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АБСТРАКТ: Контрапунктът между фотография и текст формира ключови 

концепции, които дават насока за разработване на нови похвати през различни времена 

и на различни места, под влияние на разните социални и културни условия. Тази тема 

продължава да е актуална, но днес комплексността на отношението образ и текст се 

разглежда по още по-сложен начин. Целта на изследването е по-скоро представителна 

селекция от автори и творби. Освен това подборът включва само онези художници и 

фотографи, за които двете средства – фотография и текст – са от решаващо 

значение. В някои случаи дадена художествена позиция би включвала и сходни 

стратегии, използвани от други творци. Изследването обхваща втората половина на 

XX век – период, в рамките на който артисти с първоначално различни концептуални 

виждания, по-късно практикуват споменатите стратегии. 
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ABSTRACT: The counterpoint between photography and text forms key concepts that give 

direction for the development of new techniques at different times and in different places, under 

the influence of different social and cultural conditions. This topic is still relevant, but today 

the complexity of the image – text relationship is thought of in an even more complex way. The 

aim of the research is rather a representative selection of authors and works. In addition, the 

selection includes only those artists and photographers for whom the two media – photography 

and text - are crucial. In some cases, an artistic position would include similar strategies used 

by other artists. The study covers the second half of the twentieth century – a period in which 

artists with different conceptual views in the beginning, later practiced these strategies. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Означаването и назоваването на художественото произведение е една колосална 

тема в областта на визуалните изкуства, а връзката между образ и текст – голямата 

провокация в творбите на редица автори. Интересно е по какъв начин тези две различни 

репрезентативни системи – образът и текстът, биха могли да бъдат свързани, така че да 

се провокира реакция и размисъл, да се въздейства върху наблюдаващия. По отношение 

на фотографията, cartes-de-visite1 и още първите фотоинтервюта, които Гаспар-Феликс 

Надар / Nadar (Gaspard-Félix Tournachon) прави през XIX век, приемат позицията, че 

текстът има пояснителен характер спрямо снимката. През 1886 година Надар за първи 

път публикува фотоинтервю, наречено „Изкуството да живееш 100 години”, което 

представлява серия от фотографии на 100-годишния химик Мишел Шеврьол, заснети на 

рождения му ден. Всяка снимка е придружена с написани под нея фрази, произнесени 

от Шеврьол по време на интервюто2. По подобен начин фотографиите взаимодействат 

почти до началото на постмодернизма. Всъщност отношението между фотография и 

текст става проблематично през втората половина на миналия век. Намираме различия 

в дефинирането на тази връзка от Ролан Барт (Roland Barthes), Розалинд Краус 

(Rosalind Epstein Krauss) и Алън Секула (Allan Sekula), които са сред най-изявените 

участници в дебата по тази тема. Тримата успяват да формулират различни възгледи, 

като трябва да се отбележи, че големият пробив в семиотичното осмисляне на способите 

на въздействие на визуалната комуникация е осъществен от Ролан Барт. Той посочва, че 

фотографското изображение не подлежи на културно кодиране дори ние, в момента на 

неговото възприемане, да му придаваме такова. От друга страна, Розалинд Краус 

тълкува фотографията по съвсем различен начин. Според нея тя установява прекъсване 

в независимостта на знака, обгръща я една многозначност, която може да бъде 

попълнена единствено чрез добавянето на текст. Алън Секула, който следва същата 

посока, очертава приоритета на социалното пред естетическото и твърди, че по 

неизбежен начин ние мислим фотографията в контекста, който ѝ придаваме. И така, 

многопластовите значения на фотографията стават ясни и разбираеми едва тогава, 

когато даден текст ѝ придаде смисъл. По тази причина, според Секула, естетическият 

дискурс трябва да е за това какви са пластовете, с които кодираме фотоизображението. 

Разбира се, подобно продължително разискване на теорията, свързана с отношението 

между образ и текст, не остава без съответните произведения в областта на визуалните 

изкуства. Произведения, разбира се, засягащи и полето на фотографското. Тази 

описателност, която е била самоочевидна в ранната фотография, или пък 

тавтологичното назоваване в репортажните снимки, се приема за твърде бедна, станала 

е безинтересна за съвременното изкуство, което така или иначе търси референции между 

детайли в снимката и части на речта. Към края на 70-те и началото на 80-те години на 

XX век комбинирането на думи и снимки се превръща в жанр на художествената 

фотография с широка и разнообразна практика, варираща от надписването на снимки до 

първите експерименти с дигиталния колаж от дума и изображение. 

                                                     
1 Carte-de-visite, по произход, визитна карта, с фотографски портрет, рамкиран върху нея. Извънредно 

(много) популярни в средата на XIX век, картичките са рекламирани настойчиво от парижкия фотограф 

Андре-Адолф-Юджин Диздери, който патентова метода през 1854 г. 
2 Петров, Б. (2017). Гаспар-Феликс Надар в близък план. – InGlobo, № 14, 54-67. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ 

Тъй като става широко достъпна, фотографията се разраства и разпространява 

експоненциално, много по-бързо от други медии. Може би поради своето механично 

възпроизвеждане или просто защото никога не е била традиционна форма, фотографията 

като изкуство се е превърнала в многоизмерна, хаотична смесица от различни стилове и 

похвати, тъй като преминава през своята модернистична фаза в постмодернизма и пост-

постмодернизма (новият постмодернизъм на ХХI век). В това, което се смята за важен 

обрат през 60-те години на ХХ век в изложбата, озаглавена “Pictures Generation”3, Синди 

Шърман (Cindy Sherman), Ричард Принс (Richard Prince), Трой Браунтък (Troy 

Brauntuch) и други, се отдалечават от директното заснемане, не-кодираното използване 

на фотографията, описано от Ролан Барт, и се насочват към ново представяне на вече 

познати образи, отразявайки мястото им в обществото и отразяващи как е изградено 

тяхното послание. 

И тук достигаме до един важен момент – комбинацията от фотография и текст в 

творчеството на Марсел Дюшан (Marcel Duchamp), която има парадигматичен 

характер. Дюшан е един от предците на особената модернистична традиция, движеща 

се между образ и текст, която започва най-късно с кубизма и продължава с творбите на 

футуристите, дадаистите, конструктивистите и други и в наши дни. 

Обръснатата Мона Лиза на Марсел Дюшан – “Rasée” („Обръсната”), е завършена 

през 1965 г. Тя „стъпва” върху непроменена фотографска репродукция на картината на 

Леонардо да Винчи, вече използвана и преди от художника. В известен смисъл, Дюшан 

изгражда пряка връзка с по-ранните си творби, които изменят контекста за познати 

обекти, и оттогава насам заемат място сред най-значимите икони на модерното изкуство 

като основополагащи произведения. Както пише Андреас Хапкемейер (Andreas 

Hapkemeyer) в изложбения каталог “Photo Text-Text Photo: The Synthesis of Photography 

and Text in Contemporary Art”, в един друг смисъл, тази работа може да се разглежда като 

своеобразен стартов сигнал за появата на концептуалното изкуство в средата на 60-те 

години на XX век, движение, което прекрачва най-далечните граници заложени в 

програмата на модернистите4. 

Снимката на Мона Лиза, поставена от Дюшан на бял фон, е идентифицирана като 

двойно цитирана от подзаглавието “Rasée” („Обръсната”). Дюшан ни припомня 

известната си работа от 1919 г., в която кощунствено рисува мустаци върху загадъчно 

усмихващата се фигура. При това действие, което разчита на свързването на снимка с 

текст, се осъществява концептуален – т.е. мисловен обмен между работата от 1919 г., 

оригинала на Леонардо да Винчи и варианта, завършен през 1965 г. Дадаисткото 

посегателство върху културната икона очевидно се обезсилва от самия художник чрез 

премахването на мустаците в последната работа, но присъствието им се поддържа 

косвено в ироничното заглавие, включено в творбата. 

                                                     
3 “The Pictures Generation, 1974–1984” – изложба, състояла се през 2009 година в Музея на изкуството 

„Метрополитън” в Ню Йорк (The Metropolitan Museum of Art): 

<https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2009/pictures-generation> (15.07.2020). 
4 Hapkemeyer, A., Peter Weiermair. (1996). Photo Text-Text Photo: The Synthesis of Photography and Text in 

Contemporary Art. Edition Stemmle. Printed in Italy, pp. 9-13. 

https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2009/pictures-generation
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Снимката представлява непроменено представяне на вече съществуващо 

произведение на изкуството и по този начин е реди-мейд5, след като е изведена от 

общественото внимание – сама по себе си не претендира за артистично качество, това е 

просто намерен обект. За разлика от много фотографи, това все още важи в голяма 

степен за художници, които съчетават фотография и текст в работата си днес. Те не се 

занимават с решаването на технически проблеми във фотографията, а с проучване на 

начините, по които самостоятелно направени и „присвоени” снимки могат да бъдат 

използвани като напълно валидни знаци в естетически комуникационен процес: 

например Барбара Крюгер (Barbara Kruger) изразява себе си в този смисъл. Подобно на 

други артисти, тя понякога разширява също и използването на реди-мейд в текстовете 

си. Крюгер явно присвоява рекламни стратегии, комбинирайки своите запомнящи се 

черно-бели картини, в стила на руските конструктивисти, с апелативни текстове с 

червени букви или на червен фон. Изглежда естествено, че фото-текстовите6 творби от 

този вид се възползват и от възможността за възпроизвеждане, която предлага 

средството: произведенията се създават в множество тиражи, в краен случай се залепят 

публично като плакати. 

 

 

Ил. 1 

“Untitled (What you see is what you get)”, 

1996 
Копринен ситопечат върху винил 

Размери: 243.8 x 335.3 см. 

 
© Barbara Kruger 

Почти по едно и също време с „Обръснатата” от Дюшан Мона Лиза се появяват 

революционните произведения на американските концептуалисти – серията на Джоузеф 

Косут (Joseph Kosuth) „Един и три обекта” например, самобитните „Прото-изследвания” 

включват представянето на даден обект в неговата физическа индивидуалност, неговия 

фотографски и по този начин възпроизводим образ и напълно отворената му езикова 

дефиниция. 

 

 

Ил. 2 

„Един и три стола” (“One and Three 

Chairs”), 1965 

 
© Joseph Kosuth 

                                                     
5 Терминът “ready-made” за първи път е използван от френския художник Марсел Дюшан, за да опише 

произведенията на изкуството, които е направил от фабрично произведени предмети. Оттогава той често 

се прилага по-общо към творби, направени по този начин. 
6 Фото-текст – комбинацията от фотография и текст, синтез на писмено и визуално съдържание. 
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Трябва да добавим и че образът (снимката) в основата си предоставя двусмислена 

и следователно неопределена рамка на асоциациите. Изображенията, особено 

фотографските, са способни да повлияват на емоциите, да изразят или активират 

спомени, желания и т.н. Образът определя обекта в неговата визуална проява без 

неяснота, но не може да предостави надеждни свидетелства за възможните значения или 

изводи от дадения обект. Следователно, изразяването на недвусмислено съществено 

значение не може да се постигне без думата. „Езикът, макар и неспособен безпогрешно 

да дефинира отделен обект на реалността – в най-добрия случай да може да се доближи 

до него чрез процеса на обозначаване – наистина може точно да определи 

емоционалното или интелектуалното съдържание и да предизвика въпроси”7. 

И така, докато образът се характеризира с конкретност и пълнота на всички 

визуални елементи, всеки „свят”, изобразен чрез текст, остава абстрактeн и непълeн. 

Например, столът в снимката на Джоузеф Косут „Един и три стола” е точно дефинирана 

във визуално отношение; думата „стол”, от друга страна, означава всички възможни 

столове в света. 

На практика, чрез взаимодействието на различни медии в рамките на едно 

произведение, „чрез комбинация от две различни системи, фото-текстовете (нека ги 

наречем така) – като всички комбинации от образ и текст – са способни да работят на 

две нива”8. Изображенията са семантизирани на основата на категорично поставените 

текстове, в образа се включва ясно формулирано значение. Текстовете, от друга страна, 

недвусмислено заявяват, че поемат функцията на изображенията. Недостатъкът е, че 

работата се разделя на две части: едната, трябва само да се гледа, а другата – може само 

да се чете. Предимството обаче е, че по-сложната в естетически смисъл информация 

става възможна. Текстът и образът могат да се допълват взаимно, като текстът посочва 

конкретно събитие, обрисувано в изображението, например като го именува. 

Но нека обърнем внимание на използването на комбинации от фотография и 

текст от творци като конструктивистите Ел Лисицки (El Lissitzky) и Александър 

Родченко (Alexander Rodchenko), дадаистите Курт Швитерс (Kurt Schwitters) и Джон 

Хартфийлд (John Heartfield), различни художници на Баухаус и други, започнали от 

1920 г. Произведенията на тези творци са ориентирани предимно към практическия 

живот и по този начин са склонни към социална ангажираност. Въпреки че тези автори 

сами са произвели много от своите снимки, те се интересуват само в ограничена степен 

от фотографското изкуство. Техният съзнателно търсен основен фокус е 

образователният или пропаганден – ако не агитационен – характер на тези произведения. 

В своите творби с фотография и текст художниците представят темата основно чрез 

снимката; текстът предоставя (често ироничен) анализ или насоки за действие. На 

самата снимка съзнателно е възложена функцията да предаде впечатлението, че 

въпросното събитие или сцена наистина са се случили и следователно са вярни. 

Важно е да бъдат означени и смесените колажи от откъси текст и фотографски 

изображения. Открита приблизително около 1860 г., техниката „фотоколаж” добива 

                                                     
7 Пак там, 10 [Ibidem, 10]. 
8 Пак там [Ibidem]. 
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популярност и получава названието „фотомонтаж” чрез антиизкуството на дадаизма.9 В 

повечето дадаистки колажи основна роля играят вестникарските фотографии и текстове, 

а един от най-изявените дадаисти, занимаващи се с колаж и фотомонтаж е Раул 

Хаусман (Raoul Hausmann). В неговите изображения – пише Флорис М. Нойзюс, „всяко 

нещо може да получи функция, поставяща го в непредвидими взаимоотношения”10. Този 

подход се развива в картините и фотографиите му със средствата на фотомонтажа. В 

него Хаусман разбърква части на публикувани в печата снимки, поставя ги на различни 

плоскости и ги „монтира”. Чрез фотомонтажа той успява да въведе във фотографията 

гледането на няколко нива и от различен ъгъл, разместването на възприетите пропорции 

и взаимното почитание на събраните в картината разнородни елементи. Допълнителен 

контраст внасят фрагментите от думи или текстове. 

 

 

Ил. 3 

“ABCD”, 1920s 
 

© Raoul Hausmann 

Разбрира се, неподходящото прилагане на различните техники най-често 

замъглява творческото намерение на автора. Понякога условията за монтажна връзка 

между елементите на творбата са минимални и при всяко положение се налага 

материалът предварително да се подложи на сериозен анализ. Може да се каже, че в 

известен смисъл дори зад уникалността на творбата седят известно множество от 

причини, което се простира извън самия автор. Тези причини, разбира се, са дълбоко 

замаскирани зад неоспоримия факт, че във всяко художествено произведение се вписват 

лични психологически особености и характеристики. Оказва се така, че вътрешната сила 

на личността, индивидуалните чувства, които първоначално движат автора в творческия 

процес, впоследствие чрез посредничеството на художественото произведение се 

синтезират и стават социално ориентирани или социално значими чувства. 

В проекта “Seattle Subtext”11 (1981) Пол Бергер (Paul Berger) използва 

сегментираните оформления на новинарските списания като шаблон за изграждане на 

алтернативна версия на новините. Тази комплексна и сложна работа „преплита 

лиричните поредици от образи и думи в интроспективен разказ, като смесва вече 

показани телевизионни откъси със собствените снимки на Бергер и допълва разказа с 

                                                     
9 Димитрова, М. (2013). За Дадаизма и раждането на фотомонтажа. // ПИРОН Академично 

електронно списание за изкуства и култура, Брой 1: <http://piron.culturecenter-su.org/за-дадаизма-и-

раждането-на-фотомонтаж/> (30.07.2020). 
10 Нойзюс, Ф. (1998). Възпитание на погледа. Превод от немски – Ирина Илиева. Култура – Брой 40 

(2049): <http://www.kultura.bg/bg/print_article/view/1460> (06.08.2020). 
11 Berger, P., Sally Stein and Allan Sekula. (1984). Seattle Subtext. Rochester, N.Y.: Visual Studies Workshop 

Press: Seattle: Real Comet Press. 

http://piron.culturecenter-su.org/за-дадаизма-и-раждането-на-фотомонтаж/
http://piron.culturecenter-su.org/за-дадаизма-и-раждането-на-фотомонтаж/
http://www.kultura.bg/bg/print_article/view/1460
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текст, съставен от база данни, съдържаща колекции от видеа на телевизионни 

предавания”12. 

 

 

Ил. 4 

“Seattle Subtext: Press”, 1981 (Seattle 

Subtext prints: 1981-82, Book: 1984) 

Gelatin silver print 
 

© Paul Berger 

Сред възможните подходи за интерпретация на връзката между фотография и 

текст, определено и ярко се откроява този на Джим Голдбърг (Jim Goldberg), който 

фотографира субкултури, като създава фотоколажи и включва текст към своите снимки, 

често надписани от неговите модели. Той е част от движението, което цели социална 

фотография, използвайки директен, cinéma vérité13 подход, основаващ се на 

фундаментално разказвателно разбиране за фотографията. 

Голдбърг е известен със своите фотографски книги, мултимедийни изложби и 

видео инсталации, сред които “Rich and Poor” (1985) и книгата “Raised by Wolves”, 

публикувана през 1995 г. – импресионистично и графично свидетелство за 10-те години, 

които е прекарал в снимане на млади бездомници в Сан Франциско. Книгата и 

съпътстващата изложба, които са част от проекта „Пред открития поглед няма граници” 

(“Open See”)14, представят един понякога обикновен, прочувствен или груб, но почти 

винаги отчаяно поетичен резултат от връзката между образ и текст.15. Голдбърг описва 

себе си като „разказвач документалист”. Използва различни формати – Полароид, 

снимки, видео кадри, намерени изображения и ръкописни текстове, за да създаде 

фрагментиран разказ, който разчупва общоприетите традиции за репортаж или 

документален филм. 

 

 
Ил. 5 

“We look like ordinary people! We have a 

terrible life.” San Francisco. USA. 1983. 
From the series, Rich and Poor  

 
© Jim Goldberg | Magnum Photos 

                                                     
12 The Editors of The Museum of Contemporary Photography (MoCP). About the Photographer. Paul Berger: 

<http://www.mocp.org/detail.php?type=related&kv=6889&t=people> (25.07.2020). 
13 Cinéma vérité, (French: “truth cinema”), френско филмово движение от 60-те години на миналия век, 

което показва хората в ежедневни ситуации с автентичен диалог и естественост на действията. Вместо 

да следва обичайната техника за снимане на звук и картина едновременно, режисьорът първо записва 

действителни разговори, интервюта и мнения. След като избере най-доброто, той заснема визуалния 

материал, за да пасва на звука. След това филмът се сглабя при монтажа. 
14 “Open See” – проект за това, което Голдбърг нарича „новите европейци” – нелегални имигранти, 

бежанци, изселени лица и търсещи убежище от Африка, Близкия Изток и Източна Европа. 
15 O’Hagan, S. (2009). Jim Goldberg: Open See. The Guardian: 

<https://www.theguardian.com/artanddesign/2009/nov/01/jim-goldberg-open-see-review> (06.08.2020). 

https://www.magnumphotos.com/newsroom/society/jim-goldberg-rich-and-poor/
http://www.mocp.org/detail.php?type=related&kv=6889&t=people
https://www.theguardian.com/artanddesign/2009/nov/01/jim-goldberg-open-see-review
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В другият край на спектъра спрямо снимките, внимателно изолирани от всякакъв 

вид надписи, е американският фотограф Джефри Уолин (Jeffrey A. Wolin). Той нахлува 

или дори нарушава фотографското пространство, като пише обширни коментари върху 

снимките на своето семейство и другите свидетелства за неговия житейски опит. 

„Шокът, който чувстваме, виждайки неговия сбит почерк е ясно доказателство за нашата 

убеденост, че самата снимка има силата да общува”16. 

 

 
Ил. 6 

“Life at the Millennium: Family 

Photographs”  
 

© Jeffrey Wolin 
<http://www.jeffreywolin.com> 

Разбира се, връзката между фотообраз и текст намира различни посоки на 

развитие в индивидуалните интерпретации на отделните автори. Да вземем предвид 

работата на Марта Рослър (Martha Rosler) за наративността на две дескриптивни 

системи. Творбата ѝ с образ – текст, „Бауъри в две несъответстващи дескриптивни 

системи” (1974/75), се счита за фундаментална в концептуалната и 

постмодернистичната фотографска практика. Серията от 45 черно-бели двойки от текст 

и снимки на фасади на магазини в бедняшкия квартал „Бауъри”, включва фотографии 

на предимно метафорични групи от текстове, които се отнасят до пияни хора и буйно 

поведение. За да се подчертае анти-експресионистката природа на работата и присъщите 

ограничения както на визуалните, така и на езиковите системи за описване на човешките 

преживявания и социалните проблеми, снимките са представени като решетка. Творбата 

прави усилия да преодолее проблемите на представянето и същевременно с „безизразно 

лице” изразява разочарованието и изнервянето на Рослър от мейнстрийма на 

документалния филм във връзка със социалните класи. Като се занимава с въпроса как 

да се представят измеренията на социалната класа, отхвърляйки визуалните и 

вербалните символи на скитничеството и бедността, тази творба показва тенденцията на 

документалната фотография да обобщава и да посочва. 

 
Ил. 7 

“The Bowery in two inаdequate descriptive systems” (1974/75) 

 

© Martha Rosler 

                                                     
16 Slemmons, R. (2004). Conversations: Text and Image. Museum of Contemporary Photography: 

<http://www.mocp.org/exhibitions/2000/4/conversations-text-and-image.php> (02.08.2020). 

http://www.jeffreywolin.com/
https://hammer.ucla.edu/take-it-or-leave-it/art/the-bowery-in-two-inadequate-descriptive-systems/
http://www.mocp.org/exhibitions/2000/4/conversations-text-and-image.php
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Голямата част от изкуството от 80-те години на ХХ век приема формата на 

обръщение към публиката – от използването на светещите ленти с прости изречения 

(news ticker), излъчвани на Таймс Скуеър и смътно заплашителните редове (стрингове) 

текст на Джени Холзър (Jenny Holzer), до нощните проекции на полския художник 

Кшищоф Водичко (Krzysztof Wodiczko) на символно натоварените образи върху 

фасадите на музеи, обществени сгради и корпоративни центрове17. Лорна Симпсън 

(Lorna Simpson) – име, което пряко може да се асоциира с фото-текст творби, завършва 

Училището по визуални изкуства в Ню Йорк със специалност „Живопис” през 1982 

година и продължава обучението си в Калифорнийския университет в Сан Диего, където 

през 1985 г. получава магистърска степен по „Визуални изкуства”. По време на 

обучението си, тя започва сериозно да поставя под въпрос обективността и загатнатата 

истина на документалната фотография. В резултат на това, нейният подход към 

фотографията става по-концептуален. Тя започва да съпоставя „безизразната 

фотографска перспектива с прост, декларативен текст”18, в стила на художници като 

Джени Холзър и Марта Рослър. 

  
Ил. 8 

“Protect me – Times Square NYC – from Survival 

(1983–85)”, 1985 

 

© Jenny Holzer 

Ил. 9 

C-print face-mounted to acrylic, 

1988–2000 

 

© Krzysztof Wodiczko 

Силата на творчеството на Лорна Симпсън се основава на способността ѝ да 

поставя въздействащи думи и впечатляващи снимки на една и съща арена и да накара 

тяхната битка да сътрудничи на нейните цели. Тя извежда думи от области, където те 

все още имат сила за добро или зло – раса и пол. За разлика от Джим Голдбърг, „тя 

запазва пълен контрол като арбитър – с надеждата, че която и половината от нейния 

комплексен синтез да спечели, все някой ще научи нещо ново за расата и/или пола”19. 

През 80-те години Симпсън се прочува заради широкомащабните си творби, които 

комбинират фотография и текст и се противопоставят на традиционните представи за 

пол, идентичност, раса, култура, история и памет. Творбата ѝ от 1989 г., „Деколте” 

(“Necklines”), представя две идентични кръгли снимки на устата, брадичката, шията и 

ключицата на чернокожа жена. Белият текст, „халка, ограждане, ласо, примка, око, 

ареола, ореол, белезници, хомот, уловка”, отделни думи на черни табели, загатва за 

заплаха, ограничаване или по-лошо. Последното изречение, текстът на червеното 

                                                     
17 Eklund, D. (2004) Art and Photography: The 1980s. In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The 

Metropolitan Museum of Art: <http://www.metmuseum.org/toah/hd/ap80/hd_ap80.htm> (09.08.2020). 
18 The Editors of Solomon R. Guggenheim Foundation & Museum. About the Photographer. Lorna Simpson: 

<https://www.guggenheim.org/artwork/artist/lorna-simpson> (17.07.2020). 
19 Slemmons, R. Op. cit. 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/ap80/hd_ap80.htm
https://www.guggenheim.org/artwork/artist/lorna-simpson
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„усещам как земята се изплъзва изпод вас”, силно контрастира на съседните 

изображения, които остават спокойни, неконфронтационни и елегантни. 

 

 

Ил. 10 

“Untitled” (“Two Necklines”), 1989 

 

© Lorna Simpson 

Британската художничка Джилиън Уеъринг (Gillian Wearing), от своя страна, 

привлича общественото признание, когато през 1993 г. излага серия от снимки в “City 

Racing” – малка галерия в Лондон. Тя използва видео и фотография от началото на 90-

те, но нейната серия от „Надписи” е първото ѝ значително сътрудничество с членове на 

обществото. Уеъринг заставала в оживен район на Южен Лондон, спирала минувачите 

и ги молила да запишат за какво си мислят. След това ги заснемала докато държат 

написаното. Цялата серия от „Надписи” се състои от над 50 цветни снимки и 

представлява интересен социално-исторически документ, който се отнася до 

икономическия спад във Великобритания в началото на 90-те години. Въпреки това 

повечето от надписите изразяват интимни мисли или лични убеждения. Серията от 

снимки показва широк спектър от отговори, получени от сътрудничащите минувачи. 

Една от най-известните снимки на Уеъринг изобразява елегантно облечен млад мъж с 

меко, донякъде самодоволно изражение, държащ надпис, който просто казва: „Аз съм 

отчаян”20. 

 

 

Ил. 11 

“I’m desperate”, 1992–3 

 
© Gillian Wearing 

Чрез въвеждане на нова тема, текстът може да внесе и други пластове значение, 

които не са предвидени в изображението – например творбите на Карън Кнор (Karen 

Knorr), в които текстът отваря изображението към нови значения. Сериите, 

изображенията и текстовете на „Белгравия” (“The Belgravia”) описват класата и властта 

сред международните общности на богаташите по време на началото на Тачъризма в 

Лондон през 1979 година. Кнор описва „ежедневието” на привилегировано малцинство. 

Исторически, портретирането на висшите класи се стреми по-скоро да бъде ласкателно, 

                                                     
20 Montagu, J. (2001). Gillian Wearing CBE “I’m desperate” 1992-3. Tate: 

<https://www.tate.org.uk/art/artworks/wearing-im-desperate-p78348 > (29.07.2020). 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/wearing-im-desperate-p78348
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но комбинирането на образ и текст доближава произведението до сатирата и 

карикатурата, без да губи силната връзка с реалността, специфична за фотографията. 

Смисълът на творбата може да се открие в пространството между образ и текст: „нито 

текстът, нито изображението се поясняват един-друг, а създават „трети смисъл”, който 

да бъде завършен от зрителя”21. 

 

 

Ил. 12 

“Belgravia” 1979–1981 

Edition of 10 + 2 AP. 

Black and White Silver Bromide Prints 
40.64 x 50.8 cm. 

<http://karenknorr.com/photography/belgravia/> 

 
© Karen Knorr 

Тук трябва да посочим американския художник Джон Балдесари (John 

Baldessari), широко известен като пионер на концептуалното изкуство. От ранната си 

кариера в рисуването Балдесари се насочва към фотографските изображения, които 

комбинира с текст, и често използва магистралите, билбордовете и крайпътните 

магазини в Южна Калифорния като първоизточник за работите си. В своите новаторски 

творби от края на 60-те години на миналия век той взема моментални снимки (snapshots) 

на банални места около родния си град, прехвърля ги върху фоточувствителни платна 

(платна с нанесена светлочувствителна емулсия) и наема художник на табели, който да 

им сложи надпис с техните местоположения или с откъси от практически книги за 

фотография от типа „Как да си направим…”22. През целия му професионален път, 

точните прозрения на Балдесари за условностите в правенето на изкуство, естеството на 

възприятието и взаимоотношенията на езика с образите в масмедиите се балансират от 

силно чувство за хумор. 

 

 

Ил. 13 

“An Artist is Not Merely the Slavish 

Announcer…”, 1966–8 
Acrylic and photo emulsion on canvas 

 

© John Baldessari 

Макар и съвсем различни в своите намерения, артистите, които работят между 

концепцията и действието, използват и фотографията, за да уловят действията си, които 

                                                     
21 Knorr, K. Belgravia 1979–1981: <http://karenknorr.com/photography/belgravia/> (02.08.2020). 
22 Marien, M. W. (2006). Photography: A Cultural History. London: Laurence King., 375. 

http://karenknorr.com/photography/belgravia/
http://karenknorr.com/photography/belgravia/
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са зависими от времето и в противен случай биха били поверени само на паметта на 

присъстващите, или за да ги направят достъпни на пазара – като например Вито Акончи 

(Vito Acconci). Основната съставка на произведението на изкуството е самият акт; 

неговото изображение във фотографски фиксиран образ е, ако трябва да бъдем точни, 

просто заместител. Текстът, добавен към снимката, възстановява връзката с действието, 

обстоятелствата, свързани с него, и неговите намерения, които биха били недостатъчно 

загатнати само на базата на снимката. 

През цялото си творчество Вито Акончи изследва „Аза-а” чрез поезия, 

фотография, пърформанс, филми, видео, инсталации и архитектура. Това, което започва 

като изследване на собственото тяло на художника в пространството – как то 

взаимодейства с дадена среда и как, от своя страна, мястото влияе върху него – еволюира 

в изграждането на самото пространство. Връзката на частното с обществото и как „Аз-

ът” участва в заобикалящия ни свят е постоянна тема в изкуството на Акончи. 

Комбинирайки снимки с текстове, Акончи документира движения – скокове, 

разтягания, огъване и т.н. – които той изпълнява специално за пред обектива. В 

„Улавяне” / “Grasp” (1969) Акончи признава способността на фотографията да архивира 

кадрите – „камерата улавя, а снимката съхранява” – но поставя на преден план 

изпълнението на движение при заснемане на картина, физически да уловиш 

изображението. Този проект обявява диалога между камерата и тялото, който е от 

съществено значение за последващата работа на художника.23 

 

 

Ил. 14 

“Grasp”, 1969 
Three gelatin silver prints, chalk, and wax 

crayon on paperboard. 
77.5 x 101.6 cm. 

 

© Vito Acconci 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оказва се така, че обсъждането на дискурсивните пространства във фотографията 

трябва да се занимава с „неяснотата, произтичаща от смесването на разнородни 

семейства на понятия, а именно текстовото и визуалното”24. Тази двусмисленост, казано 

с думите на Лин Уорън (Lynne Warrren), е присъща на понятието за дискурсивно 

пространство само по себе си: това ли е пространството, създадено от една форма на 

дискурс или това е пространството, в което се създава форма на дискурс? По този начин 

„концепцията за дискурсивните пространства във фотографията съдържа две гледни 

точки – дискурса върху фотографията и дискурса на фотографията”25. Разбира се, 

дискурсът (като смисъл или послание) на фотографията винаги се рамкира от мястото, 

                                                     
23 Spector, N. Vito Acconci – Grasp. Solomon R. Guggenheim Foundation & Museum: 

<https://www.guggenheim.org/artwork/105> (08.08.2020). 
24 Warren, L. (2006). Encyclopedia of Twentieth-Century Photography, 3-Volume Set, New York; London: 

Routledge, p. 399. 
25 Пак там [Ibidem]. 
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което се приписва на фотографията като практика на означаване, т.е. на дискурса (като 

концептуализация) върху фотографията. 

И така, това изследване фокусира вниманието върху сложното взаимодействие 

между фотография и текст в изкуството от втората половина на ХХ век и разнообразието 

на индивидуалния израз. В заключение можем да кажем, че и днес възможните връзки 

между образ и текст занимават въображението на творците и критиката в световен 

контекст. Различни са възгледите за представянето на личността и предметния свят в 

световната история и общество, в погледа към човека и обкръжаващия го свят. На това 

несъмнено се дължи и многообразието в творческите подходи. При всички случаи, 

линията на развитие на връзката образ – текст поставя и един от големите въпроси в 

съвременната култура, а именно: за художественото произведение като висша степен на 

синтез и интеграция. 
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