояджиев. Укрепване на вярата, 1989-1991. инсталация; 145 
колажа и малки обекта. Вариращи размери Колекция Hohenthal und 
Bergen Galerie, Berlin (от 1994) 
Luchezar Boyadjiev. Fortification of Faith, 1989-1991. Installation; 145 
collages and small objects. Dimensions variable Collection: Hohenthal und 
Bergen Galerie, Berlin (since 1994) 
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но не-публично оповестен, консултант, както и помощник-съмишленик сред 
още други хора. и накрая, че дори и най-много като мащаб и ефект в годините 
– на К(в)МХ, в чието основаване имам участие, от самото му начало и до края 
на добрите години на клуба до към 1992-94. 

На кратко – всяка смяна на модела на производство и разпростра-
нение на изкуство има политически характер. Когато това съвпадне с период 
на рязка смяна на общественото устройство, нещата стават още по-драстич-
но видими. Въобще не е проблемът в това сега да се обясняват такива оче-
видности на хората, които не са преживяли онова време – те трябва да го 
четат в онези книги за онова време, които още не са написани, за жалост. 
Не-преживялите онова време ще си преживеят на спокойствие своето време, 
каквото и когато и да е то. Просто още в началото на „времето си” трябва да 
си пишат книгите, че няма кой друг да го стори.

Развивайки се в такава среда, би ли определил себе си като 
социално активен или политически художник? Това, струва ми се, не 
са термини, с които съвременните български художници мечтаят да се 
асоциират. И все пак, като се връщаме назад, много от работите ти днес 
се разчитат като такива.

абсолютно – и по рождение, и по убеждение... Странното е, че освен 
информацията и аурата на някаква особена свързаност със света, които донесох 
със себе си в края на 1983 при първото си завръщане от СаЩ (и които започнах 
да споделям с колегията на публични и лични срещи откъм пролетта на 1984), 
там някъде „в багажа” се беше скрило и дълбоко внедреното ми от живеенето (и 
отъркването в арт сцената) в Ню Йорк убеждение, че изкуството е политически 
важно нещо и то по начин дълбоко различен от познатия ни в социалистическа 
България от онова време. именно тази комбинация от информация, вътрешно 
убеждение и правене на неща като лекции и срещи, текстове и разговори, и арт 
работи (които не показвах в България дълго време, някои – дори и до днес) и т.н., 
е нещо, което за себе си наричам „евангелизация” на страната във „вярата” на 
съвременното изкуство... Правех го със страст и удоволствие. и до днес го правя 
– но днес това се е „превъплътило” в практиката ми в пърформансите – турове от 
типа на циклите Schadenfreude Guided Tours (2003 в Касел, 2005 в Шарджа, 2006 
и 2008 в Сингапур, пак през 2008 в Санта Фе и Йерусалим, 2010 в София – знаеш 
го това, защото ти му беше кураторът..., и т.н.); или от типа на лекциите „Концеп-
туализъм с човешко лице” (София, 2013) и „Визуални протоколи” (София, 2012); 
както и съвсем наскоро в „Пловдив тики-така. Сънят на чудовищата поражда раз-
ум” (Нощта на музеите в Пловдив, 2014) или в Берн (Швейцария, 10.2014), която 
има толкова дълго заглавие, че ще е неудобно да го споменавам тук... 
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Знаеш, че според моята „история” за онзи период съвременното из-
куство в България започва в твоя днешен кабинет в СГХГ в София – там 
през май 1984 в продължение на два дни и под егидата на аМХ към СБХ, 
изнасяхме с бившата ми съпруга ани Тодорчева лекции с диапозитиви за 
най-новите (тогава) течения в изкуството на СаЩ и Западна Европа. Сигурен 
съм, че тогава са ме гледали като идеологическа диверсия, но с протекции и 
затова някак си „свой”... Сигурен съм, че са се подигравали на езика и терми-
ните, които съм ползвал – от инсталация и пърформанс, ланд арт и концеп-
туализъм, та чак до куратор, биенале във Венеция и Документа. (Спомням си 
как веднъж проф. Елка Бакалова се смя на моя „Уолтър Бенджамен”, когото 
тя, както и всички нормални хуманитари в България от онова време познава-
ха като „Валтер Бенямин”...:) 

Впрочем, такива „мръсни” за времето си думи, както и куп имена на 
художници, за които никой не беше чувал дотогава, сигурно са били произ-
несени публично за първи път в арт сцената на България точно в твоя дне-
шен кабинет... Въпрос на поетическа справедливост е това, че сега там се 
помещава най-сериозната обществена колекция на съвременно българско 
изкуство...:) Не че това (както и онова, което правех като художник през 1980-
те, но не показвах в Б-я) са били кой знае какви десидентски неща – просто 
тогава никой не ги смяташе за „истинско” изкуство, нито за думи или имена на 
художници, свързани с „истинското” изкуство. Може би само с изключение на 
Christo, който макар и „идеологически диверсант” и „невъзвращенец” (според 
термините на времето), си беше/е „наше момче”, което (тогава) все още го 
помнеха из ателиетата, коридорите и кабинетите на НХа в София.

Това несъмнено е изглеждало политически важно, макар и не диси-
дентско – просто защото ставаше в публичната среда. Всъщност, според мен 
работите ми може би са политически съществени затова, защото възприемам 
обществените и социални (понякога конкретно политически или урбанистиче-
ски) процеси лично – като нещо свое, като нещо, което ми се случва на мене 
и затова ме засяга лично някак си...; като че ли онова, което се случва в света 
и със света (най-общо казано) се „прецежда” през моето аз, за добро или за 
лошо, до степен, че вече и аз не мога съвсем ясно да кажа какво в моето „аз” 
съм аз за разлика от Света... Освен тялото, разбира се, но и това не е сигурно 
в контекста на глобалното и/или локално :) затопляне... 

По образование си изкуствовед. Началото на кариерата ти като 
художник съвпада с периода на промените. Може ли да се каже, че имен-
но случващите се политически и социални катаклизми те провокираха 
да заявяваш мнението си чрез произведения?
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лъчезар Бояджиев. Дупката на алиса или блатото на Маркс-ленинската 
естетика, 1991. инсталация; 7 рисунки различни размери, молив върху 
хартия; книги; папур; фотокопия, текст, и др. Вариращи размери 
Luchezar Boyadjiev. Alice’s Hole or the Swamp of Marxist-Leninist Aesthetics, 
1991. Installation, 7 drawings various sizes, pencil on paper; books; bulrush; 
Xerox copies; text/drawing, etc. Dimensions variable 
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Е, знае се, че никога не съм искал да бъда изкуствовед... Просто 
началото на 1990-те съвпадна като важно време – и за обществото в Бъл-
гария и източна Европа, и лично за мене като професионалист – някак си 
се поотпуснахме, поосвободихме за малко от натрупаното... Може би затова 
сега изглежда като че ли едното е предизвикало другото. Но не е нито така 
просто, нито така еднозначно. а конкретиката в моя случай е добре описана, 
и за щастие – кратко, от Миглена Николчина в книгата й „изгубените еднорози 
на революцията” (София, 2012, стр. 90). Мисля обаче, че отчасти причината 
въобще да се ангажирам тогава със смяната на художествения модел беше 
и това да си „разчистя” полето така, щото моите работи да са приемани като 
изкуство... Разбирай го както искаш...:)

а фактите? ами приеха ме в НХа като по чудо на 17-годишна възраст 
– от раз през 1975 и то без връзки, в специалност изкуствознание. Не познавах 
нито един жив художник извън Чико и Сергей ивойлов, при които 2 години взе-
мах подготвителни курсове по рисуване за академията... Знаеш какво беше об-
разованието в изкуствознанието – учеше се всичко и по много, дори анатомия 
и перспектива... Когато сега правя художнически презентации in public, аз често 
показвам дипломата си от НХа – само и само, за да „дразня” западните колеги, 
които в никакъв случай нямат такава стабилна подготовка по рисуване от нату-
ра, както беше при нас...:) За приемните изпити имах брилянтна подготовка по 
рисуване и никаква по нищо друго. Просто за изкуствознание прочетох няколко 
книжки и имах огромен късмет да ме приемат. Не ходих войник по здравослов-
ни причини и после веднага – в СаЩ, само 5-6 месеца след дипломирането, 2 
седмици след убийството на Джон ленън, преди Коледа 1980. Сега си давам 
сметка, че това беше изключително време за Ню Йорк – веднага след Виетнам, 
малко преди „офанзивата” на Рейгън по „възстановяването” на америка, малко 
преди „империята на злото” и т.н. На мене тези три години дадоха не само само-
до-образование, самочувствие и статут, но и време да се огледам и възприема 
като художник, критик, дори като теоретик, като се има предвид, че изкуството 
по онова време в Ню Йорк беше плътно свързано с дискурса на пост-модерни-
зма. Наистина, практикувах като критик между 1984-1989 и за мене е чест, че 
хората все още го помнят – вероятно съм бил не-лош писач...:) За случая важно-
то е, че там някъде могат да се поместят и статиите ми, които обсъждат новите 
западни течения и въвеждат първична терминология по съвременното за онова 
време изкуство – от пост-модернизъм, до нео-експресионизъм, видео арт, и т.н. 
(вж. сп. Кръгозор, изкуство, Семейство и училище, по-късно в. Култура) 

Т.е., родих се художник (вж. „Защо се родих художник?”, в. Култура, бр. 
14 от 5 април 1991, стр. 4), но по необходимост практикувах публично други неща, 
свързани с изкуството. Например – курирането след 1989 се получи просто за-



299

щото исках, и не само аз, да работя с приятели и колеги върху развитието на арт 
сцената в България; тогава имах повече знания и контакти от другите и ги пуснах 
в употреба – отпърво като разказ и обяснения, а после и като практика. Сега си 
мисля, че измислянето на заглавия на изложби за К(в)МХ е не по-малък принос в 
ситуацията на „колективно кураторство” от началото на 1990-те, отколкото една 
инсталация или естетически по претенция текст. (Например „Весела Коледа – 
Висящи обекти” в зала Универсиада от декември 1989; „Край на цитата”, „Умерен 
авангард в рамките на традицията” от 1990; „Happy-край” от 1991 и други).

Де факто моят „артистичен обрат” се свежда до едно просто решение, 
което взех през октомври 1990. Взех това решение след една странна конфе-
ренция по философия на пост-модернизма в Дубровник (“Modern Problems of 
Power and Culture. The Philosophical Foundations of Post-Modern Culture”, Inter 
University Center, Dubrovnik, Croatia, която е описана както в споменатата вече 
книга на Миглена Николчина, така и в книгата на Susan Buck-Morss “Dreamworld 
and Catastrophe. The Passing of Mass Utopia in the East and West”, MIT Press, 
2002), където се оказах „редом” с Фредрик Джеймисън, Борис Гройс и Славой 
Жижек, без да го искам вече това нито като професионално занимание, нито 
като кариерна опция... Та след конференцията вече в София просто „излязох от 
килера” и си признах публично, че съм роден художник, така както в друг (и мно-
го по-драматичен) контекст един вече публичен човек, известен с уж хетеросек-
суална ориентация, би си признал публично, че е гей. Тук има само прагматика 
– просто реших не само да прекарвам 100% от продуктивното си време в пра-
вене на изкуство (и после в мислене дали ме или не ме приемат като какъвто 
съм...), но и да реализирам идеите си (вместо да ги влагам като интерпретация 
в чуждите работи), и най-важното – да виждам точно онези произведения на 
изкуството във и за съвремието, които само аз бих могъл да направя (и каквито 
не виждах наоколо).   

Коя от ранните си работи смяташ за особена важна и в известен 
смисъл символична за периода?

Без тези съвсем ранните от 1980-те, или...? Защото те сега започват 
да ми изглеждат важни. Ще карам по години и, ако има време – ще пиша по 
една дума за яснота...

1989
Книгата ARS SIMULACRI от 1989 – визуалната й част; оригиналите 

са загубени в някоя печатница. Това беше полу-самиздат продукт в странно 
време; 

„Отворено писмо. До неизвестен ценител на моето изкуство” във в. 
Култура (бр. 4 от 26 януари 1990), по повод откраднатите ми работи от из-
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лъчезар Бояджиев. Цикъл - Визуални репресии върху знаковата среда, 
1990-1991. Рисунки, колажи, текст; различни размери и материали 
Luchezar Boyadjiev. Cycle - Visual Repressions on the Sign Environment, 
1990-1991. Drawings, collages, text; various dimensions and materials 
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ложбата „11.11.’89” в Благоевград – изрезка от вестник и снимка от архива на 
СБХ; оригиналите бяха откраднати и са в неизвестност;

„Отворено писмо. До Христо Явашев, Ню Йорк, СаЩ” от преди Коле-
да през м. декември 1989; писах го аз, но се води правено „в колектив”. Още 
пазя оригиналната чернова на писмото, което беше изпратено до Christo и 
публикувано във в. Култура (бр. 52 от 29 декември 1989). Освен че това дове-
де до директна помощ за групата и подписалите писмото художници във вид 
на продаваеми (и продадени през 1990 на търг) подписани постери, с които 
направихме някои неща, но това беше и знак за публично „посочване” на role-
model artists, на една практика и линия в съвремието на изкуството, с която 
се идентифицирахме; както и директно установяване на работен контакт с 
външния свят;

изложбата „Весела Коледа – Висящи обекти” в зала Универсиада от 
декември 1989 – като заглавие и участие в колективната организация... смеш-
ното е, че почти нямам спомен от самата изложба, толкова е било напрегнато 
и наситено времето в онези дни;

1990
„Мавзолей – Носталгия по тялото на левски”, 1990 – от изложбата на 

КМХ „10х10х10” в новото тогава крило на СУ в София; това е една симпатич-
на мини инсталация... мисля;

„Край на цитата”, 1990 – „куриране” на изложбата и кураторски тек-
стове към нея – това вероятно е първата изложба в България с такъв „тежък”, 
почти теоретически, кураторски текст. Освен това, в знак на това, че краят на 
един цитат обикновено е началото на друг (какъвто беше патосът на изложба-
та), словото за откриване на изложбата беше прочетено на 3 езика (български 
– Диана Попова; руски – Яра Бубнова; английски – лъчезар Бояджиев). има 
някои снимки, останали от изложбата, както и от философските четения там 
на групата „Фортинбрас” (в състав ивайло Дичев, Владислав Тодоров, иван 
Кръстев). Но безспорно най-важното нещо в нея беше явилото се публично въ-
обще за първи път произведение „Строго секретно” (1990) на Недко Солаков; 

„Носталгия по желязната завеса” – текст, в. Пулс (бр. 17 от 24 април 
1990); един от първите „нов тип” текстове за Christo, който с творчеството си 
(заедно с Jeanne-Claude), както и с методиката зад него, и до днес е основна 
тема за мен;

„Кризата на изкуство-знанието. Спирки към естетика на манипулаци-
ята”, текст в 2 части, сп. изкуство, бр. 5 и 6 от 1990. Много труден и измъчен 
текст, но някои го харесват и считат, че дава ключ за обобщаване на „естети-
ката” от онова време... Като че ли текстът предлага версия за това как „нови-
ят” художник се „ражда” като политически субект; 
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Участието ми в конференцията (двуседмичен курс всъщност) 
“Modern Problems of Power and Culture. The Philosophical Foundations of Post-
Modern Culture”, като съ-директор за източна Европа (Inter University Center, 
Dubrovnik, Croatia);

„Визуални репресии върху знаковата среда”, 1990 – 1991 – първата 
ми завършена и показана работа след като си „признах”, че съм художник... 
Това е цикъл – инсталация от рисунки и колажи; имаше и авторски текст към 
нея, публикуван под заглавието „Какво му остана на човека, в чието име що 
ли не сториха” във в-к Пулс (бр. 5 от 12-18 април 1991) 

1991
„Укрепване на вярата”, 1989 – 1991; инсталация от колажи и обекти; 

колекция – Диана Хохентал унд Берген, Берлин, Германия. Това е алтерна-
тивната история за исус и неговият „брат-близнак”...; води началото си от 
една идея, въплътена в постер за първата сбирка на пост-модерния семинар 
в НОи-БаН през февруари 1989;

„Дупката на алиса и блатото на Маркс-ленинската естетика”, 1991; 
инсталация; рисунки и книги, папур и текстът “Don’t Art Around!”; отново за 
художника като политически субект със странен произход;

Текстът „Защо се родих художник?” във в. Култура, бр. 14 от 5 април 
1991, стр. 4;

„Надгробие за Бойс”, 1991; инсталация; най-важната част-обект 
е още при Диана Хохентал унд Берген, Берлин, след изложбите, които пра-
вихме заедно през 1990-те;

Самият доклад и моите първи “15 минути слава” след като прочетох 
този доклад за Christo на 25-ия конгрес на AICA (Международната асоциация 
на художествените критици) в Санта Моника, Калифорния, СаЩ през октом-
ври 1991 по време на проекта “The Umbrellas” (Japan-USA, 1984-91). Докладът 
е публикуван като “The Situation “Beyond” as a Situation “Behind” в книгата: Ed. 
Kim Levin, “Beyond Walls and Wars. Art, Politics, and Multiculturalism” (Midmarch 
Arts Press, New York 1992). От Los Angeles Times ме закараха със специален 
минибус до Чадърите – снимки, интервюта... дори и един друг колега намаза 
от това...:);

Текстът “The Lack of Identity as a Post-Post-Communist Originality”, 
публикуван в “New Observations” number 91, September/October 1992;

1992
„Разпятие за рибаря”, 1991-1992; инсталация, 150 рисунки; част са 

продадени, части са още при Диана Хохентал унд Берген в Берлин;
„Философско гробище 1”, 1992; 7 рисунки; това са проектите за ковчези-

те за някои специални книги – силните идеологии, довели до кризиса на 20 век...;
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лъчезар Бояджиев. TOEFL, 1981-1986/1991-1992. инсталация; рисунки, 
обекти, текст, снимки, колажи, и др. Вариращи размери изложба: 
„Медицински преглед”, К(в)МХ, Галерия „Шипка 6”, София. Февруари 
1992
Luchezar Boyadjiev. TOEFL, 1981-1986/1991-1992. Installation; drawings, 
objects, texts, photographs, collages, etc. Dimensions variable Exhibition: 
“Medical Check-up”, Club of the (eternally) Young Artist; 6 Shipka St. Gallery, 
Sofia. February 1992
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„Философско гробище 2”, 1992; 3 рисунки; това са проектите за ков-
чези за „азът”, за Джизъс, за двама души, които умират в любовта си;

„TOEFL – езиков преглед”, 1992; инсталация от рисунки и обекти, 
колажи, текст; тогава английският език навлизаше съвсем безвъпросно като 
част от ежедневната култура на България, включително политическата – ис-
ках да поставя под въпрос неговата адекватна употреба; 

Текстът “The Balkanization of Alpa Europea”, 1992; писан за каталога 
на 3-то международно биенале в истанбул през 1992, този текст въвежда в об-
ръщение Балканите като специфичен регион за култура и изкуство след 1989; 
препечатан по-късно в основния източник за съвременното изкуство на източна 
Европа – “Primary Documents. A Sourcebook for Eastern and Central European Art 
since the 1950s”, MOMA/New York and MIT Press/Cambridge, 2002; 

1993
“Customized IFA-Berlin catalogues”, 1993; това са около 70 artist’s 

books; от галерията IFA-Berlin ми бяха издали много повече каталози, но без 
корица, от планираното – по погрешка...; взех някои от тях – едни раздадох, а 
други превърнах в уникални книги;

Проектните рисунки за „Нео-Голгота” от 1993 – правих ги в Ню Йорк, 
докато бях на стипендия от Getty Grant Program там в Музея Уитни..., без да 
подозирам, че това ще стане една от най-известните ми работи; 

Различни обекти от изложбата „Обект по български” 1993. Например 
швейцарското ножче с кръстче, за всеки случай...; 

1994
„Нео-Голгота”, 1993-1994; инсталацията от гигантски разпънати мъж-

ки костюми – коментар по новата „вяра” в капитала и бизнеса; сега в музея за 
съвременно изкуство в Кумамото, Япония; 

„10 плажни инструкции”, 1994; една от първите site-specific инстала-
ции, в аркутино на плажа по пътеката към морето;

„Фонтанът на Европа” 1994-1995 – инсталация за изложбата ми в му-
зея на колежа БаРД в щата Ню Йорк, СаЩ, после показвана в Корея на 1-то 
биенале в Кванджу, както и в София;  

1995
„астрологика”, 1995; 13 работи върху хартия, акварел, туш и колаж 

– нещо като астрологическо „картографиране” и анализ на „звездите” от бъл-
гарската арт сцена тогава; 

“Homage to…”, 1995; инсталация от фотографии, текст и обекти; в 
чест на различни художници от 20 век, важни за мене като Малевич, Дюшан, 
Джакомети и др.;  

„Нагоре – надолу, напред – назад”, 1995; инсталация, базирана на 
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дигитално манипулиран филм – „Великият диктатор” на Чарли Чаплин; включ-
ваща разни книги и рисунки, „размисъл” за диктаторството;

„Столове и символи. Проект за мирна съвместна съ-идентификация”, 
1995-2001; това трябваше да бъде инсталация на Манифеста 1 първоначал-
но, която така и не се случи като инсталация никога; работата е известна като 
цикъл от 11 дигитални графики, базирани на фотографии на групи столове, 
конфигурирани като за конференции на хора, с много различни убеждения...; 

„Универсален къмпинг”, 1995; инсталация в старата Турска Баня в 
Пловдив за първата изложба въобще в това пространство, което вече има 20 
годишна история...; 

и, разбира се, един труд, по който хвърлихме огромни усилия с Яра 
Бубнова и който ни струва гигантски нерви (...за тези, които казват, че малко 
работим за другите...) – това е българският превод на изключително популяр-
ния и компетентен, първи за България, „илюстрован речник на термини на 
изкуството” на Едуард луси-Смит, включващ дори и съвсем съвременни то-
гава практики (изд. къща „Петър Берон”, София 1996; по Edward Lucie-Smith, 
Dictionary of Art Terms, Thames and Hudson, London 1984); 

1996
„Евангелието. Кавър версия”, 1996; инсталация, видео, дигитална 

графика, бронзова скулптура; една от последните ми работи в тази посока, 
първата ми дигитална графика в този „черно-бял” маниер; 

„17 мига от пролетта – Change бюро”, 1996 – това е Change бюрото в 
изложбата в НДК от пролетта на 1996; инсталация; работи върху хартия, ав-
топортрет с обменни курсове; и т.н. – в онова време на разгул на борческата 
престъпност това си беше политическа работа...:);

„17 мига от пролетта – застрахователен офис”, 1996 – продължение 
на предишната работа с много по-фокусирано послание за „борците”; инстала-
ция в СГХГ от годишната изложба на Центъра за изкуства „Сорос“ в София; 

“Gazebo”, 1996; site-specific инсталация в австрия, с която ще приклю-
ча този списък, защото с тази работа започва изцяло нов етап в кариерата и 
работата ми – много по-интерактивен и отворен за зрителя.  

Ти си и един от най-активните куратори, теоретици и идеолози на 
времето. Как тази дейност се съвместява с работата ти като художник?

По най-естествен начин – списъкът след предишния ти въпрос го 
показва... ако искам да кажа/изкажа/покажа нещо, но не мога да го направя с 
единия език, просто го правя с другия... Всичко е взаимосвързано и с течение 
на времето все повече излизат наяве връзки между различните ми работи, 
които дори не съм подозирал, че съществуват. Например, изложбата „Край 
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лъчезар Бояджиев. Нео-Голгота, 1994. инсталация; плат, въжета; 
450/850/70 см (и вариращи размери). изложба: „Позиция 2007”, CAMK, 
Кумамото, Япония, 2007 г. Колекция CAMK (Музей за съвременно 
изкуство на Кумамото), Кумамото, Япония 
Luchezar Boyadjiev. Neo-Golgotha, 1994. Installation; fabric, ropes; 
450/850/70 cm (and variable) Exhibition: “Attitude 2007”, CAMK, Kumamoto, 
Japan. 2007. Collection: CAMK (Contemporary Art Museum of Kumamoto), 
Kumamoto, Japan 

>
лъчезар Бояджиев. Революция за всички, 1998. интерактивна 
инсталация; хора, 3 компютъра, прожектор, специален софтуеър, видео 
камери и др. Вариращи размери  
Luchezar Boyadjiev. Revolution for All, 1998. Interactive installation; people, 
3 PCs, projector, special software, video cameras, etc. Dimensions variable 
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на цитата” от 1990 сега ми изглежда да е много по-фундаментално свързана, 
отколкото съм си мислил, с монтажа и фотомонтажа като идеология и проце-
дура на образо-правене – най-важното нещо, свързано с моята работа.  

Разбира се, роля има и контекстът – ако някой ме покани да напиша 
текст, е трудно да му курирам изложба (но не е невъзможно...:). Често се случ-
ва да ме канят като художник, а после да искат помощта ми и като куратор  
– от измислянето на имена на изложби до писането на текстове в каталози и 
инсталирането на изложби. или обратното... За мене е много по-важно в та-
кива случаи какво и с кого правя... Един добър пример за това е колективният 
труд при правенето на изложбите в иСи-София, както добре знаеш.  

Имаш много работи, посветени на вярата. Как се промени вяра-
та ти през годините?

Зависи какво виждаш като „вяра” в работите ми и още повече като 
„вяра” в мене... Това не е едно и също нещо. Във „верските” ми работи има 
рефлексия върху състоянието на човека, върху способността на човека да 
вярва в нещо и върху условията, при които вярата е възможна въобще. Тога-
ва, в началото на 1990-те, куратори като Васиф Кортун например (сега в SALT 
истанбул, а когато правихме заедно изложбата през 1994 в СаЩ и когато 
писа тези думи, беше директор на CCS-Museum at Bard College, в Annandale-
on-Hudson, NY, USA), пишеха, че се занимавам с „изследване и критика” на 
системи за вярване – от религията до политиката, икономиката, астрологията 
и други. Не се считам за особено вярващ човек и със сигурност дори и да съм 
– няма да си го призная публично... Вярата за мене винаги е нещо лично и 
интимно, повече вътрешно състояние, което няма много общо с институциите 
на вярата – ето защо вярвам в силата на изкуството, без да имам илюзии за 
неговите институции..., които институции с удоволствие критикувам по мой 
си начин – кураторството, пазара символичен или паричен, музея и аурата 
на „само-разбиращата се” творба, структурите на политическа коректност в 
художествения дискурс и други. 

Но ти може би имаш предвид по-конкретно работите ми свързани с 
християнската религия и нейните институции? Тук съм може би малко подо-
бен на „богомил”... Всичко това започна в един конкретен момент и място на 
създаване – България между 1989 – 1999 и „абсурдния вакуум на ценности” 
тогава, че дори и днес... (Мисля, че нямам нещо програмно ново след 1999 
по тази тема). После постепенно работите и идеите се показват и разпрос-
траняват по света и като участие в изложби, и като притежание на колекции 
– и частни, и музейни. имам някои неща при себе си в София, а на някои са 
им загубени следите в неизвестни за мене частни колекции след работа с 
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галеристи в миналото. Например, известната инсталация с трите гигантски 
разпънати мъжки бизнес костюми, наречена „Нео-Голгота”, от 1994 бе много 
показвана и от 2007 е в колекцията на Contemporary Art Museum of Kumamoto, 
City of Kumamoto, Japan, където си съседства с работи на Марина абрамович, 
Яаой Кусама, Йинка Шонибари, Джеймс Търел и т.н.     

А промени ли се вярата ти в силата на изкуството и в негови-
те способности да променя обществото? Задавам ти този въпрос и с 
надежда да включиш в отговора си коментар на последните най-запом-
нящи се политически събития – имам предвид протестите 2013, както и 
ролята на интелектуалците в тях.

 Вярата в изкуството не се е променила; може би е станало по-труд-
но да се вярва в хората, при положение че доказателствата за това, какво 
хората могат да си причиняват едни на други, се трупат с трагична бързина... 
Въобще изкуството не може да променя света директно; ако това става, то 
тогава става бавно, дълго, с променлив успех и винаги в комбинация с други 
фактори и сили. изкуството може да влияе и променя хората – бавно, но с 
дълготраен успех. изкуството може да създава условия за промяна, тъй като, 
особено съвременното изкуство, е критично по определение, вижда света 
като вече повреден; и като го гледа някак си от гледна точка на бъдещето, 
предлага идеи за ремонтирането му. 

Но всъщност само гражданското действие е това, което променя об-
ществото... или диктаторите, които няма да обсъждам сега. интелектуале-
цът, или ако искаш изкуството като цяло, има повече шансове гражданският 
му глас да бъде чут; не непременно като творец, но винаги като гражданин. 
именно в такава посока бих мислил ролята на интелектуалците в събитията 
от миналата година. Проблемът е, че никой не ни слуша извън тесен кръг 
отговорни и мислещи граждани. Степента на деградация и лумпенизация на 
политическата класа в България, на първо място, и едва след това на аген-
тите по места, както и на част от избирателите, е такава, че дълго време и 
много усилия ще са нужни, за да се възстанови (ако въобще това е възможно) 
доверието в политическата система на т. нар. представителна демокрация. 
В България доверието се губи лесно и се набавя трудно и бавно. Трябва да 
кажа, че едно от най-приятните и удовлетворителни неща, които направих в 
края на миналата година, беше корицата и визуалния ред снимки от протести-
те (избрах такива, които са направени само от интелектуалци) за антология-
та от пресата по протестите от юни до октомври 2013, съставена от Даниел 
Смилов и леа Вайсова за издателство „изток-Запад” („#Протестът. анализи 
и позиции в българската преса – лято 2013”, София 2013). Нямам илюзии, че 
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нещо ще се промени бързо, но вярвам, че такива издания и позициите в тях 
са именно израз на гражданска позиция на интелектуалците, било те такива 
или онакива по ориентация.

лъчезар Бояджиев. Мавзолей. Носталгия по тялото на левски, 1990. 
Мини-инсталация, site-specific; вълчи капан, членската книжка на автора 
в БКП, снимки и факсимиле на тефтерчето на левски, счупено стъкло на 
витрина, руска играчка–мечка от детството на автора в СССР в края на 
1950-те г., различни предмети. Вариращи размери. изложба: „10х10х10”, 
КМХ, Ново крило на СУ „Св. Климент Охридски”, София (Февруари 1990 г.) 
(Детайл)
Luchezar Boyadjiev. Mausoleum. Nostalgia for the body of Levski, 1990. 
Site-specific mini-installation; wolf trap, the artist’s membership card in the 
Bulgarian Communist Party, photograph of  the national hero Levski, facsimile 
edition of the private notebook of Levski, broken glass and vitrine, Russian 
plastic bear toy from the artist’s childhood in the USSR (late 1950ies), various 
office devices. Dimensions variable. Exhibition: “10/10/10 (cm)”, Club of the 
Young Artist, New Wing of the Sofia State University St. Clement of Ohrid, 
Sofia (February 1990) (Detail)
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A conversation with Luchezar Boyadjiev

Maria Vassileva: The changes that took place in the late 1980s and 
early 1990s were very fast and somewhat unexpected. In the “absurd vacuum 
of values” (as you put it) at the time, the very act of turning to new, or at 
least unpopular forms of art in Bulgaria, was a political statement and it was 
seen as opposition to the status quo. This is something that is very difficult 
to explain to those who haven’t experienced it. How would you explain it to 
them?

Luchezar Boyadjiev: I wouldn’t even try… This type of reflection de-
pends on the accumulation of history studies, which will reveal (gradually but con-
sistently and more or less objectively) what happened and when, who took part or 
contributed in some way, as well as where, why, with what motives… Of course, 
here the personal accounts of the participants are extremely important, especially 
in the absence of reliable institutions of memory – museums, archives, books, al-
bums, catalogues, collections… The polyphony of memories will ultimately yield a 
general picture but, unfortunately, this is also something we still don’t have. Anyway, 
in the absence of an already written, solid history of the period from 30-15 years 
ago (1984-1990s), everything else will sound to the “uninitiated” in the same way 
as it sounded to us back then, at the end of the 1980s, when the older artists – for 
example, those from the so-called April generation (that came to being after April 
1956 and the Plenum of the CC BCP) who were empowered through the Union of 
Bulgarian Artists (UBA) to see to the observance of “the order” in artistic life (I still 
remember the intonation in the voices of the late Yoan Leviev and Hristo Neykov…) 
– told us, “Oh, we were doing this kind of stuff already back in the 1960s… we were 
doing those ‘happenings’ (?) as you now call them, during the Spring Balls at the 
Art Academy…” And so on. Of course, back in those days it seemed pointless to me 
to argue with them about whether they had truly made sense, even if only on the 
terminological level, of what they were actually doing – having said that, I certainly 
don’t mean to call into question the sincerity and purity of their actions in the past…! 
By contrast, in “my” change of the model for making art and showing in Bulgaria 
in the mid-1980s and early 1990s as well as later, I clearly knew and consistently 
“promoted” as my reference point not Paris of the 1930s-1950s, for example, but 
New York of the 1960s-1980s, and gradually – the whole world in the 1990s and 
especially after 1992. (For people like Iara Boubnova or Kiril Prashkov, another and 
maybe even more important point of reference was Russia, and more particularly, 
the Moscow Conceptual School and the art scene in St Petersburg from the 1980s 
onwards; at some point, all of this somehow fused into a common energy.) I did so 
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лъчезар Бояджиев. ГастаРТбайтер, 2000. Дигитален печат върху фин 
винил; 210 х 510 см. 
Luchezar Boyadjiev. GastARTbeiter, 2000. Digital print on fine grain vinyl; 
210 x 510 cm
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even on the terminological level – although you may tell me now that I’m speaking 
as LB the curator not as LB the artist… But you know very well that to me they are 
one and the same person who is involved with diverse practices…

Speaking of opposition, I think the point isn’t whether we had introduced 
until then unacceptable forms and languages, or/and political messages; it is above 
all in that we changed the model for making art and exhibiting art in Bulgaria – from 
the “studio” to the installation, the curator and the relationship with the audience(s). 
Although some of the participants in this process may have been driven also by 
direct political motives, such motives weren’t the most important ones for me. What 
was most important to me was the transformation of the entire artistic life in Bul-
garia, and this began around 1984 with my first appearances/actions on the Sofia 
art scene. But insofar as today we are still within the same model that was estab-
lished 20-30 years ago, it is impossible to describe it from the inside to the younger 
art people who are within it too but don’t have the privilege of being “trendsetters” 
(or “pioneers”) – that is, of having been born “as if yesterday” and having already 
become “old masters”… This is impossible to explain from the inside, by the partici-
pants in the process, because every explanation is met with indignation and seen 
as an attempt to usurp power over interpretations from the position of generational 
superiority and terror of influence through the “appropriated” territory of profes-
sional contacts, positions, and so on.

But because I don’t want to appear not to be stuck-up, let me say that for 
me the changes weren’t unexpected and they came at least five years later than 
I would have wished them to… That is because I had the biographical privilege 
(received because of my family through marriage) of spending some time in New 
York in the 1980s – from 1980 to 1983, then again in 1986, and so on. You know 
the story… If the perestroika had come immediately after Brezhnev’s death on 10 
November 1982, I would probably be living in the USA today and contemporary 
art in Bulgaria would probably have had a somewhat different profile, even if only 
in terms of emblematic works, exhibitions, texts, methods and, maybe, self-confi-
dence.

But this didn’t happen, so after the relative “solitude” in my early years 
of “evangelizing” this country in 1983-1986 (for exactly what I mean by that, see 
below…:), eventually, around 1987-89, I felt that I am already part of the forming 
larger circle of people who were anticipating the coming changes and were de facto 
changing the model even before November 1989. Here I will mention in the first 
place the Synthesis (Sintez) Circle and, later, the Post-Modern Seminar at the In-
stitute for Art Studies with the Bulgarian Academy of Sciences, which produced the 
book ARS SIMULACRI in 1989. There my personal language of participation was 
drastically changed: I drew the cover and the other visualizations in the book; I lent 
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my personal embossing seal, which was stamped on the back cover of the book 
(the seal of the NEW YORK BAKE-RITE CORPORATION which I had bought in an 
antiques shop in New Jersey a few years earlier and with which I “stamped” all my 
works…); I made my first public appearance in Bulgaria as an artist (in fact, my first 
participation as an artist at an exhibition in Bulgaria was at the 11.11.89 exhibition 
in Blagoevgrad, which opened on a memorable date…; and from which my works 
were stolen...:). I will also mention my friends from The City group, for whose first 
exhibition in 1988 I was, I think… a somehow important but not publicly announced 
consultant, as well as assistant/supporter, along with other people. And last but not 
least – actually, the most in terms of scale and impact over the years – the Club of 
the (Eternally) Young Artist, with which I was involved from its very foundation to the 
end of the club’s best years until around 1992-94.

In sum, every change of the model of production and dissemination of art 
is political in character. When this coincides with a period of radical change of the 
political system things become even more drastically evident. The problem isn’t at 
all in explaining such self-evident things to people who haven’t lived through that 
time – they have to read about it in those books about that time which haven’t been 
written yet, unfortunately. Those who haven’t lived through that time will certainly 
live through theirs, whatever and whenever their time may be. It’s simply that they 
should write their books at the very beginning of “their time” because nobody else 
will do it for them.

Having developed in such an environment, would you define your-
self as a socially active or political artist? I don’t think those are terms con-
temporary Bulgarian artists are keen on associating themselves with. Still, 
looking back, many of your works are seen as such today.

Absolutely – by birth and by belief… The strange thing is that in addition 
to the information and aura of some sort of special connection to and positioning 
in the world, which I brought back at the end of 1983 upon my first return from the 
USA (and which I began to share with the Bulgarian art community at public and 
personal meetings from around the spring of 1984 onwards), hidden somewhere 
in “my baggage” was also the deep conviction, acquired from my life (and con-
tacts with the art scene) in New York, that art is a politically important thing; and, 
moreover, that it is politically important in a way profoundly different from what we 
knew in socialist Bulgaria at that time. It is precisely this combination of informa-
tion, inner conviction, and doing things like lectures and talks, meetings, texts and 
conversations, and artworks (which I didn’t show in Bulgaria for a long time, and 
some of which I haven’t shown even to this very day), and so on, that I refer to as 
“evangelizing” this country into “the faith” of contemporary art… I did it with passion 
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лъчезар Бояджиев. Столове и символи (Проект за мирна 
съидентификация), 1995-2001. 11 дигитални графики върху хартия, 
базирани на фотографии; цикъл 
Luchezar Boyadjiev. Chairs and Symbols (A Project for Peaceful 
Coidentification), 1995-2001. 11 digital prints on paper, based on 
photographs; cycle 

I Was Here Jesus Was Here

Eve Was Here Adam Was Here

Lenin Was Here
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and pleasure. And I’m doing it to this day – but today this is “embodied” into my 
practice in performances – guided tours of the type of the series Schadenfreude 
Guided Tours (2003 in Kassel, 2005 in Sharjah, 2006 and 2008 in Singapore, in 
2008 again, in Santa Fe and Jerusalem, 2010 in Sofia – but you know this, you 
were the curator..., and so on); or of the type of the lecture series Conceptualism 
with a Human Face (Sofia, 2013) and Visual Protocols (Sofia, 2012); as well as 
Plovdiv Tiki-Taka. The Sleep of Monsters Produces Reason (Night of Museums in 
Plovdiv, 2014) or in Bern (Switzerland, October 2014), which has such a long title 
that it would be awkward to mention it here...

You know that in my “history” of contemporary art in Bulgaria it begins in 
and with your present-day office at the Sofia City Art Gallery – that is where back 
in May 1984, in the course of two days and under the aegis of the Studio of Young 
Artists at the UBA, my ex-wife Ana Todorcheva and I gave a series of talks with 
slides about the latest (at the time) trends in art in the USA and Western Europe. 
I’m sure that back then I was seen as an “ideological diversion” who, however, 
had protection and was therefore considered “safe” and “one of our own”… I’m 
sure that they made fun of the language and the terms I was using – from installa-
tion and performance, land art and conceptualism, to curator, biennale in Venice, 
and Documenta. (I remember people, for instance my very own ex-teacher Prof. 
Elka Bakalova, laughing at my mispronunciation of Walter Benjamin’s name in the 
American English instead of the German way...:)

In fact, such “dirty” words in those days, as well as a number of names of 
artists nobody in Bulgaria had ever heard of until then, must have been pronounced 
in public for the first time on the Bulgarian art scene precisely in your present-day 
office… It is a matter of poetic justice that it now houses the most serious public 
collection of contemporary Bulgarian art…:) It’s not that this (as well as what I was 
doing as an artist in the 1980s but didn’t show in Bulgaria) had anything particularly 
dissident about it – it’s just that back then nobody regarded it as “real” art, or as 
words or names of artists that had anything to do with “true” art. Maybe the only 
exception was Christo – although he was an “ideological diversion” and a “defector” 
(in the parlance of those days), he was/is “one of ours” who (back then) was still 
remembered from the time he was a student, in the studios, corridors and offices of 
the National Academy of Art in Sofia.

This no doubt must have seemed politically important, even if not dissi-
dent – simply because it was taking place in the public space. In fact, I believe my 
works may be politically significant because I take the public and social (sometimes 
concretely political or urban) processes very personally – as something that is my 
own, as something that is happening to me and therefore concerns me person-
ally somehow…; it is as if what is happening in the world and to the world (most 
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generally speaking) is “filtered” through my self, for better or for worse, to the point 
where I, too, cannot say exactly what in my “self” distinguishes my own Self from 
the World outside… Other than the body, of course – but not even this is certain in 
the context of global (and/or local :) warming...

You are an art historian and art theorist by education. The beginning 
of your career as an artist coincides with the period of the changes. Is it fair 
to say that it was precisely the ongoing political and social cataclysms that 
provoked you to express yourself through artworks?

Well, it is common knowledge that I never wanted to be an art historian… 
It was simply that the beginning of the 1990s coincided with an important time 
for the society in Bulgaria and Eastern Europe as well as for me personally as 
a professional – we somehow relaxed, partially freed ourselves for a short while 
from the shackles of the past… Perhaps that is why it now looks as if the one thing 
caused the other. But things are neither that simple nor that unambiguous. The 
concrete facts in my case are well – and, fortunately, briefly – described by Miglena 
Nikolchina in her book Lost Unicorns of the Velvet Revolutions: Heterotopias of the 
Seminar (Fordham University Press, New York, 2012, p. 51). I think, though, that 
part of the reason why I committed myself to changing the whole model of mak-
ing/showing art in Bulgaria was to “clear” the field so as to make it possible for my 
works to be accepted as art… You can take this any way you want to…:)

As for the facts? Well, I was accepted to the Art History and Theory de-
partment at the National Academy of Arts in 1975, as if by a miracle, at the age of 
17 – I was admitted the first time around, without having or using any “connections” 
(this was at a time when there was cut-throat competition for admission and it was 
almost impossible to gain entry into the Academy if you didn’t have connections to 
“the right people”). I didn’t know any living artist other than the two teachers (Chico 
and Sergey Ivoilov) whose preparatory courses for the Academy entrance exami-
nation in drawing I had attended for two years… You know what the Art History and 
Theory curriculum was like at that time – we studied everything, a lot of it…, even 
anatomy and perspective… When I now make artist’s talks and presentations in 
public, I often show my diploma from the Art Academy – my only purpose being to 
“taunt” Western colleagues who certainly don’t have such solid training in life draw-
ing as we did…:) For the entrance examinations, I was brilliantly prepared in draw-
ing and in nothing else. I had only read several books on art history for the entrance 
examination in that subject, and I was tremendously lucky to be admitted. I didn’t 
do military service for health reasons, and then, just five or six months after I had 
graduated from the Academy, I went to the USA just before Christmas 1980, two 
weeks after the murder of John Lennon. I now realize that this was an extraordinary 
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лъчезар Бояджиев. Мигрантите са вечни, 2001. Дигитален печат върху 
хартия; 100 х 136.5 см 
Luchezar Boyadjiev. Migrants are forever, 2001. Digital print on paper; 
100 x 136.5 cm 

>
лъчезар Бояджиев. Утопични решения за дистопични градове, 2007 
– в процес. Текстове, рисунки, дигитален печат върху хартия и др. а/ 
Касел има нужда от летище, 2007 б/ Венеция има нужда от метро, 
2007 в/ Йерусалим има нужда да се рее (във въздуха), 2011 г/ ...и други 
градове..., 2013 – в процес 
Luchezar Boyadjiev. Utopian Solutions for Dystopian Cities, 2007 – in 
progress. Texts, drawings, digital print on paper, etc. a/ Kassel needs an 
Airport, 2007. b/ Venice needs a Metro (underground), 2007 c/ Jerusalem 
needs to hover, 2011 d/ …other cities…, 2013 – in progress 
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time for New York – right after Vietnam, shortly before Reagan’s “offensive” aimed 
at ‘Restoring America’, shortly before ‘The Empire of Evil’, and so on. Those three 
years gave me not just crucial self-education, self-confidence and status, but also 
time to look at and accept myself as an artist, critic, and theorist even, considering 
that art in New York at that time was bound up to the discourse of post-modern-
ism. Indeed, I practiced as an art critic between 1984 and 1989, and I am honored 
that people still remember it – I must have been not bad as an art critic…:) What 
is relevant to what we are talking about is that this is also the time when I wrote 
my articles which discussed the new western currents and introduced basic terms 
of contemporary art at the time to the Bulgarian public – from post-modernism 
to neo-expressionism, video art, and so on (see the journals Kragozor, Izkustvo, 
Semeysto i Uchilishte, later the Kultura weekly).

In other words, I was born an artist (see my article, “Why Was I Born an 
Artist?”, Kultura, No. 14 of 5 April 1991, p. 4; in Bulgarian), but I publicly practiced 
of necessity other things related to art. For example, I started curating exhibitions 
after 1989 simply because I – and not only I – wanted to work with friends and 
colleagues for the development of the art scene in Bulgaria; back then I had more 
knowledge and contacts than the others in Bulgaria and I decided to utilize them at 
first as a narrative and explanations, and then also as a practice. I now think that 
inventing titles of exhibitions for the Club of the (Eternally) Young Artist in the situ-
ation of “collective curatorship” in the early 1990s was no less a contribution than 
producing an installation or a writing text on aesthetics. (For example, titles like 
Merry Christmas – Hanging Objects at the Universiada Hall in Sofia in December 
1989; End of Quotation, or Moderate Avant-Garde within the Framework of Tradi-
tion in 1990; Happy-krai (end) in 1991).

De facto my “artistic turn” boils down to a simple decision I took in October 
1990. I took this decision after a strange conference on the philosophy of post-mod-
ernism in Dubrovnik (“Modern Problems of Power and Culture. The Philosophical 
Foundations of Post-Modern Culture”, Inter University Center, Dubrovnik, Croatia, 
described both in Miglena Nikolchina above-mentioned book and in Susan Buck-
Morss’s Dreamworld and Catastrophe. The Passing of Mass Utopia in the East and 
West, MIT Press, 2002), where I found myself “alongside” Fredric Jameson, Boris 
Groys and Slavoj Zizek although I no longer wanted this as a professional occu-
pation or as a career option… So, back in Sofia after the Dubrovnik conference, I 
simply “came out of the closet” and confessed in public that I was a born artist in 
the same way as in another (and much more dramatic) context a public figure sup-
posed to be heterosexual would confess in public to being gay. This was a purely 
pragmatic decision – I simply decided not just that I would spend 100% of my pro-
ductive time on doing art (and then on thinking about whether I was accepted or 
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not for what I am…), but also on implementing my ideas (instead of applying them 
to interpreting other people’s artworks) and, most importantly, on seeing precisely 
those works of art in and about the contemporary times which I, alone, could do 
(and which I didn’t see anywhere around me).

Which one of your early artworks do you consider to be especially 
important and, in a way, symbolic of that period?

Do you mean apart from the earliest ones from the 1980s? Because they 
are now beginning to seem rather important to me. I will tell you year by year and, 
if there is time, I will add a few words for the sake of clarity…

1989
The book ARS SIMULACRI (1989) – its visual part; the original draw-

ings have been lost in some printing house. This was a semi-samizdat product in 
strange times;

“Open Letter. To an Unknown Collector of My Art”, published in the Kul-
tura weekly (No. 4 of 26 January 1990; in Bulgarian) after my works were stolen 
from the 11.11.’89 exhibition in Blagoevgrad – newspaper clipping and a photo-
graph from the UBA archives; the originals were stolen and their whereabouts are 
unknown;

“Open Letter. To Christo Javacheff, New York, USA” from before Christ-
mas in December 1989; it was written by me, but is formally the work of “a col-
lective”. I still have the original draft of this letter which was sent to Christo and 
published in Kultura (No. 52 of 29 December 1989). In addition to securing direct 
assistance for the signatories of the letter in the form of sellable (and sold at an 
auction in 1990) autographed posters with which we did some things, this was also 
a symbolic gesture of publicly “pointing out” role-model artists, a practice and line 
in contemporary art we identified ourselves with; as well as direct establishment of 
working contacts with the outside world;

The Merry Christmas – Hanging Objects exhibition at Sofia’s Universiada 
Hall in December 1989 – as a title and participation in the collective organization… 
The funny thing is that I remember almost nothing about the exhibition itself, as 
those were such hectic and intense times;

1990
Mausoleum – Nostalgia for the Body of Levski (1990) – from 10х10х10, 

an exhibition of the Club of Young Artists at the then new section of the University 
of Sofia; this was a nice mini-installation… I think;

End of Quotation (1990) – “curatorship” of the exhibition and curatori-
al texts for it – this was probably the first ever exhibition in Bulgaria with such a 
“heavy”, almost theoretical, curatorial text. In addition, to show that the end of one 
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quotation is usually the beginning of another (this was the idea of the exhibition), 
the opening speech at the exhibition was delivered in three languages (in Bulgar-
ian by Diana Popova; in Russian by Iara Boubnova; and in English by Luchezar 
Boyadjiev). There are some extant photographs of the exhibition itself as well as 
of the philosophical readings presented at it by the Fortinbras Group (consisting of 
Ivaylo Ditchev, Vladislav Todorov and Ivan Krastev). But no doubt the most impor-
tant thing in this exhibition was Nedko Solakov’s work Top Secret (1990), exhibited 
in public for the first time ever;

“Nostalgia for the Iron Curtain” – a text, published in the newspaper Puls 
(No. 17 of 24 April 1990; in Bulgarian); one of the first texts “of a new type” about 
Christo, whose oeuvre (with Jeanne-Claude) as well as the methods underlying it, 
remains one of the main subjects I am interested in to this day;

“The Crisis of Art-Knowledge. Stops towards an Aesthetics of Manipula-
tion”, a text published in two parts in the journal Izkustvo (Art, No. 5 and 6 of 1990). 
This is a very difficult and tortuous text, but some people like it and believe that it 
gives a key to generalizing the “aesthetics” of that time… This text proposes, as it 
were, a version about how the “new” artist is “born” as a political subject;

My participation in the international conference (in fact, a two-week course) 
on “Modern Problems of Power and Culture. The Philosophical Foundations of 
Post-Modern Culture”, as co-director for Eastern Europe (Inter University Center, 
Dubrovnik, Croatia);

Visual Repressions on the Sign Environment, (1990-1991) – my first com-
pleted and exhibited work after I “confessed” that I was an artist… This is a series 
– an installation of drawings and collages; it was accompanied by a text of mine, 
published under the title “What’s Left to Man, in Whose Name They’ve Done What-
Not” in Puls (No. 5 of 12-18 April 1991; in Bulgarian);

1991
Fortification of Faith (1989 – 1991); installation of collages and objects; in 

the Diana Hohenthal und Bergen Collection, Berlin, Germany. This is an alternative 
story of Christ and his “twin brother”...; it was inspired by an idea embodied in a 
poster for the first meeting of the Post-Modern Seminar at the Institute for Art Stud-
ies within the Bulgarian Academy of Sciences in February 1989;

Alice’s Hole and the Swamp of Marx-Leninist Aesthetics (1991); instal-
lation; drawings and books, bulrush and the text “Don’t Art Around!”; once again 
about the artist as a political subject of strange origin;

The text “Why Was I Born an Artist?” in Kultura (No. 14 of 5 April 1991, p. 4);
Tombstone for Beuys (1991); installation; the most important part/object 

is still in the possession of Diana Hohenthal und Bergen, Berlin, after the exhibi-
tions we did together in the 1990s;
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The actual paper and my first “15 minutes of fame” after I delivered this 
paper about Christo at the 25th AICA Congress in Santa Monica, California, USA, 
in October 1991, at the time of The Umbrellas project (Japan-USA, 1984-91). Pub-
lished as “The Situation ‘Beyond’ as a Situation ‘Behind’” in Kim Levin (ed.) Beyond 
Walls and Wars. Art, Politics, and Multiculturalism (Midmarch Arts Press, New York, 
1992). People from the Los Angeles Times took me by a special minibus to The 
Umbrellas – there were photographs, interviews... even another colleague took 
advantage of the situation and got in on the action and the photo-op..:);

The text “The Lack of Identity as a Post-Post-Communist Originality”, 
published in New Observations (No. 91, September/October 1992);

 1992
Crucifixion for the Fisherman (1991-1992); installation, 150 drawings; 

some have been sold, while others are still in the possession of Diana Hohenthal 
und Bergen in Berlin;

Philosophical Cemetery 1 (1992); seven drawings; designs for coffins of 
some special books – the powerful ideologies that led to the crisis of the 20th cen-
tury...;

Philosophical Cemetery 2 (1992); three drawings; designs for coffins of 
the Ego, of Jesus, of two persons who died in their love;

TOEFL – Language Check-Up (1992); installation of drawings and ob-
jects, collages, text; at that time the English language was entering into Bulgarian 
everyday culture without being questioned at all – I wanted to question its adequate 
usage;

The text “The Balkanization of Alpa Europea” (1992); written for the cata-
logue of the 3rd International Istanbul Biennial, this text introduced the concept of 
the Balkans as a specific region of culture and art after 1989; it was later reprinted 
in the seminal book Primary Documents. A Sourcebook for Eastern and Central 
European Art since the 1950s, MOMA/New York and MIT Press/Cambridge, 2002;

1993
Customized IFA-Berlin Catalogues (1993); these are about 70 artist’s 

books; the IFA Galerie in Berlin had printed by mistake many more catalogues for 
my solo exhibition (in late 1992) than planned, but without a cover…; I took a num-
ber of them – I gave some away and turned others into unique artist’s books;

The project drawings for Neo-Golgotha of 1993 – I did them in New York 
while I was doing research at the Whitney Museum on a grant from the Getty 
Grant Program... without suspecting that this would become one of my best-known 
works;

Various objects from the Object – Bulgarian Way exhibition in Sofia (1993). 
For example, a Swiss army knife with a cross, just in case it might come in handy...;
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лъчезар Бояджиев. източна разходка в Западен парк: меки и твърди 
тела по време на протести (Видео филм от лекция-разходка по време 
на протестите в България и Турция /плюс Египет, Русия, испания, 
Гърция, Бразилия и други/, крачейки с гърба напред към две скулптури 
дълбоко в лоното на парка), 2013 Част от „Опакото на историята”, проект 
на Десислава Димова за Западен парк ’2013, фестивал за изкуство в 
публичното пространство. 21 юни 2013, Западен парк, София 
Luchezar Boyadjiev. Eastern Walk in Western Park: soft and hard bodies in 
time of protests (Video film of a walk-and-talk lecture during the protests in 
Bulgaria and Turkey /plus Egypt, Russia, Spain, Greece, and Brazil, etc./ 
while walking backwards towards two sculptures deep into the park), 2013 
Part of The Flip Side of History, a project by Dessislava Dimova for Zapaden 
(West) Park ‘2013, Festival for Art in Public Space. June 21st 2013, West 
Park, Sofia 

лъчезар Бояджиев. локално затопляне 1, 2010. Фотографии на 
интервенции в публичното пространство на парк „Карол” в Букурещ. 
Фестивал „Възелът”, Букурещ, октомври 2010 г. а/ Детайл: Сам в къщи, 
2010. Фотография б/ Детайл: Ягодови глави завинаги, 2010. Фотография 
Luchezar Boyadjiev. Local Warming 1, 2010. Photographs of intervention in 
the public space of Carol Park in Bucharest. The Knot Festival, Bucharest, 
October 2010 a/ Detail: Home Alone, 2010. Photograph b/ Detail: Strawberry 
Heads Forever, 2010. Photograph

<
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1994
Neo-Golgotha (1993-1994); installation of three giant men’s business 

suits mounted on the wall in the form of a triple crucifixion – a commentary on the 
new “faith” in capital and business; now at the Contemporary Art Museum of the 
city of Kumamoto, Japan;

10 Beach Instructions (1994); one of the first site-specific installations, in 
Arkutino, Bulgaria, on the path to the beach and the sea;

The Fountain of Europe (1994-1995) – installation for my exhibition at 
CCS in Bard College, New York, USA, subsequently exhibited at the 1st Biennial in 
Gwangju, South Korea, as well as in Sofia; 

1995
Astrologic (1995); 13 works on paper, watercolor, ink and collage – some-

thing like an astrological “mapping” and analysis of “the stars” of the Bulgarian art 
scene at the time;

Homage to… (1995); installation of photographs, text and objects; in hon-
or of various twentieth-century artists who are important to me, such as Malevich, 
Duchamp, and Giacometti;

Up and Down, Back and Forth (1995); installation based on digitally ma-
nipulated film – Charlie Chaplin’s The Great Dictator; including various books and 
drawings; a “reflection” upon dictatorship;

Chairs and Symbols. A Project for Peaceful Co-identification (1995-2001); 
originally projected as an installation for Manifesta 1 (1996, Rotterdam), it was 
never exhibited as an actual installation; this work is known as a series of 11 digi-
tal prints based on photographs of groups of chairs arranged in different forms 
to resemble conference rooms and meant for people of very different ideological 
persuasions...;

Universal Campsite (1995); installation at the old Turkish Bathhouse in 
Plovdiv for the first ever show in this exhibition space which now has a 20-year-long 
history...;

And, of course, a work which cost Iara Boubnova and me a lot of effort 
and nerves (…this is meant for those who say we work very little for the others…) 
– the Bulgarian translation of the very popular and competent, the first of its kind for 
Bulgaria, the Illustrated Dictionary of Art Terms (илюстрован речник на термини 
на изкуството, изд. Петър Берон, София 1996) by Edward Lucie-Smith, which 
included some of the latest contemporary art practices at the time (published by 
the Petar Beron Publishing House, Sofia, 1996; based on Edward Lucie-Smith, 
Dictionary of Art Terms, Thames and Hudson, London, 1984);
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1996
The Gospel. Cover Version (1996); installation, video, digital print, bronze 

sculpture; one of my last works in this direction, and my first digital print in this 
“black-and-white” manner;

17 Instants from Spring – Change office (1996 ) – this is the “currency 
exchange office” from the exhibition at the National Palace of Culture, Sofia, in the 
spring of 1996; installation; works on paper, self-portrait with exchange rates; and 
so on – in those days of rampant crime by the so-called “wrestlers” (ex-athletes 
from before 1989, usually wrestlers, and now - thugs hired by private security com-
panies, which also ran exchange offices, racketeering, extortion, and other criminal 
rings) this was a purely political work...:);

17 Instants from Spring – Insurance office (1996) – a sequel to the previ-
ous work, with a much more focused message about the “wrestlers”; installation 
at the Sofia City Art Gallery from the annual exhibition of the Soros Center for the 
Arts in Sofia;

Gazebo (1996); site-specific installation in Austria, with which I will end 
this list because this piece marked the beginning of a brand new stage in my career 
and work – much more interactive and open to the viewer.

You are also one of the most active curators, theorists and ideo-
logues of the time. How do those activities fit into your work as an artist?

In the most natural way – the list after your previous question shows it… 
If I want to say/articulate/show something but cannot do it in one language, I sim-
ply do it in the other… Everything is interlinked and the links between my different 
works become ever more evident over time – links I never even suspected existed. 
For example, the 1990 exhibition End of Quotation now seems to me to be much 
more fundamentally linked than I thought at the time, to montage and photomon-
tage as an ideology and procedure of image-making – the most important thing 
related to my work.

Of course, the context also plays a role – if somebody invites me to write a 
text, it is difficult (but not impossible...:) for me to curate an exhibition for them. I of-
ten get invited as an artist and am then asked for help as a curator – from inventing 
the names of exhibitions to writing texts for catalogues and installing exhibitions. 
Or the other way round… In such cases it is much more important to me what I am 
doing and with whom… A good example of that is the collective work in preparing 
exhibitions at the Institute of Contemporary Art – Sofia, as you well know.
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You have lots of works devoted to faith. How has your faith changed 
over time?

It depends on what you see as “faith” in my works, and even more, as 
“faith” in me… Those are two different things. My “faith-related”works reflect upon 
the human condition, the human capacity to believe in something, and on the con-
ditions on which faith is possible in the first place. Back then, in the early 1990s, 
curators like Vasif Kortun, for example (now at SALT, Istanbul; at the time when we 
were doing the The Fountain of Europe exhibition together in the USA in 1994 and 
when he wrote these words he was director of the CCS-Museum at Bard College, 
Annandale-on-Hudson, NY, USA), wrote that I was concerned with “investigation 
and critique” of belief systems – from religion to politics, economy, astrology, and 
so on. I don’t consider myself to be a big believer, and I can tell you for sure that 
even if I was I wouldn’t admit it in public…. To me, faith is always something per-
sonal and intimate, it is more of an inner state which does not have a lot to do with 
the institutions of faith – that is why I believe in the power of art without harboring 
any illusions about its institutions; institutions which I criticize with pleasure in my 
own way – curatorship, the market, be it symbolic or monetary, the museum and 
the aura of the “self-evident” work, the structures of political correctness in artistic 
discourse, and other issues.

But perhaps you have in mind my works related to the Christian religion 
and its institutions? In them I am perhaps a little like a “heretic” (say, of the Bogomil 
sect from the Middle Ages). It all started at a concrete moment and place of creation 
– Bulgaria between 1989 and 1999 and the “absurd vacuum of values” at the time 
or, for that matter, even today… (I don’t think I have produced any programmatically 
new work on the subject since 1999.) After that my works and ideas were gradually 
exhibited and spread across the world in the form of exhibitions as well as of prop-
erty of collections – of private and museum collections alike. I have some works at 
my place in Sofia, and I have lost trace of others in private collections unknown to 
me, after working with galleries in the past. For example, the famous and much-
exhibited installation of three giant men’s business suits mounted on the wall in the 
form of a triple crucifixion, called Neo-Golgotha (1994), is owned from 2007 by the 
Contemporary Art Museum of Kumamoto, City of Kumamoto, Japan, where it is 
shown alongside works of Marina Abramovic, Yayoi Kusama, Yinka Shonibare, and 
James Turrell, to name a few.

Has your belief in the power of art and in its capacities to change society 
changed? I am asking you this question with the hope that you will include in your 
answer a commentary on the latest memorable political events in Bulgaria – the 
anti-government protests in 2013 – as well as on the role of intellectuals in them.
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лъчезар Бояджиев. Мавзолей. Носталгия по тялото на левски, 1990. 
Мини-инсталация, site-specific; вълчи капан, членската книжка на автора 
в БКП, снимки и факсимиле на тефтерчето на левски, счупено стъкло 
на витрина, руска играчка–мечка от детството на автора в СССР в 
края на 1950-те  г., различни предмети. Вариращи размери. изложба: 
„10х10х10”, КМХ, Ново крило на СУ „Св. Климент Охридски”, София 
(Февруари 1990 г.) (Детайл) 
Luchezar Boyadjiev. Mausoleum. Nostalgia for the body of Levski, 1990. 
Site-specific mini-installation; wolf trap, the artist’s membership card in the 
Bulgarian Communist Party, photograph of  the national hero Levski, facsimile 
edition of the private notebook of Levski, broken glass and vitrine, Russian 
plastic bear toy from the artist’s childhood in the USSR (late 1950ies), various 
office devices. Dimensions variable.   
Exhibition: “10/10/10 (cm)”, Club of the Young Artist, New Wing of the Sofia 
State University St. Clement of Ohrid, Sofia (February 1990) (Detail)
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My belief in art hasn’t changed; perhaps it has become harder to believe 
in people, considering that proof of what people can do to each other is accumulat-
ing at a tragic pace… Art cannot change the world directly; if this happens at all, it 
happens slowly, over a long time, with varying degrees of success, and always in 
combination with other factors and forces. Art can influence and change people – 
slowly, but with long-lasting success. Art can create conditions for change because 
art in general, and contemporary art in particular, is critical by definition, it sees the 
world as already damaged; and looking at it somehow from the point of view of the 
future, it suggests ideas about what’s wrong and how to fix it.

But in fact civic action is the only thing that changes society… Or dictators, 
whom I won’t discuss now. Intellectuals – or if you want, art in general – have more 
chances of their civic voice being heard; not necessarily as creators but always as 
citizens. It is precisely along these lines that I would think of the role of intellectuals 
in the events of 2013. The problem is that no one listens to us, outside of a narrow 
circle of responsible and thinking citizens. The degradation and lumpenization of 
the political class in Bulgaria, in the first place, and only then of the local agents as 
well as of part of the voters, have reached a point where it will take a long time and 
lots of efforts to restore (if this is possible at all) trust in the political system of the 
so-called representative democracy. In Bulgaria trust is lost easily and won slowly 
and with difficulty. I must say that one of the most pleasant and satisfying things 
I did at the end of 2013 was the cover and visual arrangement of photographs of 
the protests in Bulgaria (I chose photographs taken only by intellectuals) for the 
anthology of press articles on the protests from June to October 2013, edited by 
Daniel Smilov and Lea Vaisova for the Iztok-Zapad Publishing House (#The Pro-
test. Analyses and Positions in the Bulgarian Press – Summer 2013, Sofia, 2013; in 
Bulgarian). I have no illusions that something will change quickly, but I believe that 
such publications and the positions in them are an expression of the civic position 
of intellectuals, regardless of their political orientations.



Явор Гърдев. Визуална полиция, 2005. Видеоинсталация, 7 видеофилма 
– симулации на предаванията „Панорама”, „По света и у нас”, „Вижте 
кой...”, „Денят започва”, „Защо не!” на БНТ и „Коритаров Live” на Нова 
Телевизия и радио „Нова Европа”
Javor Gardev. Visual Police, 2005. Videoinstalation, 7 simulations after the 
TV shows Panorama, Around the World and in the Country, Look Who..., The 
Day Starts of the Bulgarian National Television and Koritarov Live of Nova TV 
and Radio New Europe

александър КьОСЕВ

АРТ-МОРФОЗИ 1989-2014
Съвременното българско изобразително изкуство 
в отношение към променящия се 
политико-визуален контекст
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В началото няколко азбучни положения за изходна точка и ориента-
ция. изобразителните изкуства съществуват в културен и политико-властови 
контекст, при това част от този контекст също е изобразителен, визуален. 
Господството (разбирано не само като политическо, но и като господство 
на определена картина на света) винаги се въплъщава в конкретни гледки 
– перспективи, оптически метафори, емблеми, цветове, форми, каталози от 
образи. Тази специфична визуално-политическа картина-култура (или ком-
плексно множество от конкуриращи се визуални субкултури) наричат обикно-
вено „скопически“ режим (Мартин Джей; тук ще използваме в същия смисъл 
и „визуални режими“).

Самото изобразително изкуство, разбира се, се влияе от доминира-
щия скопически режим (или от конкуриращите се режими) на своето конкрет-
но историческо време и място. Понякога то го въплъщава в най-чист вид, 
участвайки в създаването на идеологическите му перспективи и каталозите 
от доминиращи образи (тоталитарното естетизиране на политиката е най-до-
бър, макар и не единствен пример). Понякога обаче може да се противопос-
тавя и да създава оптиката на революции – политически, епистемологически 
и/или визуални. Друг път е възможно просто да се различава от доминиращия 
скопически режим: да учи очите не на политическа въвлеченост, а на други, 
невъобразими и странни гледки, да експериментира с визуални възможности, 
да надскача историческия контекст. В допълнение всички тези художествени 
образи и визуални режими могат да се наследяват и канонизират, т.е. да съз-
дават традиции за очите и мисълта.

*  *  *
Какви са визуалните режими на българския преход? Какво се случи 

с българското изобразително изкуство в годините на прехода? Как те се от-
насят помежду си? Това са въпросите, които ще ни интересуват тук. Насто-
ящият текст едва ли ще им отговори изцяло, по-скоро само ще ги отвори. а 
думата „сложност“ не бива да се възприема само като трик, с който избягваме 
отговора. Става дума за нещо наистина комплексно: за едновременни и вза-
имовлияещи си (но и частично автономни) промени, течащи на визуално, но 
и на отвъдвизуални равнища – социални, политически, институционални, фи-
нансови и художествени. В тези 25 години се измени ... просто всичко, и то на 
няколко пъти; промените продължават: общият икономически ред, правната 
рамка, геополитическите ориентации, институционалната структура и полити-
ките на финансиране на културния сектор, управленците.

За изобразителното изкуство самата промяна не беше обичайното 
движение от „традиция към новаторство“, с което бяха свикнали организи-
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раните художници от времето на социализма. Не просто се появиха „нови 
поколения“ „нови явления, стилове и почерци“ – след 1989 изобразителното 
изкуство направо сменяше и понятието, и каналите, и статута си, и мястото, и 
ролята си в обществото, начините на институционална и финансова подкре-
па, формите на държавна и недържавна организираност, както и конкретните 
си лица. От единното му преди поле (така добре символизирано от Съюза на 
художниците) с центробежна енергия се отделиха групи и направления, които 
все по-трудно общуваха помежду си: традиционно, модерно, постмодерно, 
алтернативно, съвременно и контра-съвременно, кавалетно и некавалетно, 
фигурално и не-фигурално, концептуално, активистко, радикално, публично, 
дигитално изкуство...., родиха се и нови субкултурни дейности, за които въ-
обще не ставаше ясно изкуство ли са или не. Разрояването продължаваше 
в неизчислими индивидуални художнически съдби и траектории, несводими 
до никакъв общ знаменател, в България и извън нея. Със самата си разно-
посочност всичко това поставяше базови предишни очевидности под въпрос: 
доколко новата художествена визуалност е „българска“, доколко остава в 
рамките на „изкуството“, доколко може да бъде обобщена например като „из-
куство на прехода в източна Европа“?

*  *  *
Дали за всичко това въобще може да се говори на едро? Без да 

повтаряме нито глобалните наративи, които се продават на световния пазар 
за изкуство, нито нестабилните групови идеологии на този или онзи художест-
вен кръг, нито многотията от персонални разкази на художниците? Помнейки 
тази сложност, ще се ограничим само до темата от заглавието: отношението 
между разнопосочно променящото се тукашно изкуство (каквото и да значат 
несигурните думи „тук“ и „изкуство“) и онова, което се случи във външната 
среда, по-точно – визуалните режими на българския преход. авторът на на-
стоящия текст не е професионален изкуствовед, затова ще предпочете да 
разглежда симптоматични примери без да търси пълнота.

*  *  *
Преди да започна – още едно отклонение. Ще отпратя читателя към 

три предишни мои съчинения, посветени на скопическите режими на българ-
ския преход. Едното се нарича „Преходът като гледка“, следговор на книгата 
Interface Sofia, издание на иСи, София, 2009; другото – „Метаморфози: Па-
зар, ексцес, тела на сцената на прехода“ (публикувано в книгата ми „лелята 
от Гьотинтен“, София: Фигура, 2005) ; третото носи заглавие „Хайде де! Тука е 
България! Националистически образи в публичните пространства на София“ 
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(в електронното списание „Пирон“, бр. 7, 20131). Само припомням няколко ос-
новни извода от тях:

Първо. Социовизуалното пространство на прехода е хибридно: в 
него се конкурират и оспорват комунистически и капиталистически визуални 
режими. идеалният тип на единия е свързан с паноптическа идеологическа 
центрираност около Сплотените Пролетарски тела, маршируващи към Свет-
лото бъдеще. идеалният тип на другия е свързан с разпръсната децентрира-
ност на съблазнителните рекламни образи на Щастливата Консумация; той 
атакува индивидите на микро-ниво, претоварва и „замърсява“ всеки свободен 
сантиметър от средата с чисто пазарни фантазми.

Второ. Първите години на прехода са доминирани от площадни 
празници (митинги), които пародират комунистическата образна система и 
извършват игрови вандализми над нея; те инсценират карнавална победа на 
„синьото“ над „червеното“. Но както тези скандални площадни политически 
образи, осмиващи емблемите на комунизма, така и нахлуващата лавина от 
пазарни рекламни фантазми имат ефимерен характер: те са нетрайни, лес-
но изветряващи, утре ги няма. Сивото архитектурно, урбанистично, панелно 
и монументално наследство на социализма оцелява трайно отдолу. Затова 
двете разнопосочни визуални системи продължават да разпъват българските 
градове и села в объркващо и конфликтно двойно зрение.

Трето. В този контекст една специфична категория образи придо-
бива натрапчива видимост, фокусирайки публичните гледки – телата в екс-
цес. Под тази метафора се имат предвид както невъзможно красивите фо-
тошопнати тела от рекламите (манекенки, еротични моделки, порнозвезди), 
така и брутално телесните образи на мутри и мутреси (демонстриращи показ-
на анти-естетика и показно насилие). Но тук влиза и още една, съвсем друга, 
неочаквана подкатегория. Към граничните тела се причисляват всъщност и 
политическите хора, жертващи се по демонстративен, телесен начин на пло-
щадите с публични гладни стачки, самозапалвания и пр. За моя подход всич-
ки тези гранични тела в натрапчива видимост са изтълкувани като симптом 
– те скрито говорят за криза на Политическото. Визуалният им символизъм и 
агресията, с която се налагат, намеква, че общественият живот функционира 
отвъд вежливо-цивилизованата, процедурална демокрация. а това променя 
нещо дълбоко и фундаментално: онто-политическото отношение (т.е. сим-
волизирането на социалния ред-смисъл в образа на органично-образцово, 
полисно тяло). В случая на българския преход „изкризилият“ политически 
смисъл търси като свой гарант не символите на закона и на демократичните 
процедури, а това брутално налагащо се на погледа тяло в ексцес, на ръба, 
телесност в „горещо“, гранично състояние. Видимите „тела на ръба“ матери-



339

ализират прекрачването на закони, правила и табута, внушават, че истината, 
ценностите, социалното съществуване са в режим на извънредност, дефор-
мация, трансгресия и риск.

Четвърто. Особено изключение от описаните по-горе визуални ре-
жими (те са характерни за първите години на прехода) представляват на-
ционалните образи и емблеми. В последните години на прехода, особено 
след влизането на България в ЕС, за публичен фокус се конкурират три техни 
варианта: официален, неофициално-протестен и комерсиален. Докато про-
тестиращите граждани се опитват да изземат от държавните институции ви-
зуалните символи на българското, които те смятат за свои, народни, а не дър-
жавни, всепомитащите им пазарни употреби (в реклами, сувенири, brand mark 
продукти, търговски цветови гами и пр.) eрозират всеки политически смисъл и 
объркват горните противопоставяния, лишават ги от енергия.

еДИНСТВеНАТА КАУЗА

Да преминем към изобразителните изкуства. Ще говоря само за ак-
циите, пърформансите, инсталациите и проектите на т.нар. „съвременно из-
куство“, раждащо се в прехода2.

Вече можем да кажем, че в началото на 90-те, то – тогава нововъзник-
ващо в България, участва в анихилирането на комунистическата образност. За-
едно с митингаджийските акции художниците инсценират разпадането в абсур-
ди, комическото девалидизиране на старите партийни и пролетарски символи, 
вече празни и кухи. Говоря обобщено за неща, които се случват в първите една 
две години на прехода: художествени проекти на група „Градът“ (особено „Ха-
мелеон“ ), на група „Ръб“, както и индивидуални работи на Недко Солаков „По-
глед на Запад“, 1989, за разнообразните пародийни машини на любен Костов, 
за цикъла „Визуални репресии върху знаковата среда“ на лъчезар Бояджиев и 
изложбите „Край на цитата“ (по негова идея) и „Укрепване на вярата“ 1989-1991 
(авторска), за нашумялата колективна изложба „Земя и небе“ на покрива на 
СБХ с куратори Георги Тодоров и Диана Попова, за графиките, изобразяващи 
бодлива тел и инсталациите с реална тел на Кирил Прашков.

Между пърформансите на художниците и импровизираните „пър-
форманси“, които спонтанно се случват тогава по митингите на СДС, при-
видно няма принципна разлика – и двете инсценират „абсурда на комунизма“ 
като идеология и визуалност; те правят този абсурд видим, като разрушават 
и издевателстват над комунистически символи и емблеми. Различна е само 
степента на изисканост и смислова многопластовост. Докато на митингите 
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може да се разнася импровизирано чучело на Тодор Живков, направено не-
известно от кого, да бъде просто препикан-оскандален мавзолеят на Георги 
Димитров или да се играе с направена от балони еротична конструкция „Член 
Първи“ (членът от конституцията, гарантиращ водеща роля на Партията, 
БКП), която най-накрая да бъде спукана, професионалните пърформанси са 
по-сложни и хитри, по-премислени като визуални и театрални ефекти. Пър-
формансът на любен Костов „Падане на член I“, 1989, има привидно същата 
тема и послание и все пак е различен. Костов използва ефекта на доминото 
– огромен брой от вертикално наредени една до друга дървени плочки; при 
бутане те падат леко, последователно и неизбежно, описвайки  сложно-хао-
тична крива и издавайки тихо, приятно тракане. Т.е. пърформансът не просто 
„отменя“ въпросния Член, а носи асоциации за крехкостта на изкуфялата иде-
ологико-апаратна система, „светът на лъжата“, за която тогава се смяташе, 
че и при най-малкия външен тласък сам ще се разпадне и че това ще стане 
с удивителна лекота, „подобно къщичка от карти“, както пише в преведеното 
в онези години на български есе на Вацлав Хавел „Силата на безсилните“. 
Гледката на перфектния политически домино-ефект, на автоматично разпа-
дане, ненанасящо никаква щета, визуализира сякаш самата мечта за „кади-
фена“ – нежна и безкръвна, революция.

Така публично-скандализиращите визуални акции на съвременните 
художници от онова време споделят наивността на самите митинги, автоиде-
ологията на „нежната, кадифена“ революция, но засилват внушението и асо-
циативното богатство на площадните символни действия. и едните, и други-
те обаче не се задълбочават, остават твърде „публични“ и повърхностни, не 
правят опит да изследват сенките на прехода.

*  *  *
Но да се върнем две-три години назад във времето. Преди да настъ-

пи този открито-публичен период на скандализации и публични акции, в пери-
ода 1987 – 1989 ситуацията е различна, макар да е време на „перестройка“, 
никой не подозира, че системата ще се разпадне. Затова и художественият 
живот е различен, с по-прикрит и двусмислен визуален език. Заслужава си 
обаче да отбележим някои неща и като художествени феномени със самос-
тоятелна стойност, и като предтечи на онова, което ще се случи няколко го-
дини по-късно. Става дума за инсталации и художествени акции, които днес 
може би изглеждат „несмели“, воюващи за твърде ограничени територии сво-
бода – както политически: гражданските и художествените акции в подкрепа 
на Русе, участията на художници в Русенския комитет и комитета за Глас-
ност и преустройство, така и професионални: постмодерният семинар в БаН, 
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разните „разкрепостени“ изложби от онези ранни години. Сред тях има един 
внушителен художествен документ – автопортретът на Светлин Русев, гол, 
упорит, увит с червеното знаме. Скандалният тогава политически алегори-
зъм е лесен за разпознаване – Русев е истинският, чист и автентичен кому-
нист, комунист на голо, в утробата – противно на номенклатурчиците, начело 
с Тодор Живков, които са го санкционирали заради участието му в Русенския 
комитет. Отвъд тогавашното конкретно послание обаче, остава усещането за 
беззащитно тяло, увито в тънко, кърваво знаме, в уязвим плат, единствена 
закрила. Под прозрачния символ-защита на комунистическата идея (а може 
би и автозащита на Светлин Русев от възможно преследване) – картината 
пробива друга символика, по-абстрактна, днес по-съществена. автопортре-
тът говори за крехкостта на всяка позиция, въплътена в раними, мъченически 
тела, символика, която българският преход ще проиграва тепърва в гладни 
стачки, самоубийства и пламъци.

*  *  *
Първите години на прехода обаче правят подобни творби неактуал-

ни: видяхме, че масовата площадна визуалност и проектите на художниците 
имат друг фокус – и политически, и визуален; отместват погледа от отдел-
ната личност и го пренасочват към колективните акции. Тъкмо по тези при-
чини от наследството на този период контрастно се откроява един различен 
проект, заслужаващ особено внимание. Също като акциите на митингите и 
художествените пърформанси, и той проиграва общата фигура „излизане на 
светло“, на публично огласяване на истината срещу кухата идеология. Но 
тук то е доста различно от игровите скандализации, защото е лично, твърде 
лично, радикално и рисково, съдбоносно включва художника. Недко Солаков 
извършва прост и потресаващ жест – едни го намират за възхитителен, дру-
ги – за съмнителен. Става дума, естествено, за работата на Недко Солаков 
„Строго секретно“ (януари 1990, представена на изложбата „Край на цитата“). 
Тя има семпъл вид – чекмедже от картотека, в която под формата на фишове, 
написани или нарисувани на ръка, са разказани няколко години от живота на 
художника. Най-нелицеприятен е документираният факт, че младият Солаков 
е бил доброволен сътрудник на тайните служби, доносник. Така още през 
1990, години преди в България това да стане ключова точка на обществения 
дебат, Солаков разкрива своето агентурно минало, сам, без да го принуждава 
законът, без да го притискат комисии.

„Строго секретно“ категорично пренаписва границите на публичното: 
оказва се, че то не граничи с някаква хармонична „частност“, с „появяващия 
се на светло“ либерален индивид, който само чака да си отиде комунизмът, 
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за да се появи с цялото си непокътнато през тоталитарните години буржоазно 
съвършенство: публичността се допира до тайното и срамното, до тъмните 
чекмеджета на биографията на мнозина. С това е различна от всички тога-
вашни художествените акции и инсталации. Нито колективният вандализъм 
на митингите, нито фините акции на художници като любен Костов или Георги 
Тодоров включват по това време задълбочен социален анализ, а още по-мал-
ко автоанализ, дори себеразголване. Все още никой не е започнал да пипа в 
двойните сенки на тоталитарната епоха, бюрократични и психически. а „Стро-
го секретно“ прави тъкмо това. Работата на Солаков нахлува, от една страна, 
в мрачните механизми на разпадащата се система (тайните служби), от дру-
га – в собствените позорни тайни. В нея подземията на системата и човека 
от подземието са странно успоредени: „Строго секретно“ извършва двойно 
разкриване. Доносникът донася срещу себе си, сам разкрива досието си. и с 
чисто политически жест се анихилира системата на досиетата (те престават 
да бъдат зловещи, недосегаеми документи). Но едновременно това е жест и 
от съвсем друг, чисто интимен порядък: себеразкриване и покаяние.

Мнозина обаче не са доволни. Дали наистина „Строго секретно“ е 
публичен акт на покаяние-пречистване? Покаянието твърде бързо се превръ-
ща в супер оригинална художествена творба, направо – в откритие на нов 
художествен формат, непознат преди Солаков. То не се е случило нито в 
църква, нито на някой масов форум, нито в медиите, т.е. на обичайните места 
за съобщаване на срамната истина за себе си. То се е случило под формата 
на творба, на концептуален език, по време на изложба – традиционна ху-
дожествена институция. Възможен ли е подобен прескок от моралната към 
естетическата сфера? Дали дефектът на личната биография не се превръща 
твърде бързо и лесно в ефект? В естетическо въздействие, в сериозен про-
фесионален успех, в известност и слава на художника? а какво да правят 
доносниците, които биха искали да се изповядат, но не са имали късмет да се 
родят художници, не са се научили как се правят инсталации?

Тези въпроси ще си останат неразрешени, те продължават да те-
жат и днес. Но при цялата им морална тежест трябва да се признае, че от 
тях радикалният художествен жест на „Строго секретно“ не става по-малко 
въздействащ. С един прост жест картотеката, досиетата, списъците, тайните 
архиви – най-прецизните и ужасни инструменти на тайните служби, светая 
светих на тоталитарния паноптикум, са обезсмислени. Вече не са тайни, явни 
са, което значи – вече не са страшни, не могат да манипулират никого. а 
тъмната истина най-накрая е казана: катарзис. Но този катарзис при Солаков 
не произвежда инфантилната площадна радост: излизането на светло е мъ-
чително нещо.
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*  *  *
Така че в този първи период на съвременното изкуство от първото 

десетилетие на прехода в България публичните художествени акции и ин-
сталации, пародиращи анонимната тоталитарна идеология, се движат между 
тези два лични, твърде лични полюса – „автентичният автопортрет на комуни-
ста“ и „автентичното покаяние на агента“ – ексцеси, които провокират целия 
режим на видимост и невидимост. На техния пределен фон пърформансите, 
акциите и инсталациите по пародийно-празнично унищожаване на символи 
на комунизма (следващи тенденции на тогавашните митинги) днес не изглеж-
дат така радикални.

Онова, което обаче забележимо споделят всички художествени ра-
боти от онова време, включително и полюсните, е усещането за обща, фа-
тално валидна кауза – справянето с комунизма. По един или друг начин, нега-
тивно или позитивно, индивидуално или масово. Тази очевидна задача тежи 
като травма3 над всички, които се чувстват „във времето“. По незаобиколим 
начин тя изисква отношение и фокусира всички занимания: и публичните, и 
художествените изяви проиграват варианти на това освобождаващо/лекува-
що отношение, те са ритуали по справяне.

ПлУРАлИЗИРАНе И ПУлВеРИЗИРАНе НА КАУЗИТе

Някъде към средата на 90-те този колективен императив бавно от-
слабва, травмата престава да бъде очевидна, каузите се плурализират. Това 
съвпада с дискредитацията на партии и партийни елити, с изхабяването на 
митингите като форма на колективен живот и банализирането на тяхната ви-
зуалност – с умора от синьото и червеното. Причините са много: политическа-
та криза, свързаното с нея оттегляне от публичните пространства, навлизане-
то на нови поколения, дивата капиталистическа комерсиализация на всеки-
дневието, дигитализацията на културния и художествения живот. Промените 
в динамичното градско пространство и неговите нови образи също са важни, 
макар справянето със старата визуалната среда и до днес да не е слязло 
напълно от дневен ред4. Визуалният режим е променен: от средата на 90-те 
лавината от щастливо-консуматорски образи, хаотични, натрапчиво ярки и 
безбройни, донякъде неутрализира травматичното въздействие на комунис-
тическите образи и емблеми – прави ги демоде и кара окото да възприема 
„соца“ комично. и ако все още има проблеми с паметници, барелефи, плочи 
и пр., те вече трябва да бъдат решавани конкретно и практически, а не с ко-
лективни театрални акции. Какво да правим с Мавзолея, какво да правим с 
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Паметника на Съветската армия, какво да правим с „альоша“ в Пловдив, с па-
метника „1300 години България“ на Валентин Старчев, с много други подобни 
по градове, села и паланки? В абсурден контраст с нахлуващата хипермо-
дерна консуматорска образност, социалистическото архитектурно и монумен-
тално наследство (митингите и акциите не са го премахнали) продължава да 
владее гледките на българските градове и села; то е сиво, грозно, рушащо се, 
но за сметка на това търпеливо и доста устойчиво.

Заедно с философи, културолози, историци и урбанисти, художни-
ците проиграват всевъзможни идеи за справяне с това наследство – експе-
риментални, игрови и провокативни. Те разработват „проекти“, които само 
привидно са практични, на които не предстои непременно реализация. Как 
Мавзолеят ще бъде вкопан в земята, как от него да остане само разрез, как 
„альоша“ да бъде размножен под формата на леки, стиропорни макети-вет-
ропоказатели по другите тепета на Пловдив (група „Ръб“), как да бъде дезин-
тегриран на гранитни фрагменти, които да се раздадат на останалите активни 
първични партийни организации на БКП да си ги честват по места (Владислав 
Тодоров); как автоматът и ботушите му да бъдат изчукани от каменоделци и 
целият паметник да бъде преименуван на „альоша Карамазов“ (Георги Божи-
лов-Слона), как паметникът на Съветската армия да бъде превърнат в ЦаМи 
– Център за авангардно изкуство (Диана Попова и Добрин Пейчев) и пр. По 
правило обаче, когато се стигне до конкретна работа и преустройство, общи-
ните не се обръщат към художниците, почти нито един от тези странни про-
екти не е реализиран. Така художествено-политическата активност по тези 
важни въпроси остава маргинален театър, чисто виртуално упражнение, игра 
на провокативното въображение. Практически градове и села развиват в съв-
сем друга посока своята образна среда, изкуството не успява да се намеси 
– не по това време, не по този начин.

Най-сериозният опит за художествена интервенция в реалните по-
литики на града е малко по-късен. Това е мултидисциплинарният проект „Ви-
зуален семинар“ (2003-2006), за който съм писал в „Преходът като гледка“, 
Interface Sofia. Той обединява усилията на визуалните артисти, българи и 
чуждестранни гости, с тези на академични лица, изследователи, фотографи, 
дизайнери и урбанисти: водещата идея е, че „визуалната среда“ е жизнена 
среда и че трябва да се наложи „екология“ на визуалното замърсяване, при-
чинено от дивия балкански капитализъм. То трябва да стане чрез интердис-
циплинарно интелектуално и творческо сътрудничество: едновременно чрез 
ефективни публични акции (например дебати с тогавашните кандидат-кмето-
ве на София), чрез поредица от изследвания и публикации, но и чрез провока-
тивни художествени проекти. Десет години след края на Визуалния семинар 
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можем да обобщим, че въпреки сериозната концентрация на усилия и инте-
лект, той не успя да изпълни основната си задача – за практическа и идейна 
интервенция във визуалната среда на София, която да има дълготрайно и 
устойчиво влияние. Той не успя да въведе демократично и плуралистично, 
но за сметка на това гражданско, а не пазарно, управление на естетиката на 
града. Успя в други отношения – повиши гражданската чувствителност към 
подобни проблеми, започна въвеждането на нещо като „визуална грамот-
ност“, създаде традиция за сътрудничество между художници и хора от разни 
области, образова млади хора в теория на визуалната култура. Един от сери-
озните му успехи бяха и някои от индивидуалните проекти на стипендиантите 
на Семинара – преди всичко „Визуална полиция“ на Явор Гърдев, „извинете, 
кой е този град?“ на Красимир Терзиев, „Откъм за насам“ на групата X-tendo, 
„инвентарната книга на социализма“ на Георги Господинов и Яна Генова и др. 
истински открития бяха осъществени в една от най-интересните работи – „Hot 
City Visual“, 2003, на лъчезар Бояджиев, продължена от „Раят на билборда“, 
2005. Обобщено разгледано, тези проекти на Бояджиев успяха да разшифро-
ват особената културно/пазарна йерархия на софийското визуално простран-
ство и да посочат скрити асиметрии и конфликти във визуалната топография 
на публичността. Оказа се, че скопическият режим в този момент се опреде-
ля от силови линии, задаващи на повърхността привиден хаос, под който е 
скрит ясен пространствен порядък между глобални, национални и махленски 
рекламни образни системи. Освен това Бояджиев разкрива невидими етни-
чески табута в публичната (всъщност вече пазарна) естетика: недопускането 
на стигматизирани образи на малцинства в „глобалната“ реклама; неговата 
работа разкри осите, йерархиите и нивата на градската визуалност. Проек-
тите на Бояджиев са изследване, но и въздействаща художествена провока-
ция: взривоопасни образи, поместени в реална публична среда. Той окачва 
свръхскъпа реклама на огромен билборд в центъра на София пред Наци-
оналната художествена галерия: рекламира се бедна циганска строителна 
бригада. Гигантското платно с ромски персонажи дава шанс на образите на 
беднотата и етническата стигма за момент да бъдат предадени в цветовете, 
формите и с визуалните претенции на глобалната корпоративна естетика. В 
„Раят на билборда“ пък Бояджиев помества в традиционен кавалетен формат 
хиперболични рекламни образи, синекдоха на целокупната визуално-публич-
на среда. Това демонстрира скрития абсурд в софийската среда: самото небе 
над града е превърнато в рекламно пространство, то, изместило изгреви и 
залези, е вече билборд, но и пазарен рай. Други небеса, освен рекламите, 
градът вече не притежава.
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Парадоксалисткото заиграване с комерсиализираната визуална сре-
да, театралното й reductio ad absurdum, не е запазена територия само на Ви-
зуалния семинар. В периода 2000-2013 това се оказва техника за социална 
интервенция за доста художници. В тази посока работят Красимир Терзиев, 
Борис Мисирков и Георги Богданов, Вероника Цекова, аделина Попнеделева, 
алла Георгиева, Даниела Костова, Надежда Олег ляхова... Понякога техни-
те работи напускат българския контекст и се включват в алтер-глобалистки 
тенденции и критики на пазара: Вероника Цекова побива в центъра на гра-
да огромна пластмасова бутилка от Кока Кола, но пълна с мляко, Красимир 
Терзиев изписва с дребни светещи лампички, затрудняващи погледа, много-
значителния борсов надпис ПаЗаРиТЕСаНЕРВНи. Художниците бързо се 
ориентират кои са новите пазарни (по-скоро псевдопазарни) герои; трудно 
е да не се забележат рисковите тела и скандалните туловища на прехода. 
Тук трябва да се отбележат: инсталацията на Калин Серапионов „Грижете 
се за оръжието си както за четката си за зъби“, 1995, ефектните работи на 
алла Георгиева „Честит рожден ден!“, 2003, Бизнес-ът идва, серия „Застре-
ляй себе си“, 2008–2009, на Георги Георгиев-Jorrras, късният пърформанс на 
Васил Симитчиев „Смешен плач“, 2010, „играчка – Плачка“, 2010-2014, на 
Нина Ковачева. Всички те проиграват темата за мутрите, публичното наси-
лие и показните убийства. Обикновено темата се транспонира в контрастна, 
изглеждаща недопустима за нея стилова модалност. При Серапионов досад-
ните всекидневни задължения за лична хигиена се разпростират комично и 
върху личното оръжие, при Нина Ковачева, алла Геортиева и други творци, 
агресията нахлува в сфера-табу: умилително детинското – рождените дни, 
игрите, празненствата, усмихнатите дечица. В тортите, произведени от алла, 
криминалният life style изразява себе си на езика на карамелено-шоколадо-
во-сладкарската образна система: оръжията са от захар, лежат декоратив-
но проснати трупове от крем, фонданови мутреси се припичат на сметанови 
шезлонги, а наоколо има рамка от документални фотоси на реални дечица, 
размахващи съвсем реални инструменти за убийства, револвери и карабини. 
Подобни абсурдистко-комически техники имат двойна посока: прекрачвайки 
силни културни табута, образите на агресията навлизат в немислими всеки-
дневни сфери; но, от друга страна, всекидневието ги опитомява и приласка-
ва, прави ги търпими, даже интимни: едновременно контраст, пародия, хипер-
бола и зловеща сатира.

Различни са фото-биографичните изследвания на Борис Мисирков 
и Георги Богданов, вървящи по следите на съвременните мечти за успех: те 
инсценират в стила на пресилен фотореализъм (но нагласената сценография 
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често е сецесионно-пародийна) личните комерсиални копнежи на случайни 
младежи („По следите на светлото бъдеще“, 2005). В тази посока е според 
мен най-интересната работа: Fresh, 2005-2009, на аделина Попнеделева. 
Докато Мисирков и Богданов работят с фото-постановки, биографии-фикции, 
Попнеделева прави истинско визуално-биографично изследване, посветено 
на обикновен български младеж, красив по секси, модно-мъжествен начин. 
Със симпатична едноплановост Христо Пенчев, с прякор Fresh-а, споделя 
пред камерата своите пределно типични, характерни за поколението му и за 
българската среда, намерения; т.е. той разказва за мечтите си, силно моде-
лирани от образа на успех, произхождащ пряко от естетиката и копнежите 
на мутрите. Видеоразказът, състоящ се от монтирани разговори с Fresh-a, 
се разгръща в интервал около пет години между интервютата. В този дълъг 
период персонажът се развива, става все по-абсурден и все по-естествен в 
своите life style мечти. Със студена ненамеса камерата успява да хване по-
тресаващия контраст между неговата красота, искреност и младежка енер-
гия, и владеещата го комерсиално-балканско-мутраджийска утопия. 

*  *  *
Пародийно криминално-комерсиалните проекти, за които говорих 

по-горе, имат обща особеност – те остават камерни, често са микро-работи. 
Една друга акция на съвременното изкуство обаче, ключова за късния преход, 
се осмелява да манипулира отново публичното пространство в неговите едри 
символи и ключови обекти, каквито са паметниците. Върху тялото на най-ос-
порвания монумент в София, Паметника на Съветската армия, този проект се 
решава да даде „на късо“ двата основни и враждуващи пласта в градската ви-
зуалност – комунистическата и капиталистическата, смесвайки по въздейст-
ващ начин скулптура и анимация, политически и инфантилни образи, военни 
и пазарни фантазми. Всичко е направено с простичко пребоядисване: една 
лятна вечер групата “Creative Destruction“, без да иска разрешение от никого, 
интервенира по безцеремонен, пародийно-разноцветен начин върху мону-
мента и сутринта на 17 юни 2011 скулптурната група от западния релеф на 
паметника осъмва дегизирана като банда от най-прочутите американски ко-
миксови герои. На всяка от фигурите на незнайни съветски войни, застинали 
в каноничните скулптурни пози на антифашистка борба, находчиво е намерен 
аналог, принадлежащ на немислимо различен визуален свят – известните 
на всяко дете комиксови свръхгерои – Супермен, Робин, Капитан америка, 
Жокера и пр. Визуалният превод превръща руското в американско, войниш-
кото в приключенско, гледката на героиката – в инфантилен спектакъл-игра. 
Старите образи-идеологеми с един-единствен цветен жест са преобърнати в 
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чисто нови глобални клишета, разпространявани от Холивуд, от телевизион-
ни мрежи, компютърни игри, от играчки и сувенири. Контрастът между двете 
образни и смислови системи е поразителен: оказва се, че е напълно възмож-
но с няколко хватки от франчайзинга (или с неговата художествена имитация 
и пародия) да се издуха овехтяло-героическото съдържание на социалисти-
ческия реализъм, и ето, той се „осъвременява“ без проблеми, чрез пре-опа-
коване в шарената му американска противоположност. Въздейства не само 
разликата – не по-малко поразително е и видимото сходство: само няколко 
кутии боя разделят соц-реализма от Холивуд. Комунистическата идеология и 
комерсиалните фантазми са съвпаднали в точката на абсурда. Това „даване 
на късо“, унищожаващо идеологическата дистанция помежду им, иронизира 
всъщност прехода като цяло; големите политически и идеологически разлики 
изчезват като дим. Пребоядисваме паметниците и си решаваме проблема 
– комунизмът с лекота става капитализъм.

*  *  *
Както показва и самото подзаглавие, новите каузи са много, те вла-

гат и различни смисли в думата „политическо“. Настоящият текст едва ли 
може да изчерпи всички, дори не е ясно дали може само да ги изброи. Нека 
все пак само да опитаме. На първо място бих подредил деликатната борба на 
определени художници за чисто лични места, ниши на екзистенцията и съзер-
цанието, отвоювани от медийно-клишираните пространства на колективния 
поглед. Тази тенденция започва от прекрасната ранна акция на група „Ръб“ 
„Демонстративна закуска“, 1992; преминава през основополагащото произ-
ведение на лъчезар Бояджиев „Gazebo“, 1996, трансформира се неочаквано 
в еротично-приключенския проект на Калин Серапионов „Музеят – причина 
за срещи и запознанства“, 1997, към нея се причисляват и интересни късни 
работи на Надежда Олег ляхова, Бора Петкова, Викенти Комитски; различ-
ни, близки до етнометодологически експерименти, художествени провокации, 
размествания, трансформации на средата, изследвания, вглеждания във 
фундаментални културни конвенции...

Друга, съвсем различна кауза е рефлексивният (но всъщност и акти-
вистки) опит на съвременното изкуство да си извоюва социално признание и 
държавна подкрепа за жизнено необходимите му институции (симптоматични 
работи тук са „Важно съобщение“, 1999, на Недко Солаков и  „МУСиЗ“, 2005, 
на иво Мудов). Могат да се изброят още много разнопосочни художествено-
политически каузи – екологични, феминистки, акции в подкрепа на емигран-
тите, в подкрепа на самотните майки и пр., и пр... все по-частни и частични. 
Онова, което ги обединява, е отхвърлянето на общата идеологическа кауза, 
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търсенето на неочаквани микро-каузи. Свършило е времето на колективните 
императиви, наложени еднозначно от историята: идеите, мислите, гледките 
се умножават и разпръсват.

Колективната политизирана публичност обаче не оставя тази тен-
денция току-така, без съпротива. На кампанийни вълни тя упражнява натиск 
за обратна мобилизация на публичния поглед, за центростремително обратно 
прибиране на „приватизиращите творци“ към общите задачи. Най-съществе-
ната тенденция в това отношение е свързана с националната идентичност, 
един огромен проблем за България, при отварянето й към Европа и света. 
Всъщност тази контра-приватизационна тенденция става важна още от мо-
мента, в който падат визовите режими и хората започват да пътуват; тя се из-
остря с югославските войни, актуализирали въпроса има ли балканска иден-
тичност или не. Но истински важна, както граждански, така и художествено, 
тя става след 2007, когато влизането в ЕС по парадоксален начин активизира 
дотогава латентния български национализъм. Както е описано подробно в 
моето съчинение „Хайде де! Тука е България!“ от началото на хилядолетието, 
но още по-интензивно след 2007 по улиците на градове и села се разразяват 
истински  войни за националните емблеми и символи. Те се случват както по 
оста официално-неофициално, така и по осите публично/субкултурно, поли-
тическо/комерсиално; докато за все още неизследваните протести от 2012 
и 2013 може да се каже в предварителен стил, че ре-фокусират публичното 
визуално пространство, като сменят целия му репертоар от символи – сините 
и червени знамена са окончателно заменени от „протестиращи“ национални 
флагове, които този път символизират разцеплението между маси и елит.

и в това отношение изглежда изкуството има предвиждаща сила. 
Още в самото начало на прехода около „родното“ възниква серия от изклю-
чително интересни акции, инсталации и провокации. Те се случват с най-тра-
диционните български символи – българската азбука, знамето, химна, грани-
ците („Българската азбука“,1988, и „изглаждане на българското знаме“, 1990, 
пърформанси на Васил Симитчиев; „Достойнство /аз съм българин/“, 1994, и 
„Мила Родино, ти си земен рай“, 1992, на Венцислав Занков; „По Българската 
следа“, 2002, на Красимир Терзиев и пр.). По същото време започват екс-
перименти с географското място на България (в своите „Визуални репресии 
върху знаковата среда.“, 1990-1991, лъчезар Бояджиев опитва да я премести 
в разни американски щати – Канзас, аризона, Калифорния, за да види къде 
ще пасне по-добре), започват визуалните игри с контури и държавни граници 
(„пясъчните“ Балкани на Кирил Прашков, 2003; „Граница по памет“, 2006, на 
Правдолюб иванов; „Как виждаш България?“, 2007, офталмологичен обект 
на Самуил Стоянов; неоновият „Пробив“, 2013, на Стела Василева). Експе-
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риментите продължават с „Let’s Dance / Дрехи за колективен живот“, 1996, 
на Красимир Терзиев – самодивско-призрачни бели ризи, танцуващи хоро. 
а в „National Style“, 2002, Кирил Прашков извършва педантично „пълно из-
следване“ върху странните приложимости на български цветове, зеленчуци 
и специфични материали. Накратко, художниците изследват това, какво е да 
си българин в европейски и глобални условия, като театрализират обичайна-
та „визуалната материя“ – национални графични контури, цветове, символни 
обекти – и я изместват в неочаквани контексти5. 

*  *  *
Във финала се налага да кажа поне няколко думи за радикалната 

микро-територия на частното – собственото тяло. Как се отразяват скопиче-
ските режими тук, как отговаря съвременното изкуство?

Body art-ът има безспорни интересни постижения в България, а све-
товните тенденции са известни на българските художници6.

Но в самата българска среда са настъпили важни промени. След 
средата на 90-те вече са позабравени сплотените маршируващи тела на ко-
мунизма; има пренасочили се творци, които вече изследват „тялото на капи-
тала“ (израз на Георги Георгиев-Jorrras), кога задълбочено, кога по силата на 
модата. Съвременното изкуство е наясно, че „красотата не успя да спаси све-
та“ (така се нарича работа на художничката искра Благоева от 2012), за смет-
ка на това е произвела козметична индустрия и пластична хирургия, нароила 
е импланти, диетични режими, лифтинги и пр. Много работи се занимават с 
този комерсиално-био-технологичен аспект на тялото. Но освен тези общи, 
глобални мотиви, българските реализации на body art-а могат да бъдат и спе-
цифични. Всъщност повечето от тях имат двойно дъно – демонстрират уни-
версални значения, отнасящи се до глобалните body art-тенденции, но пазят в 
някакви скрити гънки и локални смисли. Първото е лесно видимо, за второто е 
необходимо око, чувствително към българския контекст. (В „Метаморфози…“ 
съм анализирал от тази гледна точка инсталациите на Расим и Мариела Ге-
мишева). Сред тези работи с двойно дъно безспорно най-важно място заема 
една инсталация, която е „косвен“ body art – „Нео-голгота“, 1993, на лъчезар 
Бояджиев, проиграваща в библейско-разпятийни форми новата униформи на 
„бизнесмените“ – скъпи официалните костюми, разпънати в огромен мащаб в 
триптих, подобно Христос и разбойниците. Работата има очевидно и мощно 
антикапиталистическо послание с глобален привкус (тук нямам място за него-
вото истинско тълкуване): онова, което чуждият зрител не може да забележи 
и разбере, е колко са смешни за българския зрител тези свръхскъпи (Верса-
че, армани и пр.), огромни костюми. Той помни как те изглеждат, навлечени 
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върху толупестите, несъразмерни тела на мутрите-„бизнесмени“.
Една от най-въздействащите работи е художествен пърформанс в 

точния жанр на body art, извършен сравнително рано. Става дума за  „Чер-
вено 1“ на Венци Занков, който на 22 февруари 1991, в Докторската градина 
в София (срещу сградата на казионната галерия на Съюза на българските 
художници „Шипка“6), с помощта на кухненска маса, бяла покривка, старо 
легло, хирургически инструменти, кристални чаши и пр. облива в рамките на 
половин час, с 30 литра затоплена телешка кръв, собственото си голо тяло: 
очевидци казват, че гледката била абсолютно скандална, фрапиращо-автен-
тична, кръвта, макар и животинска, е истинска, миризмата – също. Тук няма 
да се занимавам с евентуални очевидни връзки на тази акция с глобалния 
контекст – например с Херман Нич и виенския акционизъм: интересува ме 
крипто-локалното. Тя поругава традиционните културни институции, цапа 
снега и Съюза на художниците, бележи кърваво ново летоброене за досега 
несъществуващо изкуство. а и „червеното“ не е случаен цвят в тогавашна 
България – буквализирането му като кръв означава много. Притоплен, телеш-
кият кървав комунизъм пада върху беззащитното голо тяло сред белия сняг 
– силна студено-гореща картина на омърсяването, което е и раняване, себе-
унищожение, и кървава баня, очистване. Т.е. тази „виенска“ акция на тялото 
в ексцес, погледната отблизо, се оказва твърде софийска, ориентирана към 
тогавашните цветове, политически напрежения и визии на местната публич-
ност: дали не трябва да търсим връзка и с тялото-обвито-в-червено знаме на 
Русев, дали това е телешко поругаване на „утробния комунизъм“? Но може 
би и с обратното – това е театър на саможертва, асоциация с алтернативните 
рискови тела на сините гладуващи и самозапалващи се. акцията носи алюзии 
и към двете партийни каузи, но понеже ги дава на късо, всъщност ги унищожа-
ва – започва да значи само чистият ексцесивен Политически аспект на Тяло-
то: тялото на Суверена7, оглупяло и кърваво, в извънредно състояние.

ВМеСТО ЗАКлЮЧеНИе

Тук не се занимавах с последователна история на съвременното из-
куство в България. Разказът за тази история (ако той въобще е възможен 
след голямата криза на разказите, след методологическите революции в ис-
ториографията и историята на изкуството, след лиотар, Данто, Белтинг и пр.) 
би бил далеч по-подробен, би включвал и други имена и протагонисти, други 
творби, би слагал други акценти, би се сюжетирал по различен начин. Няма 
съмнение – съществуват страхотни постижения на съвременни български 
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художници, които по-скоро заслужават определението „а-контекстуални“ или 
„глобални“, или „универсални“ – както предпочитате. и ако пишем история на 
постиженията, тя ще изглежда различно от това, което предлагам тук. Само 
един пример, но той е достатъчен – великата творба на Недко Солаков „Жи-
вот (черно и бяло)“, 1998-, e такова а-контекстуално, универсално-хуманис-
тично, дори „метафизично“ произведение. Неслучайно тя обикаля световните 
галерии и е разбираема навсякъде, за всички. Тя не се отнася към локални 
неща, към техния идеосинкразен, невъзможен за постигане от невъвлечени-
те крипто-смисъл.

В настоящия текст се опитах да направя нещо съвсем друго – да 
създам нестабилен и хипотетичен разказ за това как се отнася нововъзник-
ващото съвременно изкуство в България към един особен контекст, полити-
чески, публичен и визуален. Наричам го особен, дори заслужава името крип-
то-контекст, защото макар и видим, дори в позиция на визуална власт, той е 
разбираем не за всички, а само за очевидци и insider-и. Освен това с течение 
на времето все повече избледнява дори за тяхната памет. Т.е. неговият фо-
нов смисъл, спрямо който изкуството се отнася репликиращо и провокативно, 
не е естествено даден – не само за не-българите, но и за онези български 
поколения, които вече нямат памет за ранните години на прехода. Опитах се 
донякъде да го възстановя в сложната му динамика, в смяната, преливанията 
и конфликтите на неговите властови и визуални режими – и да отнеса онова, 
което художниците правят през годините, спрямо него и неговите визуални 
доминанти8. Тази перспектива е специфична и ограничена. Тя може да бъде 
оспорена изкуствоведски, ако някой очаква от автора пълнота и всеобхват-
ност за всички имена и процеси в българското изобразително изкуство. Но 
аз помолих в началото да няма такива очаквания. Може да бъде оспорена 
вероятно и политически – особено ако бъде прочетена с други очи, например 
с тези на „червените бабички“ или пък на нововъзникналата в България „нова 
левица“, която анализира и деконструира вече не комунизма, а „дискурса на 
анти-комунизма“. ако това се случи, ще се наложи да спорим.

Онова, което може да се каже като временно обобщение, е: съвре-
менното концептуално и акционистко изкуство се намесва енергично в пуб-
лични процеси: по самата си същина то е политическо, дори когато това не е 
очевидно. Дори тогава, когато изглежда абстрактно или скандално (всъщност 
особено тогава), то продължава да върши конкретна социална работа. Рабо-
ти с наличен материал – с пръчки, чушки, боб, мутри, с конкретни, контекс-
туални пластове от смисъл, емоция, табута, конвенции, с махленски симво-
ли, с постсоциалистически срамни тайни, с локално знание, местен цинизъм 
– и извлича от този материал далеч отиващи асоциации. В тази диалектика 
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то донякъде следва дневния ред на обществото, родило художниците, дори 
когато той е крайно несимпатичен. Но заедно с това разбърква пластове и 
символи, изпреварва този дневен ред, изследва в дълбочина вкаменените 
му визии и образни клишета, хиперболизира и проиграва възможностите им, 
чупи ги. Понякога хиперболизира до болка, втелесява (моля тук да бъдат чути 
и значението „тяло“ и значението „теле“) и поставя на сцената на погледа 
собствените му вълнуващи и ужасни ексцеси, навлиза рисково в границите 
на неговия възторг, неговия срам, неговите абсурди. Често успява да кон-
дензира най-идеосинкразните му, чисто локални, смисло-енергии  – и да ги 
разреди в неочаквани перформативи и катарзиси, в шумно визуализирани со-
циални „оргазми“ – колкото освобождаващи, толкова и нетърпими. Степента 
на подобна интензивност изисква много от „зрителя“ (по-добре да кажем, от 
участника, от въвлечения insider, от българина). Тя го изкарва от летаргията 
на обичайните конвенции, вбесява го, въодушевява го – и го заставя да ми-
сли концептуално. Да се дзвери, както сам той би казал. Както за неща, които 
знае, така и за неща, за които сам не би се досетил.

1 Внимателният читател ще намери по нататък в настоящето съчинение още и други 
отпратки, преки или непреки, към българския дебат тези въпроси: т.е. към текстове на 
съмишленици и дискутанти – на лъчезар Бояджиев, на Яра Бубнова,  на Боян Манчев, 
на ангел ангелов, на Владия Михайлова, на участниците във Визуален семинар N 2, 
както и много други: не винаги ще съумея да експлицирам отпратките, поради липса на 
място. Специално трябва да отбележа, че този текст не би се появил без неоценимата 
помощ на Мария Василева. 

2 За моето разбиране за това понятие читателят може да види друг мой текст „Три по-
яснения и няколко проблема. Отново за музея за съвременно изкуство в България.“ 
Сп. Пирон, бр. 4, 2011  http://piron.culturecenter-su.org/category/muzeqt-razshirqvane-na-
poleto/

3 „Травмата“ трябва да се разбира като неизбежно комуникативно условие (проблем, кой-
то никой не може да заобиколи) , а не в психологически смисъл. 

4 Оттогава до днес българската публична среда продължава да е в напрежение по този 
проблем, понякога той досажда, но остава своята неразрешеност. Най-добрата илюс-
трация е от съдбата на художник, Правдолюб иванов, както и на разнообразните му 
инсталации по повод на протестите от различни периоди. С окаляните, тежки от пръст 
знамена от „Територии“, 1995, и с прозрачните, евтини найлонови флагове от „лесни 
знамена“, 1997, сякаш е сложен край на всяка площадна политическа кауза: вижте, 
вече няма възможно знаме, коприната е найлон, цветовете са обезсмислени, знамена-
та висят уморени. Но същият Правдолюб иванов най-внезапно стана ключов визуален 
артист по време на протестите от 2013, където се появи с цяла серия от ужасно смеш-
ни и ефективни лозунги, визуални акции и странни хрумвания (от типа „Не съм платен, 
мразя ви безплатно“, „Мафията си има правителство, дали си има и народ, зависи от 
нас“, „ако на лъжата краката са къси, правителството ще ходи на ръце“ и пр.).

5 Кирил Прашков например изследва доколко класиката (Бетховен) или пък художестве-
ният авангард биха могли да се случат, ако трябваше да бъдат правени с български 
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бриколаж (дърво, клечки, подръчни летви, чушки, боб, домати, тикви); други художници 
преместват националната система от емблеми във всевъзможни нови дигитални, нео-
нови, рекламни, пазарни и пр. медиуми.

6 Последните са свързани със съвременната загуба на органичност и „метафизичност“ на 
тялото, което престава да бъде „чисто присъствие“, онтологически гарант, разроявайки 
се в нови техно-ипостаси – киборг-ни, козметични, body building порнографски, дигитал-
ни и информационни двойници. С това се разпада и основополагащата архаична опо-
зиция „оригинал – репрезентация“, както и публичният парадокс на тялото. То традици-
онно е било противопоставяно на публичното пространство (по линията малко-голямо, 
пределно частно и интимно-обществено), заедно с това също така традиционно е било 
и най-любимата емблема на онто-политическото съвпадение: чистото присъствие, въ-
плъщаващо и визуализиращо по образцов начин социалния ред/смисъл. В глобален 
план днес тези режими на телесност/видимост/социалност са в криза – и това прави от 
тялото безкрайно вълнуваща територия за експерименти.

7 В други свои пърформанси и инсталации Венци Занков систематично свързва голото 
си тяло с България. 

8 Както читателят е забелязал това роди композиционни проблеми и несъответствия – на-
ложи се да снова напред-назад във времето, моето съчинение така и не можа да след-
ва хронологичен или тематично-проблемен принцип на изложение и конципиране.
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Alexander KIOSSEV

ART-MORPHOSES 1989-2014

Contemporary Bulgarian Art in Relation to the Changing 
Political and Visual Context 

Here some basic notions for starting point and orientation. The visual arts 
exist within a cultural, political-power dominated context; furthermore, part of this 
context is also pictorial, visual. The dominance (understood not only as political but 
also as the dominance of a particular world image) is always embodied in concrete 
sights – perspectives, optical metaphors, emblems, colors, forms, and catalogues 
of images. This specific visual-political image-culture (or the complex multitude of 
competing visual subcultures) is usually called “scopic” regimes (Martin Jay; here I 
will use “visual regimes” in the same sense).

Visual art itself is, of course influenced by the dominant scopic regime 
(or by the competing regimes) of its concrete historical time and place. Sometimes 
it embodies it in the purest way by participating in the creation of its ideological 
perspectives and catalogues of dominant images (the totalitarian aesthetization 
of politics is the best though not the only example). Sometimes though it might 
be confrontational and create the optics of revolutions – political, epistemological 
and/or visual. At other times it might simply differ from the dominant scopic regime 
– it may train the eye not for political involvement but for other unimaginable and 
strange sights, it might experiment with visual options, it might leap over the histori-
cal context. Additionally all these artistic images and visual regimes might be inher-
ited and canonized, in other words – create traditions for the eye and the thought.         

*  *  *
What are the visual regimes of the period of Bulgarian transition? What 

happened to Bulgarian art during the years of transition? How do these relate to 
each other? These are the issues we will be dealing with here. This text will hardly 
provide a definitive answer; it will just ask the questions. The word “complexity” 
should not be taken as merely a trick needed to avoid the answer. This is some-
thing truly complex – simultaneous and mutually influential (though often autono-
mous) changes that are happening on the level of the visual as well as the extra-
visual – social, political, institutional, financial and artistic. These 25 years saw 
changes… everywhere; and several times too. The changes are ongoing – the 
all-around economical order, the legal framework, the geopolitical orientations, the 
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institutional structure and the policies of financing the cultural sector, the rulers are 
changing too…       

For the visual arts the change itself was not restricted to the usual shift 
from “tradition to innovation”, which the organized artists from the times of social-
ism had been accustomed to. Not only did “new generations”, “new phenomena, 
styles and hand-writings” emerged – after 1989 the visual art was changing the 
very notion of art, its channels and status, its role and place in society, its ways of 
institutional and financial support, the forms of state and extra-state organization, 
as well as its concrete players. The centrifugal forces of dissent split groups and 
trends from the previously unified field (so thoroughly symbolized by the Union of 
Bulgarian Artists). They had ever bigger difficulties communicating with each other 
– the traditional, the modern, the post-modern, the alternative, the contemporary 
and the counter-contemporary, the easel-based and its opposite, the figurative and 
the none-figurative, the conceptual, activist, radical, public, digital art and so on… 
New sub-cultural activities were born and it was not clear at all if those are art or 
not. The decentralization was going on in the numberless artistic and personal des-
tinies and trajectories that were not possible to reduce to a common denominator 
– in Bulgaria as well as outside of it. This very multidirectional drive was challeng-
ing the basic premises of the past – to what an extent is the new artistic visuality 
truly Bulgarian; is it still within the frames of “art”; is it possible to define within the 
perimeters of the “Art of Transition in Eastern Europe”?       

*  *  *
Is it possible to discuss all of this at large? Without repeating neither 

the global narratives, which are sold within the global art market; nor the unstable 
group ideologies of this or that artistic circle; nor the multitude of individual artistic 
narratives? Respecting this complexity we will restrict ourselves to the theme from 
the title – the relationship between the art here, which is evolving in many directions 
(whatever the meaning of either “art” or “here”), and that which has taken place in 
its external environment – namely, the visual regimes of the Bulgarian transition. 
The author of this text is not a professional art expert so preference will be given to 
dealing with symptomatic samples without looking for depth of reference.      

*  *  *
Before I start I have to make a detour. I will refer the reader to three texts 

of mine written in the past. They are dedicated to the scopic regimes of the Bulgar-
ian transition. The first one is titled “The Transition as a Sight” and was the after-
word of the book “Interface Sofia”, published by the ICA-Sofia in 2009; the second 
one is titled “Metamorphosis: Market, excess, bodies on the stage of transition” 
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(published in my book “The Auntie form Gottingen”, Sofia: Figura, 2005); and the 
third is titled “Come On! This is Bulgaria! Nationalistic Images in the Public Spaces 
of Sofia”, published in the electronic magazine Piron, number 7, 20131). I will reig-
nite some of the basic conclusions from these texts: 

First: The social and visual space of transition is a hybrid one – it is con-
tested by both communist and capitalist visual regimes. The ideal type of the first 
is linked to the panoptical ideological center around the United Proletarian Bodies 
marching towards the Glorious Future. The ideal type of the second is linked to 
the scattered decentralized presence of the seductive advertisement images of 
the Happy Consumption; it is attacking the individuals on a micro level; it is over-
loading and “polluting” each free centimeter of the environment with purely market 
phantasms.     

Second: The first years of transition after 1989 are dominated by celebra-
tions on the squares (rallies), which were parodying the communist image system 
and were performing playful vandalism over it. They were impersonating the carni-
val victory of the “blue” (the color of the so called opposition) versus the “red” (the 
color of the ex-communist power). However, both the scandalous images from the 
squares that were ridiculing the emblems of communism as well as the overpow-
ering avalanche of the phantasms of marketing advertisement have ephemeral 
nature. They are short-lived, easy to evaporate; they are here today and gone 
tomorrow. The grey architectural, urban, concrete panel and monumental heritage 
of socialism is steadily surviving underneath. That is why the two opposite visual 
systems go on “crucifying” the Bulgarian cities and villages in a confusing and con-
flicting double bind.  

Third: In this context one specific category of images has acquired insis-
tent visibility by being the focus of public sights – the bodies in excess. Here we 
have in mind the impossibly beautiful photo-shopped bodies from the advertise-
ments (the models, the erotic companions, the porn stars), as well as the brutally 
corporeal images of the mutras and mutresses (the typically Bulgarian ex-athletes/
thugs, most often wrestlers, and their girlfriends, that are long associated with il-
legal mafia activities, heavy body mass and power) who are demonstrating flashy 
anti-aesthetics and violence. However, another one, quite unexpected, subcatego-
ry is at play here. The liminal bodies are in fact accompanied by the political char-
acters that appear to be sacrificing themselves in a manifested, corporeal way on 
the squares with public hunger strikes, self-emulations and so on. In my approach 
all these liminal bodies in the state of obsessive visibility are treated as a symptom 
– they are secretly speaking of the crisis of the Political. Their visual symbolism and 
the aggression of their impact are hinting at the fact that the public life is function-
ing beyond the polite and civilized procedural democracy. This is actually changing 
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something very deep and fundamental – the ontological and political relation (the 
symbolism of the social order-meaning within the image of the organic-exemplary 
body of the polis). In the case of the Bulgarian period of transition the “berserk” 
political meaning is looking for guarantees not towards the symbols of the law and 
democratic procedures, but towards this brutal visually imposing body in excess, 
which is on the edge – corporeality in a “hot” liminal state. The visible “bodies on 
the edge” are materialized visions of transgressing the law, the taboo and the rules; 
they are implying that the truth, the values, the social existence are in the regime of 
extraordinariness, deformation, transgression and risk.                

Fourth: a specific exclusion from the above-described visual regimes 
(typical for the first years of transition) is the national images and emblems. In the 
last years of transition and especially after Bulgaria’s entry into the EU, there are 
three variants competing for public attention – the official, the unofficial protesting 
type, and the commercial one. The protesting citizens are trying to take over the 
Bulgarian visual symbols (that they see as theirs, people’s, not of the state) from 
the state institutions. At the same time their overpowering market use (in advertise-
ment, souvenirs, brand products, commercial color schemes and so on) is eroding 
any and all political meaning while confusing the above mentioned oppositions and 
depriving them of energy.        

THE ONLY CAuSE

Let’s get on to the visual arts. I will only discuss the actions, the perfor-
mances, the installations and the projects of the so called “contemporary art” which 
was born in the transition2.

We can say now that at the beginning of the 1990ies this kind of art, then 
newly born in Bulgaria, took part in the annihilation of the communist imagery. 
Together with the rally actions and events the artists were staging the breakdown 
into the absurd and the comic devaluation of the old communist party and prole-
tarian symbols, now voided of meaning. I am speaking about things in general 
here, events that happened in the first 1-2 years of transition, among them - the 
artistic projects of the City Group (especially “The Chameleon”, January 1990); of 
the Edge Group; as well as the individual works by Nedko Solakov such as “View 
to the West” from October 1989; the numerous parody-based machines of Lyuben 
Kostov; the cycle “Visual Repressions on the Sign Environment” (1990-1991) and 
the installation “Fortification of Faith” (1989-1991) by Luchezar Boyadjiev; as well 
as the shows “End of Quotation” (curated also by him, April 1990), and the famous 
group show “Earth and Sky” on the rooftop of the Union of Bulgarian Artists’ build-
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ing in Sofia (October 1989) curated by Georgi Todorov and Diana Popova; also the 
prints depicting barbed wire and the installations with real wire by Kiril Prashkov 
from 1989.     

There appears to be no significant difference between the artistic perfor-
mances and the improvised “performances” that were taking place spontaneously 
at the Union of Democratic Forces (the then opposition) rallies – both were staging 
the “absurd of communism” as ideology and visuality; they made the absurd visible 
by demolishing and ridiculing the communist symbols and emblems. The difference 
is only in the level of finesse and semantic depth. The rallies saw the improvised 
puppet of Todor Zhivkov (the ex-dictator) of unknown authorship being dragged 
around; the simple act of peeing over and thus scandalizing the mausoleum of 
Georgi Dimitrov (the first leader of socialist Bulgaria after 1944); or the playing 
around with the penis-like balloon “construction” referring to the infamous “Article 
1” from the constitution (in Bulgarian “article” and “member” are the same word; 
this article from the constitution of socialist Bulgaria guaranteed the ruling position 
of the Bulgarian Communist Party), which was ultimately meant to bust. The pro-
fessional performances were rather smarter and cleverer, better thought out and 
staged in terms of visual and theatrical effect. The Lyuben Kostov perfromance 
titled “Downfall of Article 1” (December 1989) had the same theme and message 
and yet was much different. Kostov was using the domino effect – a massive num-
ber of vertical, arranged next to each other wooden pieces; when you push the first 
one they all fall down easily, unavoidably, in sequence while “drawing” a complex-
chaotic curve and releasing the sound of quite, nice clatter. This performance not 
only “discarded” the article (member) in question but pushed forward associations 
with the fragility of the retarded ideological, apparatchik-dominated system, “the 
world of lie”, for which we thought that even the lightest external push will bring it 
down and that this will happen with amazing ease – “like a house of cards”, as vá-
clav Havel wrote in his essay “The Power of the Powerless” translated in Bulgarian 
at around that time. The sight of the perfect political domino effect, of the automatic 
disintegration that brought no harm, looked like a visualization of the very dream for 
a “velvet” revolution – gentle and bloodless. 

That was the way the publicly scandalizing visual actions of the contem-
porary artists from that time were sharing in the naivetй of the very rallies, the 
auto-ideology of the “gentle, velvet” revolution, while reinforcing the impact and the 
associative wealth of the symbolic actions on the square. However, both were not 
going in depth and stayed on the level of overt “publicness” on the surface of the 
time without attempting to go after the “shady” areas of transition.  
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*  *  *
But, let us go 2-3 years back in time. Before this period of openly public 

scandals and actions commenced, the years of 1987-89 saw a different situation 
– although it was the time of “perestroika” nobody suspected that the system will fall 
apart. That is why the artistic life was different, using a more discreet and ambigu-
ous visual language. It is worth noting some things – both as artistic phenomena 
with a value of their own and as forerunners of what was going to happen a few 
years later. I have in mind installations and artistic actions that might look “shy” from 
today’s point of view, fighting for much too limited territories of freedom – political, 
such as the citizens’ and artistic actions in support of Ruse, the participations of 
artists in the Ruse Committee and the Committee in Support of Glasnost and Per-
estroika; as well as professional – the post-modern seminar in the Institute for Art 
Studies (with the Bulgarian Academy of Sciences), the several “uninhibited” exhibi-
tions from earlier times. Among all these there is one impressive artistic statement 
– the self-portrait of Svetlin Roussev, in the nude, stubborn, and wrapped up in a 
red flag. The then scandalous political allegory is easy to spot – Roussev is the 
true, pure and authentic communist, a communist in the flesh, in the womb – unlike 
the apparatchiks and the nomenclatura led by Todor Zhivkov who had sanctioned 
him for his part in the Ruse Committee. Beyond the concrete message of the times 
there is still the feeling that this is a defenseless body, shrouded in a thin, bloody 
banner, in a vulnerable fabric, which is its only shelter. Under the transparent sym-
bol-defense of the communist idea (and maybe as a self-defense of Svetlin Rous-
sev from possible persecution) – the painting acquires different symbolism, more 
abstract and today – more valid. This self-portrait speaks of the fragility of each 
position, which is embodied in vulnerable, martyrs’ bodies – the kind of symbolism, 
which the period of transition in Bulgaria will play out in the times ahead via hunger 
strikes, self-immolations and flames.  

*  *  *
However, the first years of transition rendered such art works irrelevant 

– we saw that the mass visuality of the square and the artists’ projects have a dif-
ferent focus – political, as well as visual; they are transferring the attention away 
from the single individual and are focusing on the collective actions. It is for this 
reason that within the “heritage” of the time there is one strikingly different project, 
which deserves special attention. Just like the actions at the rallies and the artistic 
performances, this work is playing out the common scheme of “coming out into the 
open”, of the public announcements of the truth against the voided ideology. How-
ever, it is very different from the playful scandals precisely because it is personal, 
too personal and risky, fatefully it involves the artist. Nedko Solakov did a simple 
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yet striking gesture – some find it admirable, others – questionable. I am talking here 
about his work titled “Top Secret” (from January 1990, presented first at the “End of 
Quotation” show in April 1990), of course. It has a simple appearance – a cabinet 
drawer which contains in the form of catalogue cards, written or drawn by hand, the 
story of a few years from the life of the artist. The most disturbing aspect is the docu-
mented fact that the young Solakov had been a voluntary collaborator of the secret 
services, an informer. Thus as early as 1990, years before the theme will become a 
key issue in the public debate in Bulgaria, Solakov is revealing his agent’s past, all by 
himself, without either the law or some committee forcing him to do so. 

“Top Secret” categorically redraws the borders of the public domain – it 
turns out not to be bordering on some harmonious “privacy” where the liberal indi-
vidual, “emerging in the light of day”, is waiting for communism to go away in order 
to appear with all his bourgeois perfection untouched by the years of totalitarian-
ism. The public domain turns out to be bordering on the secret and the shameful, 
on the dark drawers in the biography of many people. That is why this work stands 
out from all artistic actions and installations of the time. Neither the collective van-
dalism of the rallies nor the fine actions at the time of artists like Lyuben Kostov or 
Georgi Todorov involve deeper social analysis, and even less self-analysis or self-
revealing gestures. Nobody had yet started to touch on the dubious shadows of 
the totalitarian age, bureaucratic and psychological. “Top Secret” is doing just that. 
Solakov’s work is invading, on one hand, the dark mechanisms of the disintegrat-
ing system (the secret services), while on the other – the shameful secrets of his 
own self. Here the basements of the system and the man from the basement are 
strangely parallel – “Top Secret” is performing a double disclosure. The informer is 
informing on himself; he is opening up his own file. The purely political gesture is 
annihilating the system of the files (they are no longer sinister, untouchable docu-
ments). At the same time the gesture is of a different purely intimate substance 
– self-disclosure and repentance.    

However, many are not happy. Is “Top Secret” really a public act of repen-
tance and cleansing? The repentance is turned too fast into a very original art work; 
really a discovery of a new artistic format not known before Solakov. It did not take 
place in a church or at a mass forum, nor did it take place in the media – the usual 
spaces to convey the shameful truth about oneself. It happened in the form of an 
artwork, in conceptual language, at an exhibition – that traditional artistic institution. 
Is such a jump across from the ethic to the aesthetic sphere even possible? Is the 
deficiency of the personal biography turning too fast and too easy into an effect? 
Into aesthetic impact and a serious professional success story, fame and glory for 
the artist? And what are to do those informers who might want to confess but did 
not have the luck to be born artists, nor did they learn how to make installations?



362

These questions will remain unresolved; they are valid to this day. But 
we must acknowledge that with their entire ethical load notwithstanding the radical 
artistic gesture of “Top Secret” does not become less impressive. With a simple 
gesture the index, the files, the lists, the secret archives – those most precise and 
horrific tools of the secret services, the Sancta Sanctorum of the totalitarian panop-
ticon, have been rendered meaningless. They are no longer secret, they are open, 
which means that they are no longer scary and cannot manipulate anybody. The 
dark truth is finally told – a catharsis. But in the case of Solakov this catharsis does 
not produce the infantile jubilation of the square – coming out into the open is a 
painful affair.   

*  *  *
So, in those first years of contemporary art from the period of transition in 

Bulgaria the public artistic actions and installations that are parodies of the anony-
mous totalitarian ideology, are oscillating between these two personal, often too 
personal, poles – the “authentic self-portrait of the communist” and the “authentic 
repentance of the agent” – excess that is challenging the whole regime of visibility 
and invisibility. Against their liminal background the performances, the actions and 
the installations from the parodistic-celebratory destruction of the symbols of com-
munism (following the tendencies of the rallies) do not look all that radical today.     

However, there is something that all art works from the time are sharing, 
including the two poles, and this is the feeling of shared and fatally valid cause – to 
get rid of communism. In one way or another, in negative or positive, individually or 
collectively. This obvious task is like a trauma3 over all those who feel to be “part of 
the times”. Unavoidably it requires a stand; it is focusing all the actions – both the 
public and the artistic events are playing out variations of this liberating and healing 
attitude, they are rituals in coping. 

PLuRALIzATION AND PuLVERIzATION OF THE CAuSES  

At some point in the middle of the 1990s this collective imperative started 
losing its power, the trauma stopped being evident, the causes were pluralized. This 
coincided with the discrediting of parties and party elites; with the exhaustion of the 
rallies as a form of collective life and the ever growing banality of their visual appeal 
– that was the exhaustion of the blue and red dichotomy. There are many reasons 
for this – the political crisis; the withdrawal from the public spaces linked to that; the 
entry of a new generation; the wild capitalist commercialization of everyday life; the 
digitalization of the cultural and the artistic life. The changes in the dynamic urban 



363

space and its new images are also important although the process of discarding 
of the old visual environment is somehow still on the agenda even today4. The 
visual regime has changed – since the middle of the 1990ies the avalanche of the 
happily-consuming images, chaotic, insistently bright and countless, did neutralize 
somewhat the traumatic influence of the old communist emblems and images – it 
made them unfashionable and the eyes started perceiving the “Sotz” as something 
comical. And if there are still problems with monuments, high reliefs, plates and oth-
ers, they are to be resolved concretely and pragmatically rather than through col-
lective theatrical actions. What shall we do with the Mausoleum, what to do with the 
Monument to the Soviet Army, what to do with the “Aliosha” monument in Plovdiv; 
with the “1300 years of Bulgaria” Monument by the artist Valentin Starchev, and 
with many others in cities and villages? In absurd contrast with the aggression of 
the hyper modern consumerist imagery, the architectural and monumental heritage 
of socialist time (the rallies and the actions did not get rid of it) is still dominating the 
sights of Bulgarian cities and villages; it is grey, it is ugly, it is decomposing but at 
the same time it is patient and rather enduring.    

Together with philosophers, historians and urban experts the artists were 
trying out all kinds of ideas for how to deal with this heritage – experimental, playful, 
and provocative. They were working out “projects” that are only seemingly practi-
cal, projects not facing realization. How the mausoleum will be “berried” in the 
ground; how all that will remain from it will be a section; how “Aliosha” will be multi-
plied in the form of light Styrofoam models/wind-cones located on the other hills of 
Plovdiv (the “Edge” Group); how to disintegrate him into so many granite segments, 
which will be distributed among the remaining party cells of the Bulgarian Com-
munist Party so that they could honor him locally (idea of Vladislav Todorov); how 
his machine gun and boots will be chiseled away by stonemasons and the whole 
monument will be renamed after “Aliosha Karamazov” of Dostoyevsky (Georgi Bo-
zhilov-Slona); how the Monument to the Soviet Army will be transformed into a 
Center for Contemporary Art (Diana Popova and Dobrin Peichev) and so on. As a 
rule though when it comes to the concrete work and redesigning the municipalities 
are never going to the artists – almost none of these weird projects have ever been 
realized. Thus the artistic and political activity concerning such important issues 
remains a marginal theater, a purely visual exercise and a play of the provocative 
imagination. In practice cities and villages do develop their image environment in a 
completely different direction – the art does not manage to intervene, at least not at 
that time and not in this way.      

The most serious attempt at artistic intervention into the actual politics of 
the city came later. That was the multidisciplinary project “Visual Seminar” (2003-
2006) about which I have written in “The Transition as a Sight” in the book “Inter-
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face Sofia”. It combined the efforts of visual artists, Bulgarians and foreign guests, 
with those of the academics, researchers, photographers, designers and urban 
experts. The lead idea was that the “visual environment” is a living environment and 
also that there is a need to introduce an “ecology” of the visual pollution caused by 
the wild Balkan capitalism. This was meant to happen through the interdisciplinary 
intellectual and creative collaboration – simultaneously organized public actions 
(for instance, debates with the then candidate-mayors of the city of Sofia before the 
October 2003 mayoral elections); through a succession of research projects and 
publications and also through provocative artistic projects. Ten years after the end 
of the “Visual Seminar” we may conclude that in spite of the massive concentration 
of effort and intellect the project could not accomplish its main task – a practical 
and conceptual intervention into the visual environment of Sofia that will have a 
lasting and enduring impact. It could not introduce a democratic, pluralistic and at 
the same time citizens’ rather than market-oriented management of the city aes-
thetics. The project succeeded in other ways though – it raised the civic sensitivity 
to these issues; it started introducing something like a “visual literacy”; it created 
a tradition of collaboration between artists and people from various other fields; it 
educated young people in the theory of visual culture. Among its serious accom-
plishments were some of the individual projects of the resident fellows of the Visual 
Seminar – above all the “Visual Police” by Javor Gardev, the “Excuse Me, Which 
City is This?” by Krassimir Terziev, the “There to Here” by the X-tendo Group, the 
“Inventory Book of Socialism” by Georgi Gospodinov and Yana Genova, etc. Real 
discoveries were made by one the most interesting works – the “Hot City Visual” 
(2003) by Luchezar Boyadjiev, which was extended later into the project “Billboard 
Heaven” (2005-2006). All in all, this project by Boyadjiev managed to decipher the 
specific culture-and-market hierarchies of the Sofia visual space and to point out 
at some hidden asymmetries and conflicts within the visual topography of public-
ness. It turned out that the scopic regime at this particular moment was defined 
by power connections and lines that on the surface are presenting the visibility 
of chaos, which is though covering up for a very clear spatial order between the 
global, the national and the neighborhood image systems of advertisement. Fur-
thermore, Boyadjiev revealed the hidden ethical taboo in the public (in fact, by then 
– market oriented) aesthetics – the exclusion of the stigmatized images of minori-
ties within the “global” advertisement. His work revealed the axis, the hierarchies 
and the levels of urban visuality. Boyadjiev’s projects are an investigation but also 
an impressive artistic provocation – combustible images placed within the actual 
urban environment. He positioned an overly expensive advertisement campaign as 
a huge billboard in the center of Sofia, on the faзade of the National Art Gallery. The 
billboard advertised a poor Gypsy people construction crew. The gigantic image 
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with Gypsy (Romani) characters provided a chance for the images of poverty and 
ethnic stigma to be transformed for a short while into the colors, the forms and the 
visual pretence of the global corporate aesthetics. In the “Billboard Haven” (2005-
2006) print cycle Boyadjiev is pasting into the traditional print format hyperbolized 
commercial images, a synecdoche of the whole visual-public environment. This 
demonstrates the hidden absurd of the Sofia environment – the very sky over the 
city has turned into a space for advertisement; it has replaced the sunrise and the 
sunset, it is a billboard already but also a market haven. There are no other skies 
in the city apart from advertisement.                     

The paradoxical kidding around with the commercialized visual environ-
ment, its theatrical reductio ad absurdum was not solely the trademark territory of 
the Visual Seminar. In the period 2000-2013 this turned out to be a basic technique 
for social intervention for many artists. This was a direction followed by Krassimir 
Terziev, Boris Missirkov and Georgi Bogdanov, Veronica Tzekova, Adelina Popne-
deleva, Alla Georgieva, Daniela Kostova, and Nadezhda Oleg Lyahova among 
others. Sometimes their works would leave the Bulgarian context and will enter 
the alter-globalist tendencies and critique of the market – Veronica Tzekova for in-
stance, mounted in the center of town a gigantic Coca-Cola bottle which was filled 
up with milk; Krassimir Terziev wrote with tiny, hard to read, lights the very mean-
ingful stock exchange sign “Markets Are Nervous”. The artists were quick to orient 
themselves which are the new market (rather – pseudo market) heroes; it is hard 
not to notice the risky bodies and the scandalous body-mass of the transition. Here 
we have to mention the installation by Kalin Serapionov “Keep the Weapon as Your 
Toothbrush” (1994); the fabulous works by Alla Georgieva “Happy Birthday To You” 
(2003) and “Shoot Yourself” (2008), as well as the “Business is Coming” (2009) by 
Georgi Georgiev-Jorrras, the late performance by Vassil Simittchiev titled “Funny 
Weeping” (2010), and also “The Crying Game” (2010-2014) by Nina Kovacheva. All 
of them are dealing with the topic of the mutra(s), the public violence and flashy kill-
ings. Usually the theme is treated in a contrasting, seemingly unacceptable for the 
theme stylistic mode. In the Serapionov work the boring daily chores of personal 
hygiene are spread comically over the personal weapon; in the works by Nina Ko-
vacheva, Alla Georgieva and other artists, the aggression has invaded some taboo 
zones – the affectionately childish zone full with the birthdays, the playing around, 
the celebrations, the smiling children. In the cakes produced by Alla Georgieva, the 
criminal life-style is expressed through the language of the caramelized-chocolate-
pastry image system – the weapons are made from sugar; there are decoratively 
spread out corpses made from cream; there are sugary mutress(es) sunbathing on 
creamy chaise-lounges and all this is framed by documentary photographs of real 
children waving around quite real murder tools, revolvers and shot guns. Such ab-
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surdist and comical techniques are following a dual purpose – crossing over some 
powerful cultural taboo, the images of aggression are invading the unimaginable 
daily life spheres; however, they are also tamed by the everyday life which is se-
ducing them, and making them bearable, even intimate which is at the same time 
a contrast, a parody, a hyperbole and a sinister satire.                   

The photo-biographical investigations by Boris Missirkov and Georgi Bog-
danov are different. They are following the “traces” of the current dreams of suc-
cess – the shots are staged in the style of overt photorealism (though the staged 
scenery is often a parody of the Secession) while playing out the private commer-
cial longings of a group of randomly selected young people (“On the Tracks of the 
Glorious Future”, 2005). I think the same direction follows a most interesting work 
titled “Fresh” (2005-2009) by Adelina Popnedeleva. While Missirkov-Bogdanov are 
working with staged photography and biographical fictions, Popnedeleva has con-
ducted a true visual-biographical investigation, which is dedicated to one ordinary 
Bulgarian young male who is pretty in a sexy and fashionably macho way. With 
an attractive one-dimensionality Hristo Penchev, nick named Fresh-a, is sharing 
in front of the camera his very typical for the generation and the Bulgarian context 
intentions. He is relating his dreams that have been strongly determined by the im-
age of success, which follows directly from the aesthetics and the strivings of the 
mutra(s). The video narrative consists of edited conversations with Fresh-a and fol-
low a period of approximately 5 years in between the interviews. During this rather 
long period of time the character is developing while becoming ever more absurd 
and yet natural in his life style dreams. The cold detachment of the camera is able 
to capture the startling contrast between his beauty, honesty and youthful energy 
alongside the commercial-Balkan-mutra utopia that has possessed him.   

*  *  *
The parodistic criminal-commercial projects I was discussing earlier share 

a common specific – they remain chamber-format and often micro-level works. 
There is one other action of contemporary art, which is a key sample for the late 
period of transition. This action dared to manipulate once again the public space in 
its large symbols and key objects such as the monuments. On the body of the most 
hotly debated monument in Sofia, the Monument to the Soviet Army, this auction 
dared to short-circuit the two main and hostile to each other layers in the urban vi-
suality of Sofia – the communist and the capitalist ones. The action mixed in a very 
efficient way the sculpture and the comics’ animation, the political and the infantile 
images, the military and the market phantasms. This was all done with a simple re-
painting – one summer night in June 2011 the group “Creative Destruction”, without 
asking permission from anybody, intervened in an unceremonious, parodistic-and-
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brightly colored way into the bronze part of the monument. On the morning of June 
17th the sculptural group of figures on the western relief of the monument woke up 
disguised as a band of the most famous American comics’ heroes. Each one of the 
figures of the unknown Soviet soldiers, frozen in their canonical poses of the anti-
fascist struggles, was cleverly identified with an analogue figure, which is unmis-
takably part of a vastly different visual world, the known to each child superheroes 
such as Superman, Robin, Captain America, and the Joker and so on. The visual 
translation transformed the Russian into American, the military into adventurous, 
the sight of heroics into an infantile playful spectacle. The old ideological images 
were transformed with a single colorful gesture into the brand new global clichй that 
are distributed by Hollywood, the TV networks, the computer games, and all those 
toys and souvenirs. The contrast between the two image and semantic systems is 
striking – it turned out that it is fully possible to blow away the worn-out heroic con-
tent of socialist realism by using a few tricks of franchising (or its artistic imitation 
and parody). And here it is – “updated” without any problems via re-packaging into 
its bright American counterpart. Not only the difference is impressive here – just as 
efficient is the visual similarity – just a few paint buckets are separating Sotz-real-
ism from Hollywood. The communist ideology and the commercial phantasms have 
coincided at the point of absurd. The “short-circuit” that has annihilated the ideo-
logical distance between the two, is actually an irony on the transition as a whole; 
the huge political and ideological differences evaporate like steam. We will re-paint 
the monuments and the problem is solved – communism is easily transformed into 
capitalism.        

*  *  *
As the very subtitle implies the new causes are numerous; they invest 

different meanings into the word “political”. This text will not be able to exhaust all 
of them and it is not clear if it will be able to even list them. Let us try nonetheless. 
I would firstly mention the delicate struggles of some artists to establish purely 
personal places – niches of existence and contemplation that have been won over 
from the medial and clichйd spaces of the collective gaze. This tendency starts with 
the beautiful early work of the “Edge” Group “Action – Demonstrative Breakfast” 
(1992); and goes over to the seminal site-specific work by Luchezar Boyadjiev “Ga-
zebo” (1996); to be transformed unexpectedly in the erotic-adventurous film by Ka-
lin Serapionov “The Museum – Cause of Meeting and Acquaintance” (1997). Here 
are some very interesting later works by Nadezhda Oleg Lyahova, Bora Petkova, 
Vikenti Komiski too; various experiments that are close to ethno-methodological 
approach, artistic provocations, reshufflings, transformations of the environment, 
research, intensive looking into some fundamental cultural conventions…          
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Another, quite different, cause is the reflexive (but also actually activist) 
attempt of contemporary art to gain social recognition and state support for those 
institutions that it vitally needs (symptomatic here are the works “Important An-
nouncement” by Nedko Solakov from 1999 as well as “MUSIZ” by Ivan Moudov 
from 2005). We may list here many other causes that go in a variety of artistic and 
political directions – ecological, feminist, actions in support of the emigrants, the 
lonely mothers, and so on and on ever more detailed and partial. The thing which is 
uniting them is the rejection of the unifying ideological cause, the search for micro-
causes. The time of the collective imperatives that have been imposed by history is 
over; the ideas, the thoughts, the sights multiply and disperse.  

The collective politicized publicness however, does not leave this tenden-
cy without response and resistance. Periodically and in waves of media activity it is 
pressuring for the reversed mobilization of the public gaze, for a reversed centrip-
etal enlistment of the “privatizing authors” in support of a common cause. The most 
important track in this respect is related to the national identity, a huge problem for 
Bulgaria at the time the country was opening up to Europe and the world. In fact this 
counter-privatizing tendency became relevant ever since the time when the visa 
regime was discarded and people started traveling. It became more urgent with the 
wars in Ex-Yugoslavia that reignited the question about the possible Balkan iden-
tity. But it became truly important in a civic and artistic way only after 2007 when the 
entry into the European Union paradoxically activated the so far latent Bulgarian 
nationalism. As I have written at length in my text “Come On! This is Bulgaria here!” 
ever since the beginning of the millennium (but rather more intensely after 2007) 
the streets of cities and villages here saw a real war being waged for the use of the 
national emblems and symbols. The “wars” are along the axis of official-unofficial, 
as well as public-sub cultural, and political-commercial. In a preliminary fashion we 
may claim here that the still not-reflected upon protests from 2012 and 2013 man-
aged to re-focus the public visual space by changing its entire repertoire of symbols 
– the blue and red flags were finally replaced by the “protesting” national flags that 
are now signifying the split between the elite and the masses.            

It seems that here art has the force to move things along as well. At the 
beginning of the transition there were quite a few extremely interesting works, ac-
tions, installations and provocations evolving around the issues of the “local”, “na-
tive”, “ours”. They were dealing with the most traditional Bulgarian symbols – the 
Bulgarian alphabet, the flag, the national anthem, and the borders (“Bulgarian Al-
phabet”, 1988 and “Ironing of the Bulgarian Flag”, 1990 performances by Vassil 
Simittchiev; “Dignity / I am a Bulgarian/”, 1994 and “Taste of Paradise”, 1992 by 
Ventsislav Zankov; “On the BG Track”, 2002 by Krassimir Terziev). At the same time 
started experimentation with the geographical positioning of Bulgaria (in his “Visual 
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Repressions on the Sign Environment”, 1990-1991 Luchezar Boyadjiev attempted 
to “relocate” the territory of the country into various states of the USA – Kansas, 
Arizona, California in order to see where it will fit best). There are also visual games 
with the contours and the state borders (the “sandy” Balkans by Kiril Prashkov from 
2003; the “Border by Memory”, 2006 by Pravdoliub Ivanov; the “How Do You See 
Bulgaria”, 2007 ophthalmological object by Samuil Stoyanov; the neon “Breach”, 
2013 by Stella Vasileva). This line of experimentation goes on with “Let’s Dance / 
Clothes for Collective Life” (1996) by Krassimir Terziev – the ghostly fantastic white 
shirts are “dancing” the national dance horo. In Kiril Prashkov’s “National Style” 
(2002) the artist is performing a pedantic “full investigation” on the strange applica-
bility of the colors of the Bulgarian flag through the use of vegetables and specific 
materials. In short, the artists are investigating what it means to be a Bulgarian in 
the European and global conditions by treating theatrically the ordinary “visual mat-
ter” – national graphic contours, colors, and symbolic objects, while shifting it into 
unexpected contexts5. 

*  *  *
At the end I must say at least a few words about the radical micro-territory 

of the private – one’s own body. How the scopic regimes are imposed there, and 
how is contemporary art responding?   

Body Art has no doubt interesting accomplishments in Bulgaria while the 
world trends are also well known to the Bulgarian artists6.

However, the very Bulgarian context has undergone significant trans-
formations. After the middle of the 1990ies the tightly united marching bodies of 
communism have largely been forgotten. There are authors who are consciously 
investigating now “the body of capital” (according to the words of Georgi Georgiev 
– Jorrras ) – sometimes in depth, sometimes while following the trend. 

Contemporary art is aware that “beauty failed to save the world” (as the ti-
tle of a work from 2012 by the artist Iskra Blagoeva claims). However, it did produce 
the cosmetics industry and plastic surgery; it gave birth to implants, diets, lifting 
and what not. Many works are concerned with this commercial-bio-technological 
aspect of the body. But quite apart from such global concerns the body art works 
in Bulgaria could be rather specific. In fact most of them have a double meaning 
– they demonstrate universal knowledge referring to the global body art trends 
while safely keeping somewhere in the folds local meanings. The first is easy to ob-
serve while the second needs an eye sensitive to the Bulgarian context. (In my text 
“Metamorphoses…” I have analyzed from this point of view works by Rassim and 
Mariela Gemisheva). Among such “double decker” works undoubtedly the most 
prominent place is reserved for one installation work, which is a kind of “indirect” 
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body art. The “Neo-Golgotha” (1993-1994) installation by Luchezar Boyadjiev is 
reenacting in a biblical-crucifixion form the new uniform of the “businessman” – ex-
pensive formal suites that are crucified in a huge scale of a triptych just like Jesus 
and the bandits. This work obviously has a powerful anti-capitalist message with a 
global tint (and I have no space here to go into its actual interpretation) – what the 
foreign viewer can hardly notice or understand is how very funny these super ex-
pensive (Versace, Armani) monstrously huge suites are for the Bulgarian audience. 
The Bulgarian viewer would remember what these suites look like when put on the 
meaty, irregularly massive bodies of the mutra(s)-“businessman”.    

One of the most impressive works is the art performance in the very genre 
of body art which was performed quite early on. That is “Red 1” by Ventsislav 
Zankov. On February 22nd 1991 in the Doctors’ Garden in the center of Sofia (just 
opposite the official gallery of the Union of Bulgarian Artists on 6 Shipka Str.) the 
artist poured for 30 minutes almost 30 liters of warmed-up cow blood over his own 
naked body with the help of a kitchen table, white table cloth, an old bed, surgical 
instruments, crystal glasses, and so on. Those present claim that the view was ab-
solutely scandalous, strikingly authentic and the blood, although animal, was real 
and so was the stench of blood. I will not go now into the possibly obvious links of 
this action with the global context – for instance, Hermann Nitsch and the Viennese 
Actionism. I am rather concerned here with the crypto-local. The action is mocking 
the traditional cultural institutions, it is staining the snow and the Artists’ Union; it 
is marking the start of a new chronology for the so far inexistent kind of new art. 
The color “red” was not something coincidental for Bulgaria at the time; treating it 
literally as blood meant a lot here. Warmed-up the cow-like, bloody communism is 
falling down on the vulnerable naked body amongst the white snow – this is a pow-
erful hot-and-cold image of dirtiness, which is also wounding, self-destructive and 
a blood bath as in cleansing. In a word, this “Viennese” action of a body in excess 
when seen close up, turned out to be too much Sofia-based, oriented towards the 
then valid colors, political tensions and visions of the local publicness. Shouldn’t 
we look for a connection to the body-wrapped-up-in-a-red-flag by Roussev; isn’t 
this a kind of cow-like mocking of the “womb communism”? It could be the opposite 
actually – this is a theater of self-sacrifice, an association with the alternative, risky 
bodies of the blue (opposition) people who were on a hunger strike and would im-
molate themselves. This action has allusions to both confronted party causes but 
in as much as it is “short-circuiting” them, it is actually destroying them – it means 
only the purely excessive Political aspect of the Body – the body of the Sovereign7, 
which has become senile and bloody in a state of extraordinariness. 
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INSTEAD OF A CONCLuSION 

I did not deal here with a systematic history of contemporary art in Bulgar-
ia. The narration of this history (provided it is at all possible after the great crisis of 
narration, after the methodological revolutions in historiography and history of art, 
after Lyotard, Danto, Belting, etc.) would have to be much deeper and would also 
include other names and protagonists, other art works, and it might make different 
accents, would follow a different story. There is no doubt there are amazing works 
by contemporary Bulgarian artists who would rather merit the definition of being “a-
contextual” or “global”, or even “universal” – as you wish. If we were to write a his-
tory of the high points it would look different from what I have offered here. Just one 
example should be enough – the great work by Nedko Solakov titled “A Life (Black 
and White)”, 1998-, is just this type of a-contextual, universal-humanistic and even 
“metaphysical” work. Not by chance it is making the rounds of the world museums 
and is understood everywhere by everyone. The work does not refer to local things, 
to their idiosyncratic and impossible to grasp by the uninitiated crypto-meanings. 

In this text I have tried to do something entirely different – I tried to create 
an unstable and hypothetical narrative about how the newly emerging contem-
porary art in Bulgaria is positioned with regard to one specific context – political, 
public and visual. I am referring to it as “specific” and it even merits the name 
of “crypto-context” because although it is visible, and even in a position of visual 
power, it is not understood by everybody – only by the eye-witness and the insider. 
Furthermore, with time this context starts to fade away even from their memory. 
That is to say – its background meaning, to which the art of the time is referring 
as either a replica or a challenge, is not naturally given – not only for non-Bulgar-
ians but also for those Bulgarian generations who do not have any more any living 
memory about the early years of transition. I have tried to reconstruct this context in 
its complex dynamics, in the shifts and the mutations, the conflicts in its power and 
visual regimes – and to refer what the artists have been doing over the years to the 
context and its visual high points8. This is a specific and limited perspective. It might 
be challenged by the art historians in case somebody is expecting from this author 
comprehensive and exhaustive list of all names and processes in Bulgarian visual 
art. However, I did ask at the beginning for forgetting such expectations. The story 
here might also be challenged politically – especially if it is read with different eyes, 
for instance those of the “red grannies” or the newly emerging in Bulgaria “new left”, 
which is now analyzing and deconstructing not communism but the “discourse of 
anti-communism”. If this will take place we might have to have an argument.      

What we might say as a provisional summing up is this – contemporary 
conceptual and actionist art is interfering energetically into the public process; in 
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its very essence it is political even when this is not obvious. Even when it appears 
to be abstract or scandalous (in fact especially then), it still goes on to perform a 
concrete social function. It is working with the available material – with branches, 
peppers, beans, mutra(s); with concrete contextual layers of meaning, emotion, 
taboo, convention; with neighborhood symbols and shameful post-socialist secrets; 
with local knowledge and localized cynicism – it is deriving far reaching associa-
tions from this material. With this kind of dialectic the art is somewhat following the 
agenda of that society, which gave birth to these artists, even when the agenda is 
not pleasant at all. But at the same time it is mixing up the layers and the symbols, 
it is running ahead of the agenda; it is investigating in depth the agenda’s fossil-
ized visions and image clichйs; it is hyperbolizing and playing out its potential; it 
is breaking them up. Sometimes the hyperbole is painful to the point of hurting as 
a wounded body and it is putting on the stage of the gaze its own moving and yet 
horrible excesses; it enters the risky zone of the body’s ecstasy and shame, and 
absurd. Often art is able to condense the agenda’s most idiosyncratic, purely local-
ized, meanings and energies – while diluting them in unexpected performances 
and catharsis, in loudly visualized social “orgasms” that are equally liberating and 
unbearable. The level of this intensity demands a lot from the “viewer” (it is actually 
better to say – the participant, the involved insider, the Bulgarian). This intensity is 
driving him/her out of the lethargy of the familiar conventions, it is infuriating him/
her, it is exhilarating him/her – and it is forcing him/her to think conceptually; to kind 
of watch out, as the local viewer might say. For things which he/she knows as well 
as for things he/she might just not ever think of on his/her own.            

1 The careful reader will find in this text more of the same kind of references, direct or indirect, 
to the Bulgarian debates on these matters; that is to say – to the texts of peers and fellow 
discussants such as Luchezar Boyadjiev, Iara Boubnova, Boyan Manchev, Angel Angelov, 
Vladiya Mihaylova, the participants in the Visual Seminar 2 and many others. I will not be able 
to always mention all references due to the lack of space. I have to acknowledge that this text 
will not have been possible without the priceless help of Maria Vassileva.      

2 For my understanding of this notion the reader might wish to see another text of mine – “Three 
clarifications and a few problems. Once more on the museum of contemporary art in Bul-
garia.” PIRON online magazine, number 4 from 2011; 
http://piron.culturecenter-su.org/category/muzeqt-razshirqvane-na-poleto/ 

3 The “trauma” should be understood as an unavoidable communicative condition (a problem 
which nobody could avoid) rather than in a psychological way. 

4 The Bulgarian public space is tense concerning these issues ever since. Sometimes it is an-
noying but it still remains unresolved. The best illustration is the fate of the artist Pravdoliub 
Ivanov as well as his earlier installation regarding the protests from various periods. The mud-
covered and heavy banners from “Territories” (1995) and the cheap, transparent nylon flags from 
“Easy Banners” (1997) seem to have put an end to any political cause from the square – look, there 
is no more a possible banner; silk is now nylon, colors are meaningless, the banners are hanging 
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slack and tired. But the same Pravdoliub Ivanov all of a sudden became a key visual artist during 
the protests of 2013 where he would appear daily with a whole series of always new, very funny 
and efficient slogans and strange inventions (of the type of “I am not paid, I hate you for free”, 
“The Mafia has its own government, weather it has its own people depends on us”, “If the feet of 
lie are short, than the government will walk on its own hands”, and so on).

5 Kiril Prashkov for instance is investigating how the classics (Beethoven) or the artistic avant-
garde  might have happened if they were to be made from traditional Bulgarian bricolage 
– wood, branches, laths, peppers, beans, tomatoes, pumpkins, etc.; other artists are transfer-
ring the national system of emblems into all kinds of new digital, neon, advertisement, market 
and other media. 

6 These are related to the current loss of the organics and the “metaphysics” of the body, which 
is no longer a “pure presence”, an ontological guarantee; it has spread out in so many new 
techno-hypostases – into cyborg-like, cosmetics-generated, body building pornographic, digi-
tal and informational doubles. With this the basic archaic opposition “original-representation” 
as well as the public paradox of the body, have disintegrated. Traditionally the body has been 
counter posed to public space (along the lines of small-large, liminal-private and intimately-
public) while just as traditionally it has been the most cherished emblem of onto-political coin-
cidence – the pure presence which is embodying and visualizing in a model way the social or-
der and meaning. In a global projection today these regimes of corporeality/visibility/sociality 
are in crisis – and that makes the body an extremely exciting territory for experimentation.        

7 In other performances and installations Ventsislav Zankov is systematically associating his 
naked body with Bulgaria.  

8 The reader has no doubt noticed all of this created compositional problems and irregularities 
– I had to jump back and forth in time; my essay could not ever follow a chronological or a 
thematic/problem-based approach and principle of narration and conceptualizing. 
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алла Георгиева. Български пейзаж, 2009. Дигитален принт 
върху поцинкована ламарина, разстреляна с огнестрелно 
оръжие, 95.5 x 150 см. 
Alla Georgieva. Bulgarian Landscape, 2009. digital print on laminated 
iron, shot with firearm, 95.5 х 150 cm

иво Бистрички. Самоличност I, 2013. Военно платнище, акрил, 
креда, 170 х 170 см.
Ivo Bistrichki. Identity I, 2013. Military canvas, acrylic, chalk, 
170 x 170 cm
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Боряна Венциславова. Ще преплуваме, 2008. Многоканална видео 
инсталация 
Borjana Ventzislavova. We Shall Overswim, 2008. Multi-channel video 
installation
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