
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО 



ВИДЕО АРТ 

АЛОС 



• възползва от възможностите на видео технологиите за 
генериране и манипулация на видео изображения. 
 

• част от технологичната тенденция на развитие в изкуството, 
която проблематизира отношенията между артиста, 
техниката и реалността. 
 

• появява се през 60-те години на ХХ век и продължава 
развитието си до около средата на 90-те 
 

ВИДЕО АРТ 

АЛОС 

ВИДЕО АРТ 



1965 г. 
Първа творба на видео арта: Нам Джун Пайк снима 
посещението на римския папа в Ню Йорк. Пайк снима  
парада и ползва записа още същата вечер във флуксус изява. 

АЛОС 

ВИДЕО АРТ 



 
1967 г.  
Официално излиза на пазара Sony Portapak, 
но няколко години преди това SONY дава на 
художници в Европа и САЩ достъп до него.  

АЛОС 

ВИДЕО АРТ 



АЛОС 

ВИДЕО АРТ 

Братя Люмйер    Томас Едисон 



• Свързано е с контекста на съвременното изкуство и 
произлиза от него (Дада, Футуризм, Сюрреализъм) 
 

• Техниките основно се лимитират до снимане и монтаж 
(използват много малко ефекти или обработване на 
образа) 
 

• С експериментално кино се занимават предимно 
художници, като това не е основната им медия. Създават 
през живота си по 5-6 филма. 
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО КИНО 
До 1950 г. 

АЛОС 

ВИДЕО АРТ 



АЛОС 

ВИДЕО АРТ 

Марсел Дюшан 
(1887 - 1968) 

дадаист, сюрреалист 

Anemic Cinema (Анемично кино) 
1926, 6.5 мин., без звук 



• През 40-те се създават се първите програми за 
експериментално кино в университетите  
 

• Появяват се първите художници/режисьори в 
експерименталното кино, които работят само с филм (Мая 
Дерен и др.) 
 

• 1953 г. – край на войната в Корея – разпродажба на военна 
кинотехника. 
 
 
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО КИНО 
Развитие след 1950 г. в САЩ 

АЛОС 

ВИДЕО АРТ 



АЛОС 

ВИДЕО АРТ 

Мая Дерен  
(1917 - 1961) 

 
Хореограф, танцьор, поет, 

писател, фотограф и филмов 
режисьор. 

 
„Майката на транс филма“ 

 

Meshes of the Afternoon 
(Преплитане на следобеда),  
1943, 14 мин. 
Оригинал без звук. Звукът е добавен  
през 1959 г. 



АЛОС 

ВИДЕО АРТ 

Стен Брекидж 
(1933 – 2003) 

 
Един от най-влиятелните 
режисьори от 20-ти век. 

 
Първи филм: 1954 г. 

Филмография с близо 
400 филма за 50 г. 

Mothlight 
(Светлина на Молеца) 
 
1963, 3,14 мин, без звук 



Експериментално кино 
+ 

Теченията във визуалните изкуства 
през 60-те 

+ 
портативната камера на SONY  

= 
ВИДЕО АРТ  

 
АЛОС 

ВИДЕО АРТ 



• Външна (документална) – камерата се ползва като 
обикновен прибор за записване. Тя е по-скоро инструмент 
за документиране на определени действия на художниците 
или създадени от тях ситуации.  

 

ВИДЕО АРТ  
Ориентации спрямо ползването на камерата: 
 

АЛОС 

ВИДЕО АРТ 



АЛОС 

ВИДЕО АРТ 

Бас Ян Адър 
(1942 - 1975) 

 
художник, пърформър, 
фотограф и режисьор 

Fall 1 (Los Angeles 1970) 
 
Fall 2 (Amsterdam 1970) 



• вътрешна (манипулативна) – възможностите на 
видеотехнологията се използват за генериране, 
манипулация и промяна на образи. 

ВИДЕО АРТ  
Ориентации спрямо ползването на камерата: 
 

АЛОС 

ВИДЕО АРТ 



АЛОС 

ВИДЕО АРТ 

Абе синтетизатор 
Обработва 7 канала видео на живо 
Нам Джун Пайк, заедно с Шуя Абе 

Global Groove 
(Световен ритъм) 

 
Нам Джун Пайк, 

заедно с Джон Готфри 
1973, 28 мин 



• директно представяне на запис на творбата на монитор или 
видео стена  
 

• като част от синтезно произведени – видео скулптура, 
инсталация, пърформанс 

ВИДЕО АРТ  
Начини на представяне: 
 

АЛОС 

ВИДЕО АРТ 



• Галерийно изкуство - „Документа“ 10 е първата голяма 
изложба в формалната галерийна общност която включва 
видео арт. 

 - Видеото се появява масово в галериите  
 - Много млади художници започват да ползват видеото 
 - Разширяват се темите 

 
• Увеличаване на мощността на компютрите  
 - нетарт, интеракция, генеративни системи 

ВИДЕО АРТ  
Тенденции след средата на 90-те: 
 

АЛОС 

ВИДЕО АРТ 



АЛОС 

ВИДЕО АРТ 

Джереми Шоу 
(р. 1977) 
 
Best Minds Part One 
(Най-добрите мозъци 
първа част) 
 
Инсталация, 2007 



АЛОС 

ВИДЕО АРТ 

Курт Ралске 
(р. 1967) 

художник, пърформър,  
видео артист Golden Vivisection (Златна вивисекция) 

 
Инсталация, 2009 
Базирано на Фауст (Мурнау 1926) 



Благодаря за вниманието! 

    
ps.alosbg.com 

АЛОС 
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