
 



 
 

Концептуална фотография 

Що е то и има ли почва у нас? 

Повод за този въпрос е изложбата Обект, предмет в галерия Synthesis на бул. Васил 

Левски 55. Тя е част от Седмици на концептуалната фотография, които от 27 март до 

27 април, в две изложби ще предствят общо 18 съвременни български автори, 

занимаващи се с концептуална фотография. Да, звучи екзотично и невероятно, но си 

съществува и не от вчера. 

Концептуална е онзи тип фотография, която илюстрира идея и използва фотографията 

като медиум, средство, за да представи тази идея. Някои ще възразят, че тази работа с 

идеята си е задължителна. Не винаги, бих казала. Защото при концептуалната 

фотография идеята е мотив, точка, заглавие, дума, която отключва разнопосочни 

асоциации, разклонения и интерпретации. Крайният резултат понякога е необичаен, 

неразпознаваем, но концентриран образ от всички нишки, тръгнали от началната идея. 

http://photosynthesis.bg/?article=408
javascript:void(0)
javascript:void(0)


  

Не може да говорим за концептуална фотография без да намесим концептуалното 

изкуство, което по-ясно се конструира в началото на 60-те години на ХХ век. Набързо 

ще притичаме през по-атрактивните имена на французина Марсел Дюшан, американеца 

Робърт Раушенбърг, движението ФЛУКСУС, българина (?) Кристо, японката Йоко 

Оно, англичанина Деймиън Хърст и други. В съвременната ни история концептуалното 

изкуство се свързва най-често с престижната британска награда Търнър. 

Къде е концептуалната фотография? - ще попитате. В началото тя е там, където разни 

артисти използват камера, обектив, филм като средство за изява на идеите си, без да се 

взимат много на сериозно - „Фотографията е само една възможност. Аз не съм 

фотограф." -  казва американският художник Едуард Ръша (Edward Ruscha) - един от 

пионерите в концептуалната фотография. До него скромно се нарежда Джон Балдесари 

(Jonh Baldessary), който използва снимки и надгражда значението им с текст или цветни 

точки - кръгове. Някои от по-съвременните концептуални артисти като Барбара Крюгер 

(Barbara Kruger) и по-известната Синди Шърман (Cindy Sherman) са повлияни точно от 

работата на Балдесари. 



  

В наши дни никой не се свени да се представя за фотограф, а концептуалната 

фотография нескромно се вихри в рекламата. Да, точно там, и някои от най-младите й 

предствители, като 28- годишната Мис Аниела (Miss Aniela) и Роузи Харди (Rosie 

Hardy), снимат за модни списания като Vogue, ELLE и Harper`s Bazaar. Друго място за 

концептуална фотография е сток фотографията и, разбира се, арт фотографията, която 

си има и своя награда Deutsche Borse Photography Prize. Тя е нещо като наградата 

Търнър, но за фотографи (представете си - наградният фонд е 30 000 паунда) и налага 

тенденциите в концептуалната фотография. (Победителят за 2013-a е артистичният 

тандем Adam Broomberg & Oliver Chanarin) Интересното е, че някои късметлии попадат 

в шорт листата и на двете награди, какъвто е случат с визуалния артист Фил Колинс (не 

е певецът) през 2006. Може би с това ще разберем защо съвременната фотография, и в 

частност концептуалната, има значение и място на световната арт сцена. 



 

Но да погледнем нашата родна сценка. Седмици на концептуалната фотография са 

първият опит за подобна изява, но не и първата проява на участниците в тях. Повечето 

автори - художници и фотографи - имат участия в общи, имат и самостоятелни 

изложби. Новото в тези „седмици" е поставянето на един определен тип фотография 

във фокуса на внимание, както на участниците, така и на публиката. Опит да се покаже 

как една водеща идея чрез определен инструментариум постига различни авторски 

решения - и двете изложби имат рамка, заложена и тематично посочена в заглавието. 

Друго важно е, че зад тези изложби стои кураторски поглед и подбор - куратор е 

Ивайло Стоянов, който е завършил в Германия и преподава концептуална фотография в 

НБУ - което автоматично определя и стила и естетиката на екпозицията. 



 

В първата изложба Обект, предмет авторите си играят с потенцията на всеки предмет 

да бъде пре-създаден в обект с друга същност. Другостта е в смяната ъгъла на 

възприятие - "Urban insects" на  Ясена Попова и серията на Александър Вълчев; 

другостта е подмяна на смисъл - "Диптих" на Иван Кюранов, "Извън употреба" на 

Камелия Магунска и "Видове" на Пламен Момчилов; другостта е нео-реалност - "Друг 

въпрос" на Велин Петков и Ивайло Стоянов, "Дървото на живота" на Цвета 

Убчева. Когато издирвах подробности за концептуалната фотография, се натъкнах на 

различни анализи, мисли и мнения за съвременната фотография. От всички тях се 

долавяше един общ сигнал, че и фотографията, и изкуството като цяло, търсят своите 

граници, но не като определение, разделяне и край, а като основание за преодоляването 

им, като отиване отвъд или завръщане в... (Не е ли странно, че последните десетилетия 

са все по-проблематични не в преминаването на граници, а в тяхното определяне?) 

Защото това, което най-трудно пресичаме, е бодливата тел на собствената си 

ограниченост. Защото, хайде да се разберем, фотографията отдавна не е рисуване със 

светлина. 

Текст и фотография Галя Йотова, Sofia Live 



 

 


