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Герхард Алтенбург
Роден 1926 г. в Рьодихен-Шнепфентал 
Починал 1989 г. в Майсен

След войната Алтенбург започва да взема уроци по рисуване и от 1948 г. следва в Универ-
ситета Баухаус – Ваймар. Но след критики за „аморалност на неговите мотиви“ още през 
1950 г. му се налага да напусне университета. През 1952 г. е първата му самостоятелна 
изложба в Берлин, през 1959 г. взема участие в documenta II и през 1977 г. – в documenta 6. Тъй 
като Алтенбург последователно се противопоставя на културната политика на ГДР, 
художественото му творчество бива ограничено, но това не пречи на признаването му – 
както в Източна, така и в Западна Германия. 

Рисунките и печатните графики на Алтенбург възникват от диалога с класическия модер-
низъм и с изкуството на неговите съвременници, с литературата, философията, психо-
логията, историята и естествените науки, както и с тюрингската природа, сред която 
живее, а също и от едно странно безвремие във възприемането на реалността. Работите 
му разкриват поетично-игриви, загадъчни и сюрреалистични светове на образи и мисли.

Рисунката „Г-н старши правителствен съветник Байнес“ от 1949 г. показва мъжа, който се 
опитва да пречи на артистичното развитие на Алтенбург. Той го рисува като чудовищно 
насекомо, с пронизващи очи, хитлеров мустак и остър, кълвящ нос, с израстващи от раме-
нете му нокти.

Gerhard Altenbourg
Born 1926 in Rödichen-Schnepfental
Died 1989 in Meißen

After the end of the war, Altenbourg took drawing classes and then, beginning in 1948, studied at 
Bauhaus University in Weimar. Criticism of the “amorality of motifs” in his work led to his expulsion 
from the university in 1950. His Årst solo exhibition took place in Berlin in 1952. In 1959 he participated 
in documenta II and in documenta 6 in 1977. Because of consistent opposition to the cultural 
politics of the East German regime, his artistic freedom was considerably restricted. However, he 
nonetheless succeeded in winning recognition in both East and West Germany.

Altenbourg’s drawings and prints emerged from a dialogue with classical modernity and the art 
of his contemporaries, as well as with literature, philosophy, psychology, history, and the natural 
sciences. His work also owed much to the Thuringian landscape in which he lived, and to his own 
curiously timeless perception of reality. His works open up poetic, playful, enigmatic, and surreal 
worlds of thought and image.

The 1949 drawing Senior Civil Servant Beines portrays the man who tried to hold back Altenbourg’s 
artistic development. He drew him as a monstrous insect, with piercing eyes, a Hitler moustache, a 
crooked nose, and claws growing from his shoulders.



Дитер Апелт
Роден 1935 г. в Нимег 
Живее в Берлин

Апелт следва в средата на 50-те години музика и пеене в Музикалната академия „Феликс 
Менделсон Бартолди“ в Лайпциг, преди през 1959 г. да напусне Източна Германия и да се 
премести в Западен Берлин. Там следва във Висшето училище по музика и освен това – фо-
тография и изкуство във Висшето училище по изобразителни изкуства. От 1970 г. до 1979 г. 
той работи в Дойче опер в Берлин и след това се посвещава само на изобразителното из-
куство. 

Апелт работи преди всичко с фотография, но също така е и скулптор, художник и пърфор-
манс артист. В центъра на неговите фотографски творби, които тематично се въртят 
около спомените, времето, преходността, живота, смъртта и завръщането, стои собст-
веното му тяло, което той разглежда като скулптура. Голото или облечено тяло се намаз-
ва с гипс и глина, увива се в бинтове от марля или се скрива в преплетени клони. С това то 
губи видимите си признаци на жизненост и се обезвремява.

Двата автопортрета (1982/92) на Апелт от поредицата Canto показват лицето на худож-
ника. Благодарение на екстремно близкия план и резките контрасти светло-тъмно, изпъ-
ква всяка пора и по този начин създава впечатление за извънредна близост. Само затворе-
ните очи правят гледката поносима: като наблюдатели се чувстваме не толкова сковани 
и можем на спокойствие да разглеждаме външността на човека отстреща. Но вътрешни-
ят му свят остава затворен за нас.

Dieter Appelt
Born 1935 in Niemegk
Lives in Berlin

In the mid-1950s, Appelt studied music and singing at the Mendelssohn Academy in Leipzig, before 
emigrating from East Germany in 1959 and moving to West Berlin. There he studied at the Berlin 
School of Music, while also attending classes in photography and art at the Academy of Visual Arts. 
Between 1970 and 1979, Appelt worked at the Deutsche Oper in Berlin, before turning exclusively to 
the visual arts.

Appelt primarily works with photography, but is also a sculptor, painter, and performance artist. His 
photographic works thematize memory, time, transience, life, death, and return. Central to these 
works is the artist’s own body, which he treats as a kind of sculpture. The body, naked or clothed, is 
smeared with plaster and clay, sheathed in bandages, or hidden under a mesh of branches. In this 
way it loses visible signs of life and is rendered timeless.

Appelt’s Two Self-Portraits (1982, 1992) from the series Canto present the face of the artist. The sharp 
contrast between dark and light and the extremity of the close-up mean every pore appears with 
great clarity, lending a sense of extreme proximity. The closed eyes are the only thing to make the 
image bearable: as viewers, we feel less inhibited, and are able to calmly observe the external form 
of the Ågure depicted. But we remain shut out fromits inner life.



Вили Баумайстер
Роден 1889 г. в Щутгарт 
Починал 1955 г. в Щутгарт

След професионалното си обучение като приложник (1905-1907) и следването в Академията 
по изобразителни изкуства в Щутгарт, Баумайстер е сред участниците в Първия нем-
ски есенен салон (1913) и Кьолнската изложба на Веркбунда (обединение на архитектите, 
майсторите на приложно изкуство и художествените занаяти, 1914). Първата му между-
народна самостоятелна изложба е в Париж през 1927 г. През същата година той е назна-
чен за професор в Градското училище по художествени занаяти и приложни изкуства във 
Франкфурт на Майн. По време на Втората световна война Баумайстер остава в Германия. 
През 1933 г. той губи професурата си и се издържа, работейки във фабрика за бои. Забране-
но му е да участва в изложби, а творбите му са били включени в изложбата Изродено изку-
ство, организирана от нацисткия режим в Мюнхен (1937). От 1946 г. до 1955 г. преподава в 
художествената академия в Щутгарт. Баумайстер е представен на documenta 1 (1955), на 
documenta II (1959) и на documenta III (1964).

Повлиян от импресионизма и кубизма, Баумайстер развива последователно творчество, в 
което традиционната връзка между цвят и форма се разпада, стигайки до безпредметна 
живопис. Заглавията на картините му са новосъздадени от него думи, които предизвик-
ват асоциации с чуждестранното, митичното и архаичното. Историческите му препрат-
ки към праисторически идоли, пещерни рисунки или азиатски писмени знаци също свиде-
телстват за търсенето на архетипни форми или първообрази. Баумайстер се възприема 
като абстрактен художник, но самият той използва думата “абстрактно” само във връзка 
с произведенията на Пийт Мондриан (1872-1944) и на Василий Кандински (1866-1944). 

Цветният ситопечат Aру 5 б е създаден през 1955 г. и показва дълбоко черна, органично въз-
действаща форма и принадлежащи към нея изтичащи цветове. Цветният акцент и свет-
лият фон придават на площта нещо разпукнато, реещо се, почти танцуващо.

Willi Baumeister
Born 1889 in Stuttgart
Died 1955 in Stuttgart

After training as a decorative painter (1905–1907) and studying art at the Art Academy in Stuttgart, 
Baumeister was among the participants at the First German Autumn Salon in 1913 and at the 
Cologne Werkbund Exhibition in the following year. His Årst international solo exhibition took place 
in Paris in 1926. In the same year, he was appointed professor at the Municipal School of Applied Arts 
in Frankfurt am Main. During the Second World War, Baumeister remained in Germany. In 1933 he 
was dismissed from his university job, and made a living working for a paint factory. He was banned 
from exhibiting and his works were included in the Degenerate Art exhibition organized by the Nazi 
regime in Munich in 1937.

Between 1946 and 1955, he taught at the Art Academy in Stuttgart. His work was shown at 
documenta 1 (1955), documenta II (1959) and documenta III (1964).

Strongly inßuenced by impressionism and cubism, Baumeister developed a stringent body of work 
in which the traditional connection between colour and form is dissolved, moving toward non-
representational painting. The titles of his paintings are verbal creations in their own right, creating 
foreign, mythical and archaic associations. Baumeister’s search for archetypal forms and primal 
images can also be seen in his many historical references to pre-historical idols, cave drawings, and 
Asian scripts. He is usually regarded as an abstract painter, but he himself reserved that term for the 
art of Piet Mondrian (1872–1944) and Wassily Kandinsky (1866–1944).

Baumeister made the colour screenprint Aru 5 b in 1955. It centres on a quasi-organic form, in deep 
black with coloured outgrowths. The accentuation of colour and the light background give the 
surface a broken, ßoating quality, an almost dancer-like feel.



Томас Байрле
Роден 1937 г. в Берлин
Живее във Франкфурт на Майн

След професионалното си обучение като тъкач (1956-1958) Байрле следва графика в учи-
лището за приложни изкуства в Офенбах. Наред с художествената си дейност Байрле 
работи и като издател на книги за художници. От 1975 г. до 2002 г. той преподава във 
Франкфуртското Щеделшуле (държавно висше училище по изобразително изкуство) и 
участва в documenta III (1964), documenta 6 (1977), както и в dOCUMENTA (13) (2012). 

Започвайки от ранните си графични работи, той е един от първите художници, които 
създават компютърно генерирано и анимирано изкуство. Повторението е съществен 
принцип на изобразяване в неговата работа. Отразявайки потребителския свят като 
натрупване на лесно възпроизводими, повторяеми форми, Байрле отново и отново предла-
га критичен коментар на масовото общество и на естетиката на стоките.

В неговата ситопечатна графика Мистър Биг (1971) от безбройните подредени в редица 
глави се получава нов образ: този на мъж, който работи на турбинно или машинно колело. 
Тук ясно се вижда принципът на Байрле за серийно преплитане. 

Thomas Bayrle
Born 1937 in Berlin
Lives in Frankfurt am Main

After training as a weaver (1956–1958), Bayrle studied print-making at the Arts and Crafts College in 
Oâenbach. Alongside his artistic work, Bayrle was also a publisher of artist’s books. Between 1975 
and 2002, he taught at the Städelschule in Frankfurt am Main. He took part in documenta III in 1964, 
documenta 6 in 1977, and dOCUMENTA (13) in 2012. 

Starting with his early work with graphic techniques, Bayrle was among the Årst artists to produce 
computergenerated and animated art. Repetition is a key formative principle in his work. Reßecting 
on the world of commodities as an accumulation of reproducible, endlessly fungible forms, Bayrle 
comes back time and again to critical commentary on mass society and commodity aesthetics. 

In his 1971 print Mr. Big, the Ågure of a head is repeatedly resequenced until a new image is formed: 
the image of a man working at a turbine or machine wheel. Here, Bayrle’s principle of serial 
interweavings can clearly be seen.



Бернд и Хила Бехер
Роден 1931 г. в Зиген / Починал 2007 г. в Рощок
Родена 1934 г. в Потсдам / Починала 2015 г. в Дюселдорф

От 1947 г. до 1950 г. Бернд Бехер изучава занаята на декоративен художник. След престой в 
Италия той учи живопис в Академията за изобразителни изкуства в Щутгарт и започва да 
фотографира промишлени сгради. От 1957 г. до 1961 г. следва типография в Дюселдорфска-
та академия за изобразителни изкуства. От 1959 г. работи заедно с Хила Вобезер, за коя-
то по-късно се жени. От 1976 г. до 1996 г. Бехер е професор в Академията за изобразителни 
изкуства в Дюселдорф и заедно със съпругата си основава Дюселдорфското училище по 
фотография. Хила Бехер се обучава професионално за фотограф и от 1958 г. до 1961 г. следва 
в Академията за изобразителни изкуства в Дюселдорф. Работите на Бернд и Хила Бехер са 
показвани на documenta 1972, 1977, 1982 и 2002.

С техните черно-бели фотографии Бернд и Хила Бехер документират къщи в стил фахверк 
и преди всичко заплашените от разрушаване промишлени съоръжения от първата голя-
ма фаза на индустриализацията. Чрез последователното снимане във фронтален изглед 
различните постройки могат да бъдат сравнявани и типизирани. Понятието „анонимни 
скулптури“ служи като метафора за превеждането на техническите сгради в контекста 
на изкуството. Характерни за Бехер са работите в процес, което включва заснемането на 
една и съща сграда от различни ъгли, както и подчертано строгата концепция.

Фотографиите Надшахтови кули от 1979 г. изобразяват характерните за тях типиза-
ция и подреждане. Тези концепции на фигурален ред и мутиралите в скулптури технически 
индустриални сгради създават една объркваща многозначност като възможност за изку-
ство.

Bernd and Hilla Becher
Born 1931 in Siegen / Born 1934 in Potsdam
Died 2007 in Rostock / Died 2015 in Düsseldorf

Between 1947 and 1950, Bernd Becher trained as a decorative painter. After living in Italy for a time, 
he studied painting at Stuttgart Art Academy and began to photograph industrial buildings. From 
1957 to 1961, he studied typography at Düsseldorf Art Academy. From 1959 on, he collaborated closely 
with Hilla Wobeser, who would later become his wife. From 1976 to 1996, Becher was a professor at 
the Düsseldorf Art Academy, founding the Düsseldorf School of Photography along with his wife. 
Hilla Becher trained as a photographer and studied at Düsseldorf Art Academy between 1958 and 
1961. The work of Bernd and Hilla Becher was shown at the documenta exhibitions of 1972, 1977, 1982 
and 2002.

Bernd and Hilla Becher’s black-and-white photographs show framework houses, but above all 
industrial sites from the Årst great phase of industrialisation, sites now threatened with demolition. 
Using a consistent method of frontal views, they compared the various buildings, constructing 
careful typologies. The idea of “anonymous sculptures” served as a metaphor to bring these 
industrial buildings into the context of art. The Bechers’ work is particularly marked by the process 
used: this involved taking photographs of the same structure from many diâerent angles, in a highly 
objective mode of working.

The 1979 photographs Pitheads are a paradigmatic series and typology within their work. A 
disconcerting ambiguity arises from the ideas of Ågurative order, and from the way the industrial 
structures which seem to mutate into sculptures. This ambiguity opens up the possibility of art.



Зибиле Бергеман
Родена 1941 г. в Берлин 
Починала 2010 г. в близост до Гранзее

Бергеман завършва от 1965 г. до 1967 г. професионално обучение за фотограф при Арно Фи-
шер (1927-2011), за когото се омъжва през 1985 г. От 1973 г. до 1995 г. тя работи като порт-
ретна и модна фотографка на списание Sibylle, „Източното Вог (Vogue)“. През 1990 г. става 
съучредителка на фотографската агенция „Осткройц“. Оттогава нейните фотографии са 
публикувани в Гео, Ню Йорк Таймс, Ди Цайт и в други вестници и списания. 

Бергеман разработва, както Барбара Клем (*1939), собствена форма на авторска фотогра-
фия далеч извън жанровете на репортажа и документалистиката и винаги включва лично 
си отношение и позиция.

В началото на 80-те години на миналия век Бергеман получава поръчка да документира съз-
даването и изграждането на паметника на Маркс и Енгелс в Берлин. Този паметник е зами-
слен като централен елемент на идеологическата идентичност на ГДР. Когато най-накрая 
бива открит през 1986 г., настроението в страната вече се е променило, така че въпреки 
всички хвалебствия паметникът се счита за документ за провала. Фотографиите на Бер-
геман разкриват още при самото им създаване симулирането на идейния контекст и куха-
та – в буквалния смисъл на думата – форма на патоса.

Sibylle Bergemann
Born 1941 in Berlin
Died 2010 bei Gransee

Between 1965 and 1967 Bergemann studied photography with Arno Fischer (1927–2011), whom she 
married in 1985. From 1973 to 1995 she was a portrait and fashion photographer for the magazine 
Sibylle, known as the “East German Vogue.” In 1990, she was co-founder of the photograph agency 
Ostkreuz. From then on her photographs were also published in Geo, The New York Times, Die Zeit, 
and other magazines and newspapers.

Like Barbara Klemm (born 1939), Bergemann developed her own signature mode of photography, 
going far beyond genres like reportage and documentary photography, and always incorporating a 
personal standpoint. At the beginning of the 1980s, Bergemann was given the task of documenting 
the building of the Marx-Engels memorial in East Berlin. The monument was planned as a central 
element of East Germany’s ideological selfunderstanding. By the time it was inaugurated, in 1986, 
the country’s mood had substantially changed: in spite of grand speeches, the memorial was seen as 
a document of failure. Bergemann’s photographs reveal how the monument simulated its own ideal 
reception, even at the moment of its making, and they expose its literally hollow mode of pathos.



Йозеф Бойс
Роден 1921 г. в Крефелд 
Починал 1986 г. в Дюселдорф

Бойс се смята за един от най-важните протагонисти на съвременното изкуство на 
ХХ век, който като художник, теоретик и професор в Академията за изобразителни изкус-
тва в Дюселдорф променя изкуството на следвоенния период. През пролетта на 1941 г. той 
посъпва доброволно във военновъздушните сили и през 1944 г. самолетът му се разбива по 
време на мисия над Крим. Той е настанен във военен лазарет, но падането му служи като 
основа за легенда, обясняваща предпочитанието му към материали като филц и животин-
ска мазнина: Бойс разказва, че за него са се грижили кримски татари, които са го намазвали 
с животинска мазнина и са го увивали във филц, за да го затоплят. От 1946 г. до 1953 г. Бойс 
следва монументална скулптура в Академията за изобразителни изкуства в Дюселдорф, от 
1951 г. е майстершюлер при Евалд Матаре (1887-1965). Важни творби на Бойс са били показ-
вани на всяка изложба documenta от 1964 г. до 1987 г.

За Бойс изкуството и животът представляват единство, изцяло в духа на Ницше. Идеа-
лът му е изкуство, което въздейства на обществото и го променя отвътре. В обширното 
си творчество той се занимава с въпроси на хуманизма, социалната философия и антропо-
софията и в началото на 60-те години на ХХ век развива своето пърформативно изкуство, 
което се счита за основна част на творчеството му, свързано с опита му с групата Флук-
сус и хепънингите.

Неговите деликатни рисунки са създадени между 1949 г. и 1959 г. Бойс ги разглежда като „ре-
зервоар“, като „акумулатор“ за своята работа. Те се отнасят към по-късните акции и ин-
сталации и доказват близките взаимовръзки, многопластовото богатство на творчест-
вото на художника, което трябва да се разбира като тотално произведение само по себе 
си. Пчелата майка (1955) символизира организацията, сложността на човешките жизнени 
процеси. Митичният елен в Ембриология на елена (1950), Колата на елена I (1956) и Колата на 
елена III (1956) – като символ на слънцето, като победител на злото. Лебедът (1954) е една 
от емблемите на град Клеве, където Бойс израства, получава основни импулси за своето 
изкуство и отрано е насърчаван.

Joseph Beuys
Born 1921 in Krefeld
Died 1986 in Düsseldorf

Beuys is widely regarded as one of the most important Ågures in contemporary art in the twentieth 
century. As an artist, a theoretician, and a professor at Düsseldorf Art Academy, he profoundly 
changed the art of the post-war era. In early 1941, he volunteered for the German air force, but 
crashed while on a mission over the Crimea in 1944 and was brought to a military hospital. The 
crash later became the material for a personal legend, which he used to explain why he preferred 
to use felt and and fat as materials in his art: he told a story in which Crimean Tartars cared for him, 
covering his body with fat and wrapping him in felt to keep him warm. From 1946 to 1953, Beuys 
studied monumental sculpture at Düsseldorf Art Academy, from 1951 as the master student of Ewald 
Mataré (1887–1965). Beuys exhibited important works at every documenta exhibition from 1964 to 
1987. 

Beuys drew on the work of Friedrich Nietzsche to conceive of art and life as forming a single unity. 
His ideal was an art which would work its way into society, changing it from within. In his extensive 
oeuvre, Beuys engaged with questions of humanism, social philosophy, and anthroposophy. From 
the early 1960s on, he developed his action art, now regarded as the central part of his work, closely 
related to his experiences with Fluxus and happenings.

His fragile drawings were created between 1949 and 1959. Beuys regarded them as a “reservoir” or 
a “battery” for his work. They look forward to his later actions and environments, a testament to the 
close interconnections and many-layered quality of his oeuvre, which should be regarded as a total 
work of art in itself. The Queen Bee (1955) represents organisation and the complexity of human life 
processes. The mythical stag in Stag’s Embryology (1950), Stag Carriage I (1956) and Stag Carriage 
III (1956) is a symbol of the sun, the overcomer of evil. The Swan (1954) is an emblem of the city of 
Cleves, where Beuys grew up, and where found early impetus to work and found early support for his 
eâorts.



Анна и Бернхард Йоханес Блуме 
Роден 1937 г. в Борк / Живее в Кьолн
Родена 1937 г. в Дортмунд / Починала 2011 г. в Кьолн

Двойката художници Анна (родена Хелминг) и Бернхард Блуме се запознава по време на след-
ването си (1960-1965) в Академията за изобразителни изкуства в Дюселдорф. От 1966 г. до 
1985 г. Ана Блуме води уроци по изкуство в различни гимназии в Дюселдорф и Кьолн, докато 
Бернхард Блуме следва от 1967 г. философия в Кьолн. От 1986 г. до 2002 г. той работи като 
професор във Висшето училище за изобразително изкуство в Хамбург. През 1977 г. двамата 
участват в documenta 6.

От средата на 60-те години на миналия век Анна и Бернхард Блуме работят заедно по на-
ративи, представени чрез средствата на черно-бялата фотография. Историите им не 
следват някаква вътрешна логика, не са изображения от реалността, но се занимават с 
преживяванията, навиците и ритуалите на дребнобуржоазния свят, чиято мнима сигур-
ност двамата художници поставят под въпрос с иронично-абсурдни образи на провала.

Във фотопоредицата Магичен детерминизъм (1976) не става ясно кой с кого се бори и как-
ва цел преследват двамата протагонисти. Допълнителният текст на Бернхард Блуме 
изглежда че помага, но само на пръв поглед: произведението показва опит за смяна на иден-
тичността и същевременно съдържа опаснотта от нейната загуба.

Anna and Bernhard Johannes Blume
Born 1937 in Bork / Born 1937 in Dortmund
Lives in Cologne / Died 2011 in Cologne

The artists Anna Blume (née Helming) and Bernhard Blume met while studying at Düsseldorf Art 
Academy between 1960 and 1965. Between 1966 and 1985, Anna Blume taught art at various high 
schools in Düsseldorf and Cologne, while Bernhard Blume studied philosophy in Cologne from 1967 
on. From 1986 to 2002, he was a professor at the University of Fine Arts in Hamburg. In 1977, they took 
part in documenta 6.

Beginning in the mid-1960s, Anna and Bernhard Blume worked together on narratives told via 
the medium of black-and-white photography. Their stories have no internal logic and are not 
representations of reality. Instead, they address the experiences, habit and rituals of petit-bourgeois 
life, whose supposed security is called into question by the artists in ironic-absurd representations of 
collapse and breakdown.

In the 1976 photoseries Magical Determinism, it is unclear who is struggling with whom and what 
the aims of the protagonists might be. Bernhard Blume’s accompanying text only seems helpful at 
Årst glance: the work shows an attempted change of identity, but at the same time it also bears the 
danger of identity loss.



Манфред Буцман
Роден 1942 г. в Потсдам 
Живее в Потсдам 

Буцман се обучава за офсетов печатар (1961-1964) и от 1964 г. до 1969 г. следва във Висше-
то училище по изкуства в Берлин-Вайсензе, в което по-късно работи като гостуващ до-
цент. От 1970 г. той работи като график на свободна практика и от 1973 г. до 1977 г. е май-
стершюлер при Вернер Клемке (1917-1994) в Художествената академия в Берлин. 

Буцман е привлечен и от източногерманската мейл арт сцена. Неговите графики, акварели, 
пощенски картички и фотографии се занимават преди всичко с непосредствените намеси 
в градското пространство, които биха могли да бъдат наречени и градска археология, в 
смисъла на критичен анализ.

Със своя плакат Няма място за дървета (1985) той обръща внимание към нередностите 
в създаването на градската среда. При своите акции в градското пространство Буцман 
озеленява бетонните стълбовете на уличното осветление или организира улични и дет-
ски празници за запазване на свободни открити пространства.

Manfred Butzmann
Born 1942 in Potsdam
Lives in Potsdam

Butzmann trained as an oâset printer between 1961 and 1964, then studied from 1964 to 1969 at 
the Art Academy in Berlin-Weißensee, where he later also taught. From 1970 on, he worked as a 
freelance graphic designer, then from 1973 to 1977 studied with Werner Klemke (1917–1994) at the 
Academy of Arts in Berlin. 

Butzmann was active in the East German mail art scene. His prints, aquarelles, postcards, and 
photographs are above all direct interventions in urban space. They might even be called a kind of 
urban archaeology, in the sense of a critical stock-taking. His 1985 poster No Place for Trees draws 
attention to problems in the urban environment. In his actions in urban space, Butzmann put plants 
on concrete lampposts and organized street parties and children’s parties to help maintain free 
spaces.



Чаргесхаймер
[Карл-Хайнц Харгесхаймер]
Роден 1924 г. в Кьолн 
Починал 1971 г. в Кьолн

След като завършва графика и фотография в Кьолнските промишлени училища (Висше учи-
лище за изобразително изкуство, архитектура и дизайн от 1926-1971) Чаргесхаймер работи 
в началото като сценичен фотограф, от 1955 г. като фотограф на свободна практика. Той 
участва в групата „Субективна фотография“, възникнала от редиците на авангардната 
група фотоформ. През 60-те години на миналия век Чаргесхаймер наново се преоткрива. 
Ранната му фаза на интензивна работа върху градския пейзаж приключва и той се концен-
трира върху театъра, като сценичен и костюмен дизайнер, а и като режисьор. Впослед-
ствие се заема с конструирането на кинетични скулптури.

Стилистично Чаргесхаймер се движи в сферата на „човешкия интерес (human interest)“ във 
фотографията, при което творчеството му се ангажира критично със следвоенното об-
щество, по-специално с възстановяването на Кьолн. Преди всичко той създава портрети 
на публични личности и репортажи за негови земляци.

Неговите черно-бели снимки изобразяват ежедневни случки в застрашените от рекон-
струкция улички на Стария град на Кьолн. Те илюстрират ритуали на социалното съжи-
телство и залагат на изразяването на автентичния момент, както например във фото-
графиите Влюбена двойка и Танц на улицата от неговия фотоалбум на името на улица в 
Стария град на Кьолн – Унтер Краненбоймен (1958).

Chargesheimer [Carl-Heinz Hargesheimer]
Born 1924 in Cologne
Died 1971 in Cologne

After studying graphic design and photography at the Cologne Schools of Arts and Crafts, 
Chargesheimer worked as a theatre photographer, then from 1955 on as a freelance photographer. 
He participated in the “Subjective Photography” group, which had emerged from an earlier group, 
fotoform. In the 1960s, Chargesheimer reinvented himself yet again. His earlier phase of intensive 
work on urban landscape came to an end; he now concentrated on the medium of theatre, working 
as a stage and costume designer, and also as a director. He subsequently shifted his attention again, 
turning to the construction of kinetic sculptures.

In stylistic terms, Chargesheimer was close to “human interest” photography, but his work reßected 
critically on post-war society, in particular on the rebuilding of Cologne. Above all, he made portraits 
of Ågures in public life and visual reportage on the lives of his fellow countrymen. 

His black-and-white images represent everyday events in the alleyways of the old city of Cologne, 
now threatened by the rebuilding process. They present rituals of social co-existence, honing in on 
expressions of authentic moments, as in the photographs Lovers and Dancing in the Street, both 
taken from the 1958 photobook Unter Krahnenbäumen.



Карлфридрих Клаус
Роден 1930 г. в Анаберг 
Починал 1998 г. в Кемниц

Клаус завършва професионално обучение по търговия, но отрано се интересува от филосо-
фия, езикознание и експериментална поезия. От 1951 г. създава първите стихове и акварели. 
Стихотворенията той нарича най-напред изследвания на звуковете, по-късно – звукови 
обекти. В ГДР, следен отслужбите на държавна сигурност Щази, Клаус не може да упражня-
ва свободно артистичната си дейност. Той се възприема като пацифист и комунист, но в 
свободния, а не в идеологическия смисъл. През 1987 г. участва в documenta 8.

Клаус има разбиране за изкуството подобно на Бойс: като разширяване на конкретна соци-
ална реалност до трансформирането й обратно в художественото поле. Неговите теми 
са езикът, писмеността, връзката между субект и обект, съзнанието и материята. Твор-
бите му изискват цялостното внимание на публиката. Той принадлежи към най-важните 
представители на конкретната и визуалната поезия. 

Десетте офорта от излязлата през 1977 г. папка Аврора той комбинира с цитати от Джу-
андзъ, Парацелз, Йохан Волфганг фон Гьоте, Карл Маркс, Фридрих Енгелс, Владимир Ленин, Пол 
Елюар и Ернст Блох. В тази връзка Клаус пише за „проблясване на прозрения на обществе-
ния хоризонт“.

Carlfriedrich Claus
Born 1930 in Annaberg
Died 1998 in Chemnitz

Claus trained as a salesman, but early on became interested in philosophy, linguistics and 
experimental poetry. From 1951 on, he began to produce poems and aquarelles. He Årst called 
his poems “sound studies,” and later “sound objects.” In East Germany, where he was put under 
surveillance by the Stasi (secret police), Claus was not able to freely practice his art. He regarded 
himself as a paciÅst and a communist, although in a general sense rather than according to state 
ideological understanding of those terms. In 1987, he took part in documenta 8. Claus had a similar 
understanding of art to Joseph Beuys: he regarded it as an extension of concrete social reality, which 
was then to be transformed back into the artistic realm. His main themes were language, writing, 
the relation between subject and object, consciousness, and the material world. His works aspire to 
engage audiences in their complete being. Claus is among the most important Ågures in concrete 
and visual poetry movements.

The ten etchings from the 1977 portfolio Aurora were combined with quotations from Zhuang Zhou, 
Paracelsus, Johann Wolfgang von Goethe, Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Paul Éluard 
and Ernst Bloch. In this context, Claus wrote of the “ßashing up of anticipation on the social horizon.”



Хартвих Еберсбах
Роден 1940 г. в Цвикау 
Живее в Лайпциг

Еберсбах следва от 1956 г. до 1964 г. във Висшето училище за графика и изкуство на книгата 
в Лайпциг, където също и преподава от 1979 г. до 1983 г. 

Неговото творчество се характеризира с експресивни и полуабстрактни картини. Ебер-
сбах е воден от „опита за тълкуване“: тълкуването на самия себе си и на своите сънища, 
историята на сънищата, които той разбира като реалност, уплътнява и оформя в своята 
живопис. Една художествена фигура, тази на Каспар, се появява като алтер его на художни-
ка в заредените с първични символи картини.

Филмът Missa Nigra (1978/1979) документира представянето на сценичния Камершпил II със 
същото име на композитора Фридрих Шенкер (1942-2013), с премиера през 1979 г. в Лайпциг. 
Шенкер пише пиесата „за пацифистка употреба“ срещу застрашаващия човека цинизъм. 
При това той се позовава на текстове от Хайнрих фон Клайст, Теодор Кьорнер и Алфред 
Полгар. Еберсбах е сценограф и режисьор на пиесата. Филмът показва едно представление 
в Лайпциг през 1982 г. и е излъчен през септември същата година по телевизията на ГДР. 

Hartwig Ebersbach
Born 1940 in Zwickau
Lives in Leipzig

Between 1956 and 1964, Ebersbach studied at the Academy of Fine Arts in Leipzig, where he later 
taught between 1979 and 1983. 

Ebersbach’s work is characterized by expressive, semi-abstract images. He is driven by an “attempt 
to interpret”: this encompasses an interpretation of himself, his dreams and his dream history, which 
he conceives as a kind of reality, transposing and transforming it in his paintings. Kaspar, an invented 
Ågure, appears as an alter ego of the artist in images charged with primal symbolism. His Ålm Missa 
Nigra (1978–79) documents the staging of the eponymous scenic Chamber Play II by the

composer Friedrich Schenker (1942–2013), Årst produced in Leipzig in 1979. Schenker wrote the piece 
“for paciÅst purposes,” directed against the cynicism he saw threatening humanity. In doing so, he 
makes reference to, among others, texts by Heinrich von Kleist, Theodor Körner, and Alfred Polgar. 
Ebersbach was the play’s director and its production designer. The Ålm records a production in 
Leipzig in 1982. In September of the same year, it was broadcast on East German television.



Ханс-Петер Фелдман
Роден 1941 г. в Хилден 
Живее в Дюселдорф

През 60-те години на миналия век Фелдман учи две години живопис в тогавашното худо-
жествено училище в Линц. Той е съучредител на списание „cahiers des images (илюстрирани 
тетрадки)“ и през 1972 г. участва в documenta 5.

Фелдман става известен в началото на 70-те години с енциклопедичните фотографски 
поредици, създадени от наличните образи от обществения живот. Фелдман събира и архи-
вира тези изображения и след това ги аранжира според предварително определени крите-
рии. Той потапя намереното с фин хумор в поетична или политическа светлина и констру-
ира истории, които докосват колективни и лични моменти от спомените на наблюдателя.

Събрани в малки тетрадки или книжки без текст, фотографиите препращат към свят, 
който е скрит зад това, което обикновено се представя. При това за Фелдман винаги са 
важни както типологията на фотографиите, така и едно демократично разбиране за об-
раза, както примерно в поредицата 45 снимки (1971). 

Hans-Peter Feldmann
Born 1941 in Hilden
Lives in Düsseldorf

In the 1960s, Feldmann studied painting for two years at what was then Linz Art School (now 
University of Arts and Industrial Design Linz). He was a co-founder of the magazine “cahiers des 
images,” and took part in documenta 5 in 1972.

In the early 1970s, Feldmann became known for his encylopaedic photoseries, which he created 
using already-available images of public life. Feldmann collected and archived these images, then 
arranged and re-arranged them according to his own pre-determined criteria. With subtle humor, 
he bathes this found material in a poetic or political light, constructing narratives which speak to 
moments of collective and personal memory on the part of the spectator. 

Collected in small volumes or in books without text, the photos refer to a hidden world, on the far 
side of what is normally represented. Feldmann’s work always involves the typology of photographs 
and democratic understandings of the image, as in the 1971 photoseries 45 Images.



Арно Фишер
Роден 1927 г. в Берлин 
Починал 2011 г. в Нойщрелиц

Най-напред Фишер учи занаят и участва за кратко и без драматични събития във Втора-
та световна война. От 1947 г. до 1953 г. той следва скулптура в Берлин, но скоро се прехвър-
ля във фотографията. Своя първи проект за книга той представя в Лайпциг през есента 
на 1961 г. В него вече се показва развитието на Фишер както като художник фотограф, 
така и прякото влияние на политиката: Берлинската стена тъкмо е изградена, публикува-
нето на фотоалбума Ситуацията в Берлин е забранено за 40 години. Вследствие на тази 
забрана творбата придобива почти легендарен статут. През цялото време, докато Фи-
шер с многогодишното си преподаване в Берлин, Лайпциг и Дортмунд, формира цели поко-
ления, той отново и отново подчертава: „Да работя с младите хора е моят живот“.

Самостоятелно развитият от Фишер интуитивен, залагащ на символиката на всеки-
дневните ситуации вид фотографиране се упражнява в дистанция и също в скептицизъм. 
Интересът му е насочен по-специално към състоянието на обществото, към връзките 
между хората и към състоянието на отделния човек.

Творбите му описват ненатрапчиво всекидневни ситуации, които той заснема в черно-бе-
ли моментални снимки. Без изкуствени постановки или промени той показва всекидневния 
живот в творите си Източен Берлин. „Не е нужно да се композира, светът е композицията.“ 
(Арно Фишер)

Arno Fischer
Born 1927 in Berlin
Died 2011 in Neustrelitz

Fischer Årst trained as a craft apprentice, then served in the army in the Second World War, in what 
was, for him, a short and uneventful career as a soldier. From 1947 to 1953, Fischer studied sculpture 
in Berlin, but soon switched to photography. He presented his Årst book of photographs in Leipzig 
in fall of 1961, Situation Berlin, showing images taken over many years on both sides of the city. 
The book demonstrated Fischer’s development as a photographic artist, but also the inßuence of 
politics: the Berlin Wall had just been built, so Situation Berlin was banned, and was not published 
for forty years. The ban gave Fischer’s work an almost legendary status. Thanks to a long teaching 
career in Berlin, Leipzig und Dortmund, he inßuenced many generations of young photographers. He 
repeatedly emphasized that “working with young people is my life.”

Fischer’s style of photography was intuitive, highly original in its development, and full of the 
symbolism of daily life. With a praxis rooted in distance and skepticism, he took particular interest in 
the state of society, interpersonal relations and the mindset of individuals.

His works present unostentatious scenes from everyday life, captured in black and white snapshots. 
Made without artiÅcial staging or alteration, his pictures East Berlin reveal daily routine. “There is no 
need to compose, the world itself is a composition.” (Arno Fischer)



Гюнтер Фьорг
Роден 1952 г. във Фюсен 
Починал 2013 г. във Фрайбург им Брайсгау

Фьорг следва от 1973 г. до 1979 г. в Академията за изобразителни изкуства в Мюнхен. През 
1992 г. взема участие в documenta IX. От 1992 г. до 1999 г. преподава във Висшето училище по 
дизайн в Карлсруе и от 1999 г. е професор в Академията за изобразителни изкуства в Мюн-
хен.

Заниманията с архитектурата, пространството и материала характеризират цялост-
ното творчество на Фьорг, което се проявява преди всичко в живопис, фотография и 
скулптура. Естетичната му програма се развива в поредици, които обаче не трябва да се 
разбират като вариации, а по-скоро като продължение на вътрешно присъщи черти на 
едно произведение на изкуството. От средата на 70-те години на миналия век той започ-
ва да рисува абстрактни и монохромни картини, след 80-те години Фьорг използва олово и 
алуминий като повърхностен материал за своите картини. От 90-те рисува едроформат-
ни картини по прозорци и решетки, чиито привидно набързо нахвърлени щрихи с четката 
и повърхности в пречупени цветове създават блещукащи ефекти и светлинни настроения, 
каращи ни да си мислим за геометрични структури на архитектурата, но и за отличител-
ни качества на природата и пейзажа. Фотографските му творби са особено повлияни от 
изследването на архитектурата на класическия модернизъм: Баухаус, италианския рацио-
нализъм и сградите на съветската революционна архитектура.

От поредицата Увеличаване на детайла (1985) снимките на една стълба и на един купол са 
типични примери за подхода на Фьорг към фотографията и към свързваните с нея образни 
представи. Художникът избира детайли от снимките, направени без оглед на ясна презен-
тация. Наблюдателите съпоставят своите представи за създадените образи или приме-
ри с показаните работи, а разликата предизвиква необходимото напрежение.

Günther Förg
Born 1952 in Füssen
Died 2013 in Freiburg im Breisgau

From 1973 to 1979, Förg studied at the Academy of Fine Arts, Munich. He took part in documenta IX 
in 1992, and from 1992 to 1999 taught at Karlsruhe University of Arts and Design. Since 1999, he has 
been a professor at the Academy of Fine Arts in Munich. 

Förg’s entire work is marked by an engagement with architecture, space, and materials, mostly 
taking the form of painting, photography and sculpture. His aesthetic programme developed in his 
making of series. But in his work, these series should be regarded as working through an artwork’s 
immanent characteristics, rather than an arbitrary set of variations. From the mid-1970s, Förg 
created abstract and monochrome paintings, then, in the following decade, began to use lead and 
aluminum as surface materials for his images. From the 1990s on, he began to paint large-format 
window and grid images. Here, his seemingly hasty brushstrokes and the surfaces with broken 
colours combine to create ßicker eâects and moods in light. These call to mind the geometric 
structures of architecture, but also the properties of landscape and nature. Förg’s photographic 
works are particularly marked by the encounter with the architecture of classical modernity: the 
Bauhaus, Italian rationalism, and revolutionary Soviet architecture. The image of the underside of a 
domed roof, taken from the 1985 series Enlarging the Detail, is a typical example of Förg’s approach 
to photography and associated modes of visual representation. His compositions are chosen 
without regard for supposed clear presentation. The work as it appears here clashes with viewers’ 
preconceived ideas of pictorial form, creating a necessary tension in the reception of the pictures.



Катарина Фрич
Родена 1956 г. в Есен 
Живее в Дюселдорф

От 1977 г. до 1984 г. Фрич следва при Фриц Швеглер (1935-2014) в Академията за изобразител-
ни изкуства в Дюселдорф. През 1979 г. тя създава първите пластични работи. През 2001 г. 
преподава в Мюнстер и от 2010 г. е професор в Академията за изобразителни изкуства в 
Дюселдорф. 

Работите на Фрич са инсталации в естествен до свръхголям размер, редуцирани поради 
монохромното цветово решение до формата като такава. Цветът служи като белег за 
идентификация, носител на настроението и метафора за определени качества. Нейните 
скулптури, обекти, картини си играят с напрежението между реалност и нереалност, меж-
ду сюрреалистично и тайнствено, между битие и привидност. Насочването на зрителя, 
завеждането му до индивидуалните или колективни спомени, представи, желания или кли-
шета и обсесии заема особено място в нейното творчество. През 80-те години на мина-
лия век изходна точка за нейните работи е всекидневният стоков свят, от 90-те години 
Фрич все повече се занимава със света на митовете и кошмарите. 

Работата Пантери и етажерка с 8 фигури (1992/94) се основава върху първоначално произ-
ведени като домашна украса порцеланови фигурки. Фрич увеличава многократно фигурата 
на животното и осемкратно я размножава. На озъбените пантери тя противопоставя 
осмоъгълна бяла етажерка с 8 фигури на Мадоната. Тя разполага пантерите „в най-малкия 
кръг“, като че ли „силата танцува около център“ – сякаш гневните, но мълчаливи крясъци 
„през крайниците на напрегнато мълчание“ заглъхнали биха в празнотата. (Цитати от: 
Райнер Мария Рилке, Пантерата. В Jardin des Plantes „Ботаническата градина“). Фигурите 
на Мадоната кръжат около центъра на етажерката, почти както фигурите на една вър-
тележка.

Katharina Fritsch
Born 1956 in Essen
Lives in Düsseldorf

From 1977 to 1984, Fritsch studied with Fritz Schwegler (1935–2014) at the Art Academy in Düsseldorf. 
In 1979, she made her Årst sculptural works. From 2001, she taught at the Art Academy in Münster, 
before, in 2010, being appointed professor at the Art Academy in Düsseldorf. 

Fritsch’s works are life-sized and sometimes outsized representations, with monochrome colour 
schemes which can reduce them to a kind of pure form in itself.

In these images, colour serves as an identiÅcatory device, as the bearer of moods and a metaphor 
for particular characteristics. Her sculptures, objects, images, and installations play with the 
tension between reality and the unreal, between the surreal and the uncanny, between being and 
appearance. Fritsch’s works are particularly notable for how they guide spectators, leading them 
towards individual or collective memories, ideas, desires, clichés, and obsessions. In the 1980s, her 
work mainly took the everyday world of commodities as its starting point. From the 1990s on, she 
increasingly engaged with the world of myths and nightmares.

The work Panther and Shelf with Eight Figures (1992/94) is based on porcelain Ågures originally 
produced for domestic decoration. Fritsch enlarged the animal Ågure to many times its original size 
and, rather than a solitary panther, presents a total of eight Ågures.

The panthers with teeth bared are juxtaposed with an octagonal white shelf, bearing eight Ågures 
of the Madonna. She arranged the panthers in the “smallest of all circles,” like a “dance of strength 
around a core”—as if the angry, but soundless cries echo into the emptiness “through the tensioned 
stillness of the limbs.” (Quotations are from Rainer Maria Rilke, “The Panther: In the Jardin des 
Plantes.”) The Madonnas are posed in a circle around the centre of the shelf, like Ågures on a 
carousel.



Гюнтер Фрутрунк
Роден 1923 г. в Мюнхен 
Починал 1982 г. в Мюнхен

След прекъсване на следването си по архитектура Фрутрунк се записва през 1941 г. като 
доброволец във войната и в това време започва да рисува ландшафтни мотиви. От 1945 г. 
до 1950 г. завършва като частен студент живопис. Той живее няколко години във Франция. 
От 1967 г. до смъртта си преподава в Академията за изобразителни изкуства в Мюнхен. 
През 1968 г. негови работи са показани на documenta 4.

Срещата с Вили Баумайстер (1889-1955) и Юлиус Бисие (1893-1965) е решаваща за пътя на 
Фрутрунк към безпредметната живопис. Характерни за неговото творчество са интен-
зивно оцветени картини от многоъгълни, правоъгълни, диагонални или събрани във векто-
ри ивици. „Моите картини са скок, вик, спокойствие и напрежение, и същевременно критика 
към това“, казва самият Фрутрунк. 

Разглеждането на неговите творби представлява едно предизвикателство, защото те 
сякаш нямат нито начало, нито край. И тъй като визуалното движение се опитва да се 
задържи при обърканости в структурата, като правило за очите ритмизирането не може 
да бъде завършено.

Чрез различно широките ивици се получава изпълнена със сила живопис, като в неговите 
творби Зелен хиатус (1967), Промяна, Етюд I (1967) и Насрещно движещи се редове (1967).

Günter Fruhtrunk
Born 1923 in Munich
Died 1982 in Munich

Abandoning his studies of architecture, Fruhtrunk volunteered for the army in 1941. He began to paint 
landscapes while serving as a soldier, then studied painting privately between 1945 and 1950. Having 
lived in France for several years, he then taught at theAcademy of Fine Arts in Munich from 1967 until 
his death in 1982. In 1968, his work was included in documenta 4.

Fruhtrunk’s encounter with Willi Baumeister (1889–1955) and Julius Bissier (1893–1965) was 
crucial for his own path to non-representational painting. His work is marked by colour-intensive 
images: Fruhtrunk’s pictures are comprised of stripes, whether polygonal, orthogonal, diagonal, or 
concentrated into vectors. “My pictures are a leap and a cry, they are peace and tension, and at the 
same time the critique of all that,” was how he himself put it.

The works are challenge to the spectator, since they seem to have neither beginning nor end. The 
movement of the gaze tries to grasp hold of stimuli within the structure, and thus the eye tends more 
and more to an experience of the pictures’ rhythm.

With stripes of varying width, Fruhtrunk created a powerful painting practice, as seen in his 1967 
works Green Hiatus, Change, Etude I, and Converging Rows.



Елзе (Туин) Габриел
Родена 1962 г. в Халберщат 
Живее в Берлин

След професионалното си обучение като диригентка на църковен хор от 1982 г. до 1987 г. Га-
бриел следва сценография и костюмография в Дрезден. От 1982 г. тя работи заедно с Миха 
Брендел (*1959), Виа Левандовски (*1963) и Райнер Гьорс (*1960) в групата Auto-Perforations-
Artisten „Авто-перфорационни-артисти“. През 1989 г. още преди промените напуска ГДР и се 
премества в Западен Берлин. От 1991 г. започва сътрудничеството с нейния партньор Улф 
Вреде (*1968) под името (е.) Туин Габриел. Габриел преподава в различни висши училища и от 
2009 г. е професор по скулптура в Художествената академия в Берлин-Вайсензе. 

Инсталациите, фотографските работи, видеоклиповете, инсценировките и текстовете 
на пърформансите на Габриел често се занимават с много големи теми: късен капитализъм 
и ранна човешка история, създаване на семейство и смърт, социално безразличие и артис-
тично самоутвърждаване. Нейните творби възникват в смес от интензивни изследвания 
и конкретен всекидневен диалог. Граничният опит, преминаването на границите и (само-) 
наблюдението характеризират нейните инсценировки, в които оспорвано дискутира-
ните в обществото феномени от глобално значение често се разбиват на части в съвсем 
лични опитни постановки. 

Освен съпруга си художничката отново и отново включва и двете си деца в работите. При 
Чао, чао (2009) ние чуваме тъжната до смърт песен по Рюкерт на Густав Малер „Изгубих се 
из света“, изпята с необучения детски глас на дъщерята на Габриел. Прозрачните илюзи-
онни сценични съоръжения на тази инсценировка, която въздейства като поглед зад теа-
тралните кулиси, кара зрителя да разбере съвсем без илюзии, че и той ще умре.

Else (Twin) Gabriel
Born 1962 in Halberstadt
Lives in Berlin

After training to be a church singer, Gabriel studied scenography and costume design in Dresden 
from 1982 to 1987. From 1982 on, she worked with Micha Brendel (born 1959), Via Lewandowsky (born 
1963) and Rainer Görß (born 1960), as part of the group Auto-Perforations-Artisten (roughly “self-
perforation artists.”) She moved to West Berlin in 1989, slightly before the fall of the Berlin Wall. Since 
1991, her collaborative work with her partner Ulf Wrede (born 1968) has appeared under the name (e.) 
Twin Gabriel. After teaching at various colleges of art, in 2009 Gabriel became professor of sculpture 
at the Berlin- Weißensee Art Academy. 

Gabriel’s installations, photographic works, videos, performative works, and texts frequently deal 
with very large themes: late capitalism and the early history of humanity, death and the founding 
of families, social apathy and artistic self-assertion. Her works combine intensive research with 
concrete day-to-day dialogue. Her performative pieces are characterized by boundary experiences, 
the overcoming of boundaries and (self-) observation. They frequently illuminate socially-
controversial issues of global signiÅcance using quite personal experimental arrangements.

As well as her husband, Gabriel has repeatedly incorporated her two children into her work. In Bye 
Bye (2009), we hear Mahler’s profoundly sorrowful song “I am Lost to the World,” sung by Gabriel’s 
daughter in an untrained child’s voice. The transparent machinery of illusion of this staging—like a 
glimpse behind the scenery in a theatre—makes the spectator realize all the more clearly, without 
illusions, that he too will die.



Рупрехт Гайгер
Роден 1908 г. в Мюнхен 
Починал 2009 г. в Мюнхен

Гайгер следва архитектура от 1936 г. до 1940 г. От 1949 г. до 1962 г. работи като архитект. 
Като художник Гайгер е самоук; заниманията му с живопис започват от 1940 г. по време на 
първото му военно мобилизиране на източния фронт, където го назначават като военен 
художник. През 1949 г. Гайгер става съучредител на групата ZEN 49 в Мюнхен. В годините от 
1959 г. до 1977 г. Гайгер взима няколко пъти участие в documenta. Между 1965 г. и 1976 г. той 
преподава в Академията за изобразителни изкуства в Дюселдорф и след това се връща об-
ратно в Мюнхен. 

Гайгер е един от най-важните протагонисти на безпредметната живопис. Интересът му 
е към въздействието на цвета, по-специално към изследването на цветовите контрасти 
и цветовите модулации. Още в края на 50-те години на миналия век в неговите творби 
се очертава редуциране на формите за сметка на увеличеното цветово въздействие – 
достигащо до възприемането на чистите цветови свойства. Той експериментира със 
светещи и сигнални бои и от средата на 70-те години се концентрира върху спектъра на 
въздействие на червения цвят.

Творбата на Гайгер Без заглавие (12/82) от 1982 г. е пример за неговите рисунки от 80-те 
години, в които той си играе с просветвания и насищания на цветовете. Възникналите от 
рисунката пространства се дематериализират и загубват своята телесност.

Rupprecht Geiger
Born 1908 in Munich
Died 2009 in Munich

Geiger Årst studied architecture and worked as an architect from 1936 to 1940 and from 1949 to 1962. 
As a painter, Geiger was an autodidact; he began to paint in 1940, then continued during his military 
service on the Eastern Front, where he was assigned as a war painter.

In 1949, Geiger was one of the founders of the Group ZEN 49 in Munich. Between 1959 and 1977, 
Geiger regularly exhibited work in the documenta exhibitions. From 1965 to 1976, he taught at the Art 
Academy in Düsseldorf, before eventually returning to Munich. Geiger was one of the most important 
individuals within non-representational painting. He was interested in investigating the eâects of 
colour, in particular colour contrasts and colour modulations. Even at the end of the 1950s, his works 
were striking for how they reduced form in favour of intensiÅed colour eâects, tending toward of the 
perception of pure colour characteristics. Geiger experimented with luminous and brilliant colours 
and, from the mid-1970s on, concentrated on the eâect spectrum of the colour red.

Geiger’s work Untitled (12/82) from 1982 is exemplary of his 1980s drawings, in which he played with 
colour diâusions and intensiÅcations. Spaces created within the drawing are dematerialized by light, 
losing their corporeality.



Андре Гелпке
Роден 1947 г. в Байенроде 
Живее в Цюрих/Швейцария

Гелпке следва от 1969 г. до 1975 г. при Ото Щайнерт в Университета за изкуства Фолкванг 
в Есен и през 1975 г. става съучредител на фотографската агенция VISUM в Хамбург. От 
1980 г. до 1990 г. живее в Дортмунд. Той преподава в Университета по приложни науки и 
изкуства (FH) в Дортмунд (1987-1990), в Универсистета Цепелин във Фридрихсхафен (2006-
2008) и от 1990 г. е професор в Цюрихското висше училище по изкуства. 

Като мотив в неговите черно-бели фотографски серии често се намират абсурдно въз-
действащи всекидневни моменти. Освен това те се характеризират с интерес към хо-
рата, вървят по житейски пътища отвъд обществената среда и си избират позиции на 
аутсайдери.

Изложените снимки са от периода на Гелпке в Дюселдорф. Отделните творби повдигат 
широк спектър от обществени въпроси, като примерно темата за самотността, която 
се разиграва в сюрреалистични карнавални моменти в Карнавал, Дюселдорф (1986) или за 
боравенето с оръжия в Момче с револвер, Дюселдорф (1986).

André Gelpke
Born 1947 in Beienrode
Lives in Zurich/Switzerland

Between 1969 and 1975, Gelpke studied with Otto Steinert at the Folkwang University of the Arts in 
Essen. In 1975, he co-founded the photo agency VISUM in Hamburg.

From 1980 to 1990, he lived in Dortmund. He has taught at the University of Applied Sciences in 
Dortmund (1987–1990), at the Zeppelin University in Friedrichshafen (2006–2008). Since 1990, he has 
been a professor at the Zurich University of the Arts.

His black-and-white photoseries often feature absurd-seeming motifs, drawn from everyday life. 
They are also characterized by a particular interest in outsiders, those whose chosen path takes 
them far from the social mainstream.

The images selected here date from Gelpke’s period in Düsseldorf. The individual works raise a 
broad spectrum of social questions, for example the theme of loneliness, presented in surreal-
carnivalesque moments in Carnival, Düsseldorf (1986), and the use of weapons in Boy with Revolver, 
Düsseldorf (1986).



Иза Генцкен
Родена 1948 г. в Бад Олдесло 
Живее в Берлин

От 1969 г. до 1971 г. Генцкен следва живопис при Алмир Мавиньер „Almir da Silva Mavignier“ 
(*1925) във Висшето училище за изобразителни изкуства в Хамбург, през 1972 г. – история 
на изкуството и философия в Университета в Кьолн, до 1973 г. – фотография и графика във 
Висшето училище за изобразителни изкуства в Берлин и след това до 1977 г. в Академията 
за изобразителни изкуства в Дюселдорф. Впоследствие получава различни ангажименти 
за преподаване. Творбите на Генцкен са представяни на documenta 7 (1982), на documenta IX 
(1992) и на documenta 11 (2002). 

Нейното многостранно и комплексно творчество обхваща скулптури, инсталации, филм, 
видео, картини, работи върху хартия, фотография и книги за художници. То се характери-
зира с непрекъснато разработване на това, което е възможно в съвременната скулптура 
и инсталация, с материали като дърво, гипс, епоксидни смоли, бетон или също пластмаси, 
както и обичайни предмети за всекидневна употреба и потребителски стоки. От края на 
90-те години на миналия век се появяват сложни повествователни ансамбли от най-вече 
намерени обекти, които се обединяват в концентрирани разкази и в които световнополи-
тическите теми се срещат с локалните.

Двор (1990) е, когато се разбира като скулптура, нещо цяло, а като модел е същевременно и 
фрагмент. Разглеждан като модел, Двор би могъл да бъде част от архитектура, един про-
ект, парче от планирано бъдеще. Като физическа реалност, противно на това, Двор би мо-
гъл да бъде и остатък, който е бил изсипан заедно с другия боклук в края на строителната 
площадка. Дворът не е съвсем затворен. Дали застаналият отпред пред работата наблю-
дател го вижда отвътре или отвън? Бетонът като материал означава модернистично 
строителство, но при Генцкен действа същевременно несъвършено и разклатено.

Isa Genzken
Born 1948 in Bad Oldesloe
Lives in Berlin

From 1969 to 1971, Genzken studied painting with Almir Mavignier (born 1925) at the University of Fine 
Arts in Hamburg, before switching to art history and philosophy at Cologne University in 1972, then 
studying photography and graphic arts at the Academy of Fine Arts in Berlin until 1973, and Ånally 
working at the Art Academy in Düsseldorf until 1977. She subsequently held a variety of teaching 
posts. Genzken’s work was shown at documenta 7 (1982), documenta IX (1992) and documenta 11 
(2002).

Genzken’s complex, multifaceted oeuvre encompasses sculptures, installations, Ålm, video, painting, 
photographs, works on paper, and artist’s books. It is characterized by an ongoing working-through 
of the possibilities of contemporary sculpture and installation, making use of materials like wood, 
plaster, epoxy resin, concrete, and synthetic plastics, as well as everyday items and consumer goods. 
Since the end of the 1990s, she has created complex narrative ensembles, largely using found 
objects, which are combined together into concentrated political narratives, bringing together local 
and global themes.

As a sculpture, Courtyard (1990) can be regarded as something complete in itself, but if it is seen as 
a model, it takes on a fragmentary quality. As a model, Courtyard could be part of an architectural 
form: a design, some piece of a planned future. But as physical reality, on the other hand, Courtyard 
might just be a remainder, something dumped at the edge of a construction site. Courtyard is not 
fully closed. Is the spectator, looking on frontally, seeing it from inside or from outside? As a material, 
concrete stands for modernist construction, but in Genzken’s work, it also seems imperfect and 
brittle.



Йохен Герц
Роден 1940 г. в Берлин 
Живее в Снийм/Ирландия

Концептуалният художник Герц следва синология, германистика, англицистика и праис-
тория в Кьолн и в Базел. През литературата, конкретната поезия и журналистическата 
работа той стига до изобразителното изкуство. В края на 60-те години на миналия век 
се появяват първите работи в публичното пространството, а от 1972 г. – видеоработи. 
Междувременно Герц преподава във Висшите училища в Заарбрюкен и в Лайпциг. Неговите 
работи са показвани на documenta 6 (1977) и на documenta 8 (1987). От 1966 г. до 2007 г. той 
живее в Париж, след това – в Ирландия.

В своето творчество Герц се занимава критично с картината, историята и условията на 
публичното пространство. Медийното многообразие се превръща в най-убедителното му 
художествено средство. Той е един от художниците, които вземат конкретно отношение 
по политическите и социални теми, както и по илюзорния свят на (масовите) медии и тях-
ното симулиране на обективно възприемане, и които със своите работи активно се намес-
ват, отчасти и под силна критика, в съвременните процеси.

Показаните фотографии изглеждат банални и второстепенни, по този начин фокусът се 
насочва към самото фотографиране. Герц изследва внимателно връзката между човек и 
апарат. Текстът не дава никакви предварителни указания за разбиращо възприемане на 
творбата. По-скоро работите би трябвало да направят наблюдаващия ги по-осъзнат за 
това, какво прави, когато наблюдава. Те поставят основни въпроси за силата на изрази-
телност и въздействие от изображението и отражението.

Jochen Gerz
Born 1940 in Berlin
Lives in Sneem/Ireland

Gerz, a conceptual artist, studied Sinology, German and English literature, and ancient history in 
Cologne and Basel. He came to visual art via literature, concrete poetry, and journalism. He made his 
Årst works in public space toward the end of the 1960s, and from 1972 began to produce video works. 
During this time, Gerz also taught in Saarbrücken and Leipzig. His work was included in documenta 
6 (1977) and documenta 8 (1987). He lived in Paris between 1966 and 2007, when he moved to Ireland. 
Gerz’s work critically engages with images, with history, and with the factors underlying the nature 
of public space. The very variety of the media Gerz uses has become his own characteristic artistic 
medium. He belongs to that group of artists who take a position regarding political and social 
conditions, as well as mass media appearances and their simulation of objective perception. These 
artists actively intervene in contemporary processes, and as a result are often subject to severe 
criticism. The photographs shown here may seem banal, even negligible: this shifts the focus onto 
the practice of photographing itself. Gerz questions the relationship between human and apparatus. 
The text does not stipulate any particular mode of reception. Instead, the works here are intended to 
make the spectator more keenly aware of the activity of looking. As pictures, they pose fundamental 
questions about the expressive force of images, and how they have an impact on the viewer.



Херман Гльокнер
Роден 1889 г. в Гота 
Починал 1987 г. в Берлин

Гльокнер получава професионално обучение като художник на текстилни десени. През Пър-
вата световна война той е мобилизиран като войник, а от 1923 г. следва в Академията за 
изобразителни изкуства в Дрезден. По време на Втората световна война остава в Гер-
мания, не е засегнат от акцията Изродено изкуство, но е органичен в изложбената си дей-
ност. През това време в артистичната си работа той се насочва преди всичко към твор-
би, свързани със строителството. След войната Гльокнер живее в ГДР, но през последните 
години от живота си – в Западен Берлин. 

Считан е за съучредител на конструктивизма, но той самият не се смята за конструкти-
вист, а преди всичко за художник. Неговите геометрични конструкции са леки и рационални 
в своята радикална редукция, при което желанието му да изпита единството на природа-
та без да го преодолява, става разбираемо в симбиозата на едно проникващо наблюдение 
на природата със закономерно изграждане на формата. Радостта си от експерименти-
рането с материала, която продължава през целия му живот, той свързва с преливащия се 
стил на нанасяне на боите. Замислената през 1993 г. от ifa изложба на Гльокнер се приема 
като едно от първите признания на една значителна художествена позиция от Източна 
Германия.

В работата върху хартия Два светли триъгълника на сива основа, отгоре с черен лъч (1958) 
сивата основа позволява нагънатата в растера хартия да прозира и оставя свободни два 
бели триъгълника. Един ясно воден черен щрих кръстосва и мултиплицира тази структура. 
Кратко спиране и леки измествания в събирането на отделните щрихи на кредата биват 
също така съзнателно оставени да се виждат, както и гънките на хартията.

Hermann Glöckner
Born 1889 in Cotta
Died 1987 in Berlin

Glöckner was a trained patternmaker in the textile trade, before serving as a soldier in the First 
World War. From 1923, he studied at the Art Academy in Dresden. During the Second World War, he 
remained in Germany. His work was not included in the “Degenerate Art” exhibition, but he had only 
limited permission to exhibit or sell his work. For this reason, his practice during this time shifted 
largely toward decorative architectural painting. After the war, Glöckner lived in East Germany, but 
then moved to West Berlin, where he spent the Ånal decades of his life. 

Glöckner is regarded as one of the founders of constructivism, but fundamentally saw himself as 
a painter rather than a constructivist. His geometric constructions are light and rational in their 
radical reduction; they make clear his desire to experience the unity of nature without transcending 
it, combining a penetrating observation of nature with a rule-based creative process. He combined 
a lifelong joy in experimenting with materials with a shimmering style of paint application. His 1993 
exhibition, conceived by ifa, was among the Årst to recognize a highly signiÅcant artist from East 
Germany. 

In his 1958 work on paper Two Light Triangles in a Grey Background, superimposed by a Black Ray, 
the grey background allows the paper folded into a grid to shine through; two white triangles are left 
blank. A clearly-drawn black line cuts through and multiplies the structure. Small breaks and minor 
misalignments in joining the chalk strokes are intentionally left visible, as are folds within the paper.



К. О. Гьоц 
Роден 1914 г. в Аахен
Починал 2017 г. в Нидербрайтбах-Волфенакер

Още по време на следването му в Училището по художествени занаяти в Аахен през 30-те 
години на миналия век се появяват първите абстрактни работи на Гьоц. При национал-
социалистите му е забранено да рисува и да излага и оттогава той работи тайно. В го-
дините от 1936 г. е мобилизиран, като прекарва войната основно в Норвегия. Голяма част 
от неговите по-ранни творби е унищожена при бомбардировките над Дрезден през 1945 г. 
През 1949 г. той успява да представи първата си самостоятелна изложба в една парижка 
галерия и става член на групата художници КоБрА. През 1952 г. става член-основател на гру-
па Квадрига. От 1959 г. преподава в Академията за изобразителни изкуства в Дюселдорф и 
през същата година участва в documenta II. Към неговите ученици там се числят Готхард 
Граубнер (1930-2013), Зигмар Полке (1941-2010) и Герхард Рихтер (*1932). 

Гьоц е един от международно значимите художници на неформалната и т.нар. екшън жи-
вопис (Action Painting). Неговото жестово нанасяне на боята с помощта на четка и ракел 
води до картини, в които елементите на формата, диагонални или центрирани, образуват 
заредени с енергия центрове и тематизират напрежението между хаоса и реда, между 
безформието и формата. През 60-те години на миналия век се появяват по-символични 
тъмни структури на светъл фон.

В средата на 60-те години многократно Гьоц прехвърля допълнително собствени живопис-
ни произведения в черно-бели литографии. И графиката Без заглавие от 1966 г. е базирана 
върху една картина от 1955 г. Художникът си играе с черно-белите контрасти на прилича-
щите на десени елементи и с принципа позитив-негатив, при което живописният импулс 
кръжи около един динамично поставен в картината енергиен център.

K. O. Götz
Born 1914 in Aachen
Lives in Niederbreitbach-Wolfenacker

Götz made his Årst abstract works while studying at the Aachen School of Applied Arts in the 1930s. 
Under the National Socialists, he was banned from painting and exhibiting, but continued to work in 
secret. In 1936, he was drafted into the army, later mostly serving in Norway. A large part of his early 
work was destroyed in the 1945 bombing of Dresden. In 1949, he was able to present his Årst solo 
exhibition in Paris, and he became a member of the artists’ group CoBrA. In 1952, he was a founder 
member of the Quadriga group. Beginning in 1959, he taught at the Art Academy in Düsseldorf; in 
the same year he also took part in documenta II. His students in Düsseldorf included, among others, 
Gotthard Graubner (1930–2013), Sigmar Polke (1941–2010) and Gerhard Richter (born 1932). 

Götz is regarded as among the most internationally signiÅcant Ågures in Informel painting and 
action painting. His gestural application of paint, using brush and scraper, brings about a painting in 
which formal elements, either diagonal or centred, come together to create energetic nodes: these 
thematize the tension between chaos and order, between form and its absence. In the 1960s, Götz 
created more symbolic structures, dark on a light background. 

In the mid-1960s, Götz repeatedly transposed his own paintings into monochrome lithography. The 
1966 drawing Untitled is based on a picture from 1955. The artist here plays with black-and-white 
contrasts of pattern-like elements, as well as with the principle of positive-negative form, with the 
painterly impulse circling around an energy node placed dynamically in the picture.



Готхард Граубнер
Роден 1930 г. в Ерлбах 
Починал 2013 г. в Нойс

През 1947 г. Граубнер започва да следва в ГДР във Висшите художествени училища в Берлин 
и в Дрезден, но не успява да завърши. През 1954 г. се изселва на Запад и там продължава след-
ването си в Академията за изобразителни изкуства в Дюселдорф. След една година като 
учител по изобразително изкуство през 1965 г. той започва да преподава във Висшето учи-
лище за изобразителни изкуства в Хамбург, а от 1976 г. до 1992 г. е професор в Академията 
за изобразителни изкуства в Дюселдорф. През 1968 г. и 1977 г. той участва в documenta.

Предмет на неговата живопис от самото начало е заниманието с цвета. От началото на 
60-те години на миналия век той опъва платната си върху дебел слой синтетичен памук. 
Решаващо за силата на въздействие на тези картинни обекти е нанасянето на боята или 
на лазурния лак на много слоеве: така възникват съзерцателни цветни пейзажи с най-фини 
цветови нюанси. „Моите картини се изграждат в растежа на светлината, гаснат със свет-
лината; началото и краят са взаимозаменяеми. Те не означават състояние, те са преход“, каз-
ва самият Граубнер за своите работи.

Целта на неговите картини възглавници, по-късно цветни пространствени тела, е чрез 
живописта да се открият нови пространства. Поради това че при едроформатните 
цветни пространства наблюдателят привидно може да погледне дълбоко в основата на 
картината, той се чувства изцяло въвлечен в цвета, чиито енергия и сила се изразяват по 
този начин.

Gotthard Graubner
Born 1930 in Erlbach
Died 2013 in Neuss

Graubner began his studies in 1947 in East Germany, at the Art Academies of Berlin and Dresden, 
but was unable to complete them. In 1954, he moved to the West, continuing his studies at the Art 
Academy in Düsseldorf. After one year as an art educator, in 1965 he began to teach at the University 
of Fine Arts in Hamburg. From 1976 to 1992 he held a chair at the Art Academy in Düsseldorf. In 1968 
and 1977 he participated in the documenta exhibitions.

From the beginning, the object of Graubner’s painting was the confrontation with colour. Beginning 
in the 1960s, he stretched canvasses over a thick layer of synthetic Ålter cotton; this enabled a many-
layered application of the paint or glaze which was crucial in creating these pictures’ powerful eâect. 
In this way, Graubner created contemplative landscapes of colour, with highly subtle nuances of 
shading. “My paintings are built up in the growth of light, they fade with the light; the beginning and 
the end are interchangeable. They do not refer to any Åxed condition, they are transition,”Graubner 
said of his own works.

The aim of Graubner’s “cushion pictures,” later known as Colourspace Objects, was to open up new 
spaces through painting. Looking into the large-format colour Åelds, the spectator feels himself able 
to look far into the depths of the picture, feeling entirely drawn into the colour, whose energy and 
power in this way can come to expression.



Андреас Гурски
Роден 1955 г. в Лайпциг 
Живее в Дюселдорф

Първоначално Гурски следва от 1978 г. до 1981 г. визуална комуникация в Университета – обе-
динено висше училище (GH) в Есен при Ото Щайнерт (1915-1978) и Михаел Шмит (1945-2014). 
От 1981 г. до 1987 г. той следва при Бернд Бехер (1931-2007) в Академията за изобразителни 
изкуства в Дюселдорф. От 2010 г. самият той работи там като професор. 

Изключително големият формат, както и цифровата обработка на изображенията са при-
същи за творчеството на Гурски. То се характеризира с концептуална строгост и показва 
пейзажи, архитектура и вътрешни пространства. Решаващ за работите му е принципът 
на монтажа. Погледът му се обръща, както към анонимността на модерното съществува-
не, така също и към заменяемостта на местата в модерните индустриални общества.

В неговите цветни фотографии Париж, Богренел (1988) и Цобрюке, Кьолн (1988) Гурски изби-
ра екстремни фрагменти, така че архитектурните детайли да се преобразят в констру-
ктивистки композиционни елементи. Същевременно ни изненадват екстремните разлики 
в размера между човека и архитектурата, които обаче ни позволяват да изживеем измере-
нията на пространствата. 

Andreas Gursky
Born 1955 in Leipzig
Lives in Düsseldorf

Between 1978 and 1981, Gursky studied visual communication with Otto Steinert (1915–1978) and 
Michael Schmidt (1945–2014) at Essen University-Polytechnic. From 1981 to 1987, he studied with 
Bernd Becher (1931–2007) at the Art Academy in Düsseldorf, where he has been a professor since 
2010.

Gursky’s photography is characterized by extremely large formats and by digital image-processing. 
Marked by conceptual rigor, it presents landscapes, architectural structures, and interior spaces, with 
the principle of montage decisive throughout. Gursky’s gaze is directed at the anonymity of modern 
existence, as well as the interchangeability of locations in modern industrial societies. 

In his colour photographs Paris, Beaugrenelle (1988) and Zoobrücke, Cologne (1988) Gursky 
composes severely, transforming architectural elements into constructivist compositional elements. 
At the same time, we are surprised by extreme diâerences in scale between architecture and human 
beings, but this allows us to emphatically experience the dimensions of these spaces



Георг Херолд
Роден 1947 г. в Йена 
Живее в Кьолн

След професионалното обучение за ковач Херолд се изселва през 1973 г. от ГДР и от 1977 г. до 
1983 г. следва при Зигмар Полке във Висшето училище за изобразителни изкуства в Хамбург. 
В началото на 80-те години на миналия век той действа активно заедно с Алберт Йолен 
(*1954) и Мартин Кипенбергер (1953-1997) в групата Мюлхаймска свобода. През 1992 г. Херолд 
участва в documenta IX. От 1993 г. преподава във Франкфурт на Майн и от 1999 г. е профе-
сор по скулптура в Академията за изобразителни изкуства в Дюселдорф. 

Изкуството на Херолд се занимава със заплетени, но същевременно и много принципни 
въпроси на позицията, оценката на ситуации, както и на неволната или съзнателно по-
грешната употреба на езика при обозначаването на конкретни неща. В своите картини, 
обекти и инсталации той използва банални материали и предмети от бита и се занимава 
иронично-критично с художествено-историческите, обществените, политическите или 
религиозно-идеологическите мисловни навици. По разнообразни начини той поставя под 
въпрос традиционните изразни средства на стенописта и скулптурата, а с това и на 
връзката между изкуството и обществото.

Който може да си позволи цяла камара кокаин, има най-малкото достатъчно пари, вероят-
но дори твърде много. При Mountain of Cocaine „Камара от кокаин“, прототип (1990) вероят-
но Mountain „Камара“ означава „супербогат“, същевременно обаче и „супер безсмислен“. По-
добно безсмислие се получава при Херолд не толкова от морални съображения или аспекти 
на превенцията на наркотиците. Изразът „Mountain of Cocaine“ е по-скоро банална фраза, 
която може да бъде разбрана в рамките на ограничена социална среда. Извън тази езикова 
валутна зона като предметна реалност тя е неразбираема, абсурдна, безсмислена. Точно 
затова Херолд я изгражда от стиропор, хартия и лак в размер от 190 сантиметра.

Georg Herold
Born 1947 in Jena
Lives in Cologne

After training as a smith, Herold emigrated from East Germany in 1973, then studied from 1977 until 
1983 with Sigmar Polke at the University of Fine Arts in Hamburg. At the beginning of the 1980s, 
he was active in the group Mülheimer Freiheit, alongside Albert Oehlen (born 1954) and Martin 
Kippenberger (1953–1997). In 1992, Herold participated in documenta IX. Beginning in 1993, he taught 
in Frankfurt am Main; since 1999, he has been professor of sculpture at the Düsseldorf Academy  
of Art. 

Herold’s work addresses complicated but nonetheless fundamental questions of approach and 
attitude, as well as the evaluation of situations, and involuntary or consciously false language used 
to refer to concrete things. In his images, objects and installations, Herold uses banal materials and 
everyday objects, engaging ironically and critically with art-historical, social, political, and religious-
ideological habits of thought. He also, in a variety of ways, calls sculpture and wall-based painting 
into question as traditional means of expression. And in doing so, he also questions the relation of 
art and society.

Someone who can aâord a mountain of cocaine certainly has enough money, and probably has 
far too much. In Mountain of Cocaine, Prototype (1990), mountain may stand for “superrich,” but 
at the same time for “utterly senseless.” But in Herold’s work, the “senselessness” does not have a 
moralistic or drug-preventive meaning. Instead, the expression “Mountain of Cocaine” is a hollow 
phrase, only to be understood inside a restricted social milieu. Beyond this Åeld of language use, 
the phrase is incomprehensible as material reality: it is absurd, senseless. This is exactly why Herold 
constucts the phrase out of Styrofoam, paper, and varnish, 1.9 metres high.



Катарина Хинсберг
Родена 1967 г. в Карлсруе 
Живее в Нойс и Виена/Австрия

Хинсберг работи от 1987 г. до 1989 г. в Театърхаус Щутгарт, преди да започне да следва 
през 1989 г. в Академията за изобразителни изкуства в Мюнхен. От 1990 г. до 1993 г. тя след-
ва във Висшето училище за изобразителни изкуства в Дрезден, от 1993 г. до 1995 г. – във 
Висшето училище за изобразителни изкуства в Бордо (École des Beaux Arts in Bordeaux). Тя 
е професор по рисуване във Висшето училище за изкуства в Бремен и от 2011 г. преподава 
концептуална живопис във Висшето училище за изобразителни изкуства в Заарбрюкен 
(HbKSaar). 

Хинсберг задава принципни въпроси към рисунката и нейните средства за изобразяване. 
Тя изследва, как и като какво може да се появи една линия, без да е импулсивен израз на един 
субект. Художничката разширява областта на изобразяване на рисунката и линията в 
дискусия на възприемане, време, материал и пространство.

Своя проект Nulla dies sine linea (Нито ден без линия, 2001) тя започва, като на най-долния 
лист с линия за чертане изтегля една първа линия, която точно разполовява листа. Въпре-
ки всички усилия за механично повторение свободно изтеглената на ръка линия в 932 след-
ващи последователно листа се отклонява все повече от изходната линия. Това развитие 
позволява да се види, че една линия може да бъде повторена, но не като самата себе си, че 
тя запазва една непреднамерена индивидуалност спрямо обективирането си. 

Katharina Hinsberg
Born 1967 in Karlsruhe
Lives in Neuss and Vienna/Austria

Between 1987 and 1989, Hinsberg worked at the Theaterhaus Stuttgart, before beginning her studies 
in 1989 at the Academy of Fine Arts in Munich. From 1990 to 1993, she studied at the Academy of 
Fine Arts in Dresden, then subsequently from 1993 to 1995 at the École des Beaux Arts in Bordeaux. 
She has been a professor of drawing at Bremen University of the Arts, and since 2011 has taught 
conceptual painting at the Saar College of Fine Arts in Saarbrücken. 

Hinsberg poses fundamental questions about drawing and its media. She explores how and in what 
form the line can appear, without it being simply the impulsive expression of a subject. As an artist, 
she expands the creative domain of drawing and of the line, putting them into an ongoing dialogue 
with perception, time, material, and space.

Hinsberg began her project Nulla dies sine linea (No Day Without Line, 2001) by using a ruler to 
draw a Årst line on the lowest sheet of paper, precisely bisecting the page. Despite her attempts 
to mechanically repeat the line, over the course of 932 subsequent pages her freehanddrawn 
lines deviated further and further from the original line. The process made clear that a line can 
be repeated, but not as itself, and that it maintains an unintentional individuality against all 
objectiÅcation.



Матиас Хох
Роден 1958 г. в Радебойл
Живее в Лайпциг

От 1983 г. до 1988 г. Хох следва фотография във Висшето училище за графика и изкуство на 
книгата в Лайпциг и от 1993 г. до 1998 г. се занимава там с преподавателска дейност. 

Хох става известен с цветните фотографии от групата творби Гари (Bahnhöfe), които 
той снима в края на 80-те години в градове на бившата ГДР. И през следващите години 
той се занимава с архитектурите, с градската атмосфера и с градското развитие. За Хох 
в работите му е важно визуалното изследване на необитаваното, на празно стоящото, 
за подушването на биографията на съответното място и за търсенето на следи от една 
епоха.

Неговите фотографии на различни гари в ГДР подлагат обществените сгради на крити-
чен анализ. Тези постройки се намират в мизерно състояние, изглеждат непроменени от 
50-те години на миналия век и по тях явно личат признаците на упадък. Снимките могат 
да бъдат прочетени и като метафори за последвалото разпадане на държавата, но преди 
всичко документират преходността на състоянията и условията и представляват точ-
но фиксиране на конкретен исторически момент.

Matthias Hoch
Born 1958 in Radebeul
Lives in Leipzig

Between 1983 and 1988, Hoch studied photography at the Academy of Fine Arts in Leipzig, and then 
himself taught at that institution between 1993 and 1998. Hoch came to prominence with the colour 
photographs making up the group of works entitled Railway Stations, taken in the late 1980s in the 
cities of what is now former East Germany. In the years that followed, Hoch continued to engage 
with architecture, urbanity, and urban development. In his work, Hoch undertakes avisual inquiry into 
vacancy, in order to track down the biography of the location in question, searching for traces of an 
epoch.

His photographs of East German railway stations subject these oùcial buildings to critical analysis. 
They are in a desolate condition, apparently unchanged since the 1950s and showing clear signs 
of decay. The pictures can be read as metaphors for the later decay of the state, but above all they 
document the provisional nature of circumstances and relations, while presenting a precise record 
of a historical moment.



Хана Хьох
Починала 1889 г. в Гота 
Починала 1978 г. в Берлин

Хьох следва графика в Училището за художествени занаяти и в учебното заведение към 
Музея на художествените занаяти в Берлин. Тя е единствената жена в берлинското дада 
движение. То се противопоставя на германския национализъм и милитаризъм с антиизкус-
тво и разясняване и просвещаване. Своята собствена форма на изразяване Хьох намира в 
колажа.

Тя разрязва вестници и списания, които възпроизвеждат някакво отражение на обще-
ството, и ги сглобява в художествено акцентирани монтажи. В колажите винаги се 
намира препратка към непокътнатото, от което произлизат отделните фрагменти 
на картината. Така от една страна нейните творби показват нещо, което е гротеск-
но-объркващо, а от друга страна имат поетично зареждащо въздействие.

Колажът Мечтана нощ, създаден между 1943 г. и 1946 г., въздейства първоначално като една 
идилична сцена от градината, но разгледан по-отблизо се оказва, че пресъздава една раз-
ярена борба, бушуваща в Берлин: бели венчелистчета са населени от тарантули, луната е 
метален снаряд преди попадението. Един лист на водната лилия се превръща в кратер от 
експлодирала бомба, а светлинките на хоризонта напомнят на зенитните прожектори, 
експлозиите и многобройните пожари, осветявали картината на града.

Hannah Höch
Born 1889 in Gotha
Died 1978 in Berlin

Höch studied graphic arts at the College of Arts and Crafts in Berlin and at the teaching division of 
the Berlin Museum of Decorative Arts. She was the only woman in the Dada movement in Berlin, 
which used anti-art as a weapon against German nationalism and militarism, all in the name of 
Enlightenment. In collage, Höch found her preferred mode of expression. 

She cut up newspapers and magazines which reproduced images of society, recomposing these 
in trenchant artistic montages. In her collages, there is always some reference back to an intact 
image from which the individual fragments have come. Thus her work reveals itself, in one sense, as 
grotesque and unsettling, but in another way, it has a highly poetic eâect. 

The collage Dream Night, made between 1943 and 1946, at Årst appears as an idyllic garden scene, 
but on closer inspection, the picture reveals itself as a representation of the furious battle raging 
in Berlin: the white ßower petals are covered in tarantulas, the moon is a metallic projectile on its 
way to impact. A lily pad is transformed into a bomb crater, while the lights on the horizon here are 
reminiscent of anti-aircraft beams, explosions, and Åres, all of which illuminated the sky above the 
urban landscape.



Кандида Хьофер
Родена 1944 г. в Еберсвалде 
Живее в Кьолн

Хьофер следва в училището за приложни изкуства в Кьолн (1964-1968), както и в Академията 
за изобразителни изкуства в Дюселдорф. Там тя е от 1973 г. до 1976 г. във филмовия клас и 
от 1976 г. до 1982 г. следва при Бернд Бехер (1931-2007) фотография. От 1997 г. до 2000 г. тя е 
професор във Висшето училище за изкуства и дизайн в Карлсруе. През 2002 г. нейни работи 
са показани на documenta 11. 

Хьофер фотографира вътрешните пространства на обществени институции, в които 
хората обикновено се задържат само временно, като библиотеки, спортни и концертни 
зали или музеи. Тя ориентира фотографиите си към структури и симетрии, при което въз-
никва една абстрактна игра на илюзии за съответното помещение. В нейните фотогра-
фии никога не се виждат хора. Не са от значение нито помещенията, нито мебелировката. 
Избраните ситуации изглеждат случайни. 

Дори историческото място на Дворец Цецилиенхоф в Потсдам I (1991) си остава странич-
но явление, тъй като пътят покрай червения шнур довежда директно до вратата. По-
средством воденето на погледа статичната снимка става динамична и ние изживяваме 
преходното и мимолетното на момента. 

Candida Höfer
Born 1944 in Eberswalde
Lives in Cologne

Höfer studied at the Arts and Crafts College, Cologne from 1964 to 1968, as well as at the Art 
Academy in Düsseldorf, where she studied Ålm from 1973 to 1976, then photography with Bernd 
Becher (1931–2007). From 1997 until 2000, she was a professor at Karlsruhe University of Arts and 
Design. In 2002, her work was shown at documenta 11.

Höfer photographs the interiors of public institutions where people normally only spend short 
periods of time, like libraries, museums, sports halls and concert venues. Her pictures focus 
on structures and symmetries, turning the spaces represented into an abstract play of illusion. 
Human beings are never to be seen. Neither the spaces nor their furnishings have signiÅcance. The 
situations appear to be selected at random. 

Even though Cecilienhof Palace Potsdam I (1991) is a historical location, it remains a marginal 
space here, since the path along the red cord leads directly to the door. The static image is rendered 
dynamic by its direction of the spectator’s gaze; we experience the transitory and ßeeting quality of 
the moment.



Мартин Хонерт
Роден 1953 г. в Ботроп 
Живее в Дрезден и Дюселдорф

Хонерт завършва първоначално педагогика, след което от 1981 г. до 1988 следва в Академи-
ята за изобразителни изкуства в Дюселдорф при Фриц Швеглер (1935-2014). От 1998 г. той е 
професор във Висшето училище за изобразителни изкуства в Дрезден. 

В своите творби Хонерт се занимава преди всичко с преживяванията от детството. При 
това не се интересува само от личните спомени, а по-скоро от структурата на спомена, 
от запомнените в образи впечатления, от спомнянето като вътрешно-психична кон-
струкция и като ретроспективна проекция. За Хонерт спомнянето е преди всичко едно 
сложно постижение на превеждане от нещо безвъзвратно минало в нещо актуално изживя-
емо. Неговите скулптури и инсталации биха могли да бъдат описани като преводи на обра-
зи на спомени, при което реалност и фантазия са винаги равнопоставени.

На биеналето във Венеция Хонерт представя през 1995 г. Един сценичен модел на „Летяща-
та класна стая“ (1995/1997), препращащ към едноименната детска книжка от Ерих Кестнер 
от 1954 г. Хонерт инсценира литературните фигури от книгата като стенен релеф от 
много части и полупластични фигури, като едновременно се виждат елементи от различни 
глави. Като резултат съсредоточеният от Хонерт в една проспективна гледка момент 
дава само от фронтална дистанция едно подобно на декор цяло. Пристъпи ли наблюда-
телят по-близо или погледне ли отстрани, връзката се разпада, тъй като фигурите не са 
пластични отвсякъде, а са само двустранни полурелефи върху малки вертикални плочи. Този 
контраст на близък и далечен план наподобява структурно процеса на спомнянето.

Martin Honert
Born 1953 in Bottrop
Lives in Dresden and Düsseldorf

Honert Årst trained to be a schoolteacher, before studying with Fritz Schwegler (1935–2014) at the Art 
Academy in Düsseldorf between 1981 and 1988. Since 1998, he has been professor at the Academy of 
Fine Arts in Dresden.

Honert’s works above all engage with his childhood experiences. In doing so, he does not focus on 
personal memories as such, but on the structure of memory, on impressions recorded in images, on 
memory as a psychic construction and as a retrospective projection. For Honert, memory is above all 
a complicated work of translation, taking something irretrievably past and rendering it as something 
that can be experienced in the present. His sculptures and installations might be called translations 
of memory images, in which reality and fantasy take equal precedence.

At the 1995 Venice Biennale, Honert presented A Scenic Model of the ‘Flying Classroom’ (1995/1997), 
based around the 1954 children’s book The Flying Classroom by Erich Kästner. Honert represents 
Ågures from the book as a multi-part wall relief and as semi-sculptural Ågures. Elements from 
various chapters of the book can be seen simultaneously. Only if seen directly from the front does 
Honert’s composed moment appear as a coherent image and a scenographic whole. If the spectator 
looks more closely, or sees the piece from the side, the connection between the elements falls apart, 
since the Ågures are not fully three-dimensional sculptures, but double-sided half-reliefs placed 
on small baseplates. This opposition of close-up and distant view is structurally equivalent to the 
process of memory.



Ребека Хорн
Родена 1944 г. в Михелщат 
Живее в Берлин 

Хорн следва от 1963 г. до 1969 г. във Висшето училище за изобразителни изкуства в Хамбург 
и през 1971 г. – в Училището по изкуство и дизайн „Св. Мартин“ в Лондон. След това живее за 
по-дълъг период в Ню Йорк. През 1974 г. преподава в Университета в Сан Диего, от 1989 г. до 
2009 г. е професор във Висшето училище за изобразителни изкуства в Берлин. През 1972 г., 
1977 г., 1982 г. и 1992 г. излага на documenta, а през 1994 г. в музея Гугенхайм в Ню Йорк има голя-
ма нейна ретроспективна изложба. 

Творчеството на Ребека Хорн се състои от скулптурни среди (Environment), инсталации, 
пърформанси, видео и рисунки. След първоначалните експерименти с небезопасния матери-
ал полиестер през 60-те години Хорн се обръща към всекидневни и естествени материали. 
С пера и платове тя разширява своето тяло, а с аксесоари и протези оформя скулптури, 
които могат да се движат в пространството. Тялото е неотменима част от аранжимен-
та и оставя траен отпечатък върху цялостния външен вид.

Като пример за това тук може да се види нейната творба Райска вдовица от 1977 г. В една 
пашкуловидна подвижна метална стойка, украсена с пера от петел, една гола жена крачи из 
пространството. Тази телесна скулптура събужда индивидуален опит за тяло-простран-
ство-връзка и визуализира съотношенията на напрежение: едно женско тяло се обгръща 
с мъжко оперение, при което от една страна тялото е защитено от пространството в 
перушината, но от друга страна е затворено в тясното пространство на пашкула.

Rebecca Horn
Born 1944 in Michelstadt
Lives in Berlin and Paris/France

From 1963 to 1969, Horn studied at the University of Fine Arts in Hamburg and in 1971 at St. Martin’s 
College in London. She subsequently lived for a long period in New York. She taught in 1974 at the 
University of San Diego, then from 1989 to 2009 was a professor at the Academy of Fine Arts in Berlin. 
Her work was exhibited at documenta in 1972, 1977, 1982 and 1992, and in 1994 she was granted a 
major retrospective at the Guggenheim Museum in New York.

Horn’s work consists of sculptural environments, installations, performances, video and drawings. 
After early experiments with the hazardous material polyester in the 1960s, Horn turned to more 
everyday and natural materials. She made extensions of her body using feathers and fabric and used 
accessories and prostheses to create sculptures which could move in space. The body is an essential 
component of all these arrangements, shaping the entire appearance of the work.

The 1977 work Paradise Widow is exemplary in all these respects. A naked woman strides through 
the room in a cocoon-like metal frame, decorated with rooster feathers. This body-sculpture triggers 
individual bodyspace experiences and makes tensions visible. Thus, a female body is wrapped here 
in a male feather costume: on the one hand this protects the body from the space around it, but at 
the same time encloses the body within the cocoon.



Магдалена Йетелова
Родена 1946 г. в Семили/Чехия
Живее в Дюселдорф, Мюнхен и Прага/Чехия

Йетелова следва от 1964 г. до 1971 г. в Прага и в Милано и през 1985 г. отива с поощрителна 
стипендия в Мюнхен. През 1987 г. е представена на documenta 8. Тя преподава в Мюнхен и в 
Залцбург, преди да стане професор от 1990 г. до 2004 г. в Академията за изобразителни из-
куства в Дюселдорф. От 2004 г. до 2012 г. тя се връща обратно като професор по скулптура 
в Академията за изобразителни изкуства в Мюнхен. 

Наслагването на пространствени подредби и произтичащото от това изместване на 
възприятието е централната тема на скулптурните, инсталационните и фотографски-
те работи Йетелова.

Черно-бялата фотография Negative Play „Игра с негативи“ (1989/90) показва концепцията 
на една инсталация в напусната пивоварна. Необичайни архитектурни пробиви генерират 
вече в реалното пространство объркващи възприятието импулси. Йетелова пренася тези 
елементи на пространството в черни правоъгълници, една препратка към живописта на 
модернизма, и с това наслагва „реалното“ пространство. Така с помощта на художестве-
ната трансформация се получава ново илюзионистично разделяне на пространството.

Magdalena Jetelová
Born 1946 in Semily/Czech Republic
Lives in Düsseldorf, Munich and Prague/Czech Republic

Jetelová studied from 1964 to 1971 in Prague and Milan, before coming to Munich on a scholarship 
in 1985. In 1987, her work was shown at documenta 8. She teaches in Munich and Salzburg, and 
from 1990 until 2004 was a professor at the Art Academy in Düsseldorf. Between 2004 and 2012, she 
returned to Munich as professor for sculpture at the Academy of Fine Arts. 

The central themes of Jetelová’s sculptural, installation and photographic work are the 
superimposition of diâerent spatial arrangements and shifts in perception which result from this. 

The black-and-white photograph Negative Play (1989/90) presents a concept for an installation 
in an abandoned brewery. In the space, unusual architectural openings already create puzzling 
perceptual impulses. Jetelová transposes these spatial elements into black rectangles—a reference 
to modernist painting—thus placing another layer on top of the “real” space. By means of this artistic 
transformation, a new, illusionistic spatial arrangement is formed.



Дитер Кислинг
Роден 1957 г. в Мюнстер 
Живее в Дюселдорф

Кислинг следва от 1978 г. до 1986 г. в Мюнстер и е майстершюлер при Райнер Рутенбек 
(*1937). Той преподава във Висшето училище за изкуства в Бремен, в Държавното висше 
училище за дизайн в Карлсруе и в Университа в Дуисбург-Есен. От 2005 г. той е професор по 
нови медии в Университета „Йоханес Гутенберг“ в Майнц и от 2014 г. е негов ректор. 

Видеоинсталациите на Кислинг се движат в полето на напреженията между човек и ме-
дия и при това почти като че ли разкриват сюжета пред погледа. Докато в по-старите 
си работи той преди всичко се занимава с техническия поглед на камерата, потепенно в 
центъра на неговите инсталации попада човешкият поглед. Концептуалният начин на 
работа на Кислинг отчуждава канона на техническите функции на филмовото оборудване. 
Това се случва, както на апаратно ниво, така и от аспекта на самия филмов материал. 

В инсталацията със затворен кръг (Closed-Circuit) Без заглавие (1990) Кислинг показва ма-
шини, които се наблюдават и се изобразяват кръстосано една друга. Мощният обектив, 
като изнесен напред и навън представител на човешкото око, наблюдава себе си. Това об-
ръщане на саморефлексивното в никакъв случай не става напразно, по-скоро и тук Кислинг 
използва прекия и непосредствен достъп до техническите апарати, за да направи видими 
невидимите предпоставки на медийните образи и феномени.

Dieter Kiessling
Born 1957 in Münster
Lives in Düsseldorf

From 1978 to 1986, Kiessling studied in Münster, where he was a master-student of Reiner 
Ruthenbeck (born 1937). He taught at the University of the Arts in Bremen, at Karlsruhe University 
of Arts and Design and at Duisburg- Essen University. Since 2005, he has been professor for new 
media at the Johannes Gutenberg University in Mainz, and since 2014 he has been the rector of that 
university.

Kiessling’s video installations are located within the Åeld of tensions between human beings and 
media. Within that Åeld, they investigate, almost in passing, the subject of the gaze. Although 
Kiessling’s earlier works were still predominantly concerned with the camera’s technical eye, 
gradually the human gaze has become more and more central to his installations. Kiessling’s 
conceptual mode of working defamiliarises the standard functions of Ålm equipment, both on the 
level of the apparatus and in respect of Ålmic material. 

In the closed-circuit installation Untitled (1990) Kiessling presents machines which observe and 
represent each other. The high-performance lens, a stand-in for the human eye, observes itself. This 
self-reßexive turn is no idle gesture: here too, Kiessling uses direct manipulation of the technical 
apparatus to let us see the invisible conditioning factors of medial images and phenomena.



Юрген Клауке
Роден 1943 г. в Клидинг
Живее в Кьолн

Клауке следва от 1964 г. до 1970 г. графика в Кьолнските промишлени училища (Висше учи-
лище за изобразително изкуство, архитектура и дизайн) и преподава в Хамбург, Мюнхен 
и Есен. Негови пърформанси са показвани като част от програмите за пърформанси на 
documenta 6 (1977) и на documenta 8 (1987). От 1993 г. той е професор в Академия за медийни 
изкуства в Кьолн.

Още в ранните си творби Клауке се занимава с човешкото тяло, с въпроса за субекта и 
с темата за половата идентичност. Оттогава работи изключително с фотографии и 
с външността на собственото си тяло. Той е един от важните представители на боди 
арта.

В своята фотопоредица Среща (1976) Клауке използва двойно експониране, за да може да 
упражнява едновременно две роли. Остава неясно кои са представените. Наблюдателят 
може да избира свободно с кой от двата образа би желал да се идентифицира. Срещата със 
собствения Аз тук се превръща в зловещо предзнаменование на самотата.

Jürgen Klauke
Born 1943 in Kliding
Lives in Cologne

From 1964 to 1970 Klauke studied graphic arts at the Cologne Schools of Arts and Crafts and also 
taught in Hamburg, Munich and Essen. His performances were presented as part of the performance 
programme at documenta 6 (1977) and documenta 8 (1987). Since 1993 he has been a professor at 
the Academy of Media Arts in Cologne. 

Even in his early work, Klauke addressed questions of the human body, the subject and gender 
identity. Since this time, he has exclusively worked with photographs and his own physical 
appearance: he is among the most important representatives of Body Art. 

In his 1976 photo series Encounter, Klauke uses double exposures to play two roles simultaneously. 
It remains unclear exactly who the Ågures represented are, so the spectator can freely choose with 
which of the two characters to identify. Here, the encounter with the self becomes the warning signal 
of loneliness.



Барбара Клем
Родена 1939 г. в Мюнстер 
Живее във Франкфурт на Майн

Чрез баща си, Фриц Клем (1902-1990), който е художник и професор в Академията за изоб-
разителни изкуства в Карлсруе, Барбара Клем отрано се докосва до изобразителното 
изкуство. Тя се обучава за фотограф и от 1970 г. до 2005 г. е редакционна фотографка във 
Франкфуртер Алгемайне Цайтунг с акценти – литературната/културната притурка и 
политиката. 

Със своите фотографии Барбара Клем винаги открива историята зад историите и уве-
ковечава ключовите сцени от най-новата немска история. Възникват икони на немската 
авторска фотография: така например тя снима братската целувка на Леонид Брежнев и 
Ерих Хонекер, а също и един масов митинг в Източен Берлин на 4 ноември 1989 г., пет дни 
преди падането на Стената.

Друго нейно ключово произведение е една фотография от срещата на Леонид Брежнев и 
Вили Брант в Бон през 1973 г., първото държавно посещение на съветски партиен лидер във 
Федералната република. В една триъгълна композиция Брант заема вече почти скулптурно 
средата, вляво е Брежнев и вдясно – външният министър Шел. Ръката с бисквитите нару-
шава тържествения момент и го връща малко към всекидневното.

Barbara Klemm
Born 1939 in Münster
Lives in Frankfurt am Main

Thanks to her father Fritz Klemm (1902–1990), a painter and a professor at the Karlsruhe Art 
Academy, Barbara Klemm early on came into contact with the visual arts. She trained as a 
photographer and from 1970 to 2005 was a staâ photographer for the Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, mostly working for the cultural and political sections of the newspaper.

Barbara Klemm’s photographs always identiÅed the story behind the story, capturing key scenes of 
recent German history. Her photos have become iconic images of German auteur photography: she 
photographed the famous “fraternal kiss” between Leonid Breshnev and Erich Honecker, as well as 
the mass demonstration in East Berlin on 4 November 1989, Åve days before the fall of the Berlin 
Wall.

Another of her key works is a photograph of the meeting of Breshnev and Willy Brandt in Bonn in 
1973, the Årst visit of a Soviet leader to West Germany. In a triangular composition, Brandt occupies 
the central position, almost statue-like, with Breshnev on the left and foreign minister Scheel to his 
right. The hand with biscuits brings a moment of the mundane into a scene Ålled with gravitas.



Фриц Клем
Роден 1902 г. в Манхайм 
Починал 1990 г. в Карлсруе

След професионалното си обучение за учител Клем следва от 1922 г. до 1925 г. в Баденското 
провинциално художествено училище в Карлсруе. Дълго работи като учител по рисуване и 
практика в училища и от 1948 г. до неговото пенсиониране през 1970 г. – в Академията за 
изобразителни изкуства в Карлсруе. Впоследствие той се посвещава предимно на изку-
ството си под формата на живопис и колаж. 

Още през 1948 г. започва с първите си собствени художествени произведения. Първоначал-
но мотивите му включват къщи и пейзажи. Това се променя само няколко години по-късно, 
когато се съсредоточава върху всекидневни обекти и предмети от ателието си. При 
това той не се интересува от натуралистичното подражаване, а от процесите на въз-
приемането. С течение на годините Клем намалява използването на цветове и създава 
почти напълно монохромни картини. След пенсионирането си той се фокусира върху рабо-
ти на хартия. По отношение на мотивите той се ограничава единствено върху стената 
от лицев бетон в ателието си, докато съвсем методично само рисува и изработва кола-
жи. Чрез използването на игли, мастило или лепило той често сглобява стари работи и по 
този начин извлича от хартията нови възможности за изразяване.

Неговият Двоен колаж (B) от 1980 г. показва един подобен колаж от рисунки, в които струк-
турата на хартията е била променена чрез облепването с други хартии, като по този на-
чин се получават нови форми, повърхности и светлинни стойности.

Fritz Klemm
Born 1902 in Mannheim
Died 1990 in Karlsruhe

After training to be a schoolteacher, Klemm studied from 1922 to 1925 at the Baden State School of 
Art in Karlsruhe. For many years, he taught drawing and handicrafts in schools, then taught at the 
Academy of Fine Arts, Karlsruhe from 1948 until his retirement in 1970. He subsequently focused on 
his own art, largely working with painting and collage.

Already by 1948 he had begun his own artistic work. His main motifs included houses and 
landscapes. This changed some years later, when he began to concentrate on everyday objects from 
his studio. This did not focus on naturalistic reproduction, but rather on processes of perception. 
Over the years, Klemm reduced his use of colour, making almost entirely monochrome pictures. After 
his retirement, he focused on works on paper. In motivic terms, he restricted himself entirely to the 
exposed concrete wall of his studio, while his method was conÅned to drawing and collage. Using 
needles, ink and glue, Klemm often brought together old works in new combinations, releasing new 
expressive capacities from the paper.

His Collage Double (B) from 1980 presents just such a collage of drawings, with the structure of the 
paper altered by having other paper aùxed, resulting in new forms, surfaces and light values.



Ими Кньобел 
Роден 1940 г. в Десау
Живее в Дюселдорф

По време на следването си в Училището за приложни изкуства в Дармщат от 1962 г. до 
1964 г. Кньобел се запознава с художника Райнер Гизе (1942-1974). Двамата приемат личното 
име „Ими“. През 1964 г. дуото се премества в Академията за изобразителни изкуства в Дю-
селдорф, за да може да следва при Йозеф Бойс (1921-1986). Творбите на Кньобел са показвани 
на documenta 5 (1972), на documenta 6 (1977), на documenta 7 (1982) и на documenta 8 (1987). През 
2006 г. е удостоен с титлата почетен доктор на Университета в Йена. 

От края на 60-те години на миналия век в творчеството си Кньобел се занимава с худо-
жествената проблематика в граничната област между живопис и скулптура. С критичния 
анализ на образните средства в живописта, заложен в неговите работи, както в концеп-
туално, така и в материално отношение, той очертава един усложнен поради преплетени-
те една в друга тези и антитези дискурс, постоянно съдържащ отражение на понятието 
изкуство. Репертоарът от формитe му достига от редуцирани геометрично-монохромни 
повърхности чак до жестови композиции.

Рисунки на решение (1982-1983), оформени от един език на жестово-експресивни форми, не 
бива обаче да се разбират като знак за една разтърсена душевност в традицията на след-
военното неформално изкуство, а като демонстрация на изобразителните възможности 
за създаване на абстракция – каквото е цялото творчество на Кньобел.

Imi Knoebel
Born 1940 in Dessau
Lives in Düsseldorf

While studying at the Arts and Crafts College in Darmstadt between 1962 and 1964, Knoebel got to 
know the artist Rainer Giese (1942–1974). Both took the nickname “Imi”. In 1964, the duo switched 
to the Art Academy in Düsseldorf in order to study with Joseph Beuys (1921–1986). Knoebel’s works 
were shown at documenta 5 (1972), documenta 6 (1977), documenta 7 (1982) and documenta 8 (1987). 
In 2006 he was awarded an honorary doctorate from the University of Jena.

Since the end of the 1960s, Knoebel’s work has engaged with pictorial problems, located in the area 
between painting and sculpture. His work is fundamentally a kind of stock-taking of visual means 
available to painting, both conceptually and materially. In this way, Knoebel marks out a complex 
discourse, weaving together theses and antitheses while also maintaining a constant reßection 
on the concept of art itself. His repertoire of forms extends from reduced geometricmonochrome 
surfaces to gestural compositions.

The Drawings of Decision (1982–1983), although marked by a gestural-expressive formal idiom, 
should not be read in terms of signs of an agitated interiority, in the tradition of the post-war 
informel. Instead, it can be read as a demonstration of pictorial devices for the creation of 
abstraction—rather like Knoebel’s entire oeuvre.



Херлинде Кьолбъл
Роден 1939 г. в Линдау
Живее в Нойрид до Мюнхен

Кьолбъл започва през 1960 г. да следва мода в Мюнхен. Едва през 1976 г. модната дизайнерка 
стига до фотографията. Тя работи за известни международни илюстровани списания. 

Характерни за нейното творчество са дългосрочните проекти, често продължаващи ня-
колко години. Нейните работи достигат от социални или портретни студии чак до зани-
маване с немската история. При това винаги Кьолбл се интересува преди всичко от човеш-
кото тяло в най-различни роли и взаимовръзки.

Нейните поредици се наричат Немска всекидневна (публикувана през 1980) или Еврейски 
портрети (публикувани през 1989). За Следи на властта от 1991 г. до 1998 г. тя всяка година 
снима едни и същи личности от икономиката и политиката. В поредицата Изискани хора 
(публикувана през 1986) Кьолбл прави дисекция на Висшето общество и на неговите хедо-
нистични забавления и изследва още веднъж същността на публичното общество, както и 
част от историята на съвремието на федералната република. При това документалното 
и илюстративното са добре балансирани.

Herlinde Koelbl
Born 1939 in Lindau
Lives in Neuried near Munich

In 1960, Koelbl began to study fashion in Munich; only in 1976 did she move from fashion design to 
self-taught photography, eventually coming to work for renowned international magazines.

Her work is characterised by long-term projects, often continuing over several years. Her oeuvre 
ranges from portraits and social studies to an engagement with German history. Koelbl has always 
been interested in the human body, in a wide variety of roles and contexts.

Her series have included German Living Rooms (published in 1980) and Jewish Portraits (published 
in 1989). Between 1991 and 1998, for the series Traces of Power, she made annual portraits of the 
same Åfteen people from business and politics. In the series Fine People, Koelbl dissects high 
society and its hedonistic pleasures, once again investigating the essence of public society, as well 
as revealing a slice of West German contemporary history. Here, documentary is balanced with 
illustration.



Вилмар Кьониг
Роден 1952 г. в Берлин 
Живее в Берлин

От 1972 г. до 1975 г. Кьониг следва архитектура и математика в Техническия университет 
в Берлин. Още по това време той се занимава с фотография и прехвърля интереса си към 
пространства и териториално планиране също и в тази медия. През 1977 г. той започва да 
преподава в Ателието за фотография в Берлин-Кройцберг. 

През 70-те години на миналия век Кьониг принадлежи към пионерите на художествената 
цветна фотография. Неговото творчество обхваща портрети, документиране на жи-
лищни помещения и жизнени пространства, но също така и дългосрочни студии за архи-
тектурата на църкви.

Фотографската поредица Портрети (1975-1977) възниква още преди той да завърши след-
ването си. В нея също ясно е записан интересът на Кьониг към пространствените подред-
би. Хората в помещенията въздействат само като един детайл и така, като че ли просто 
са хванати в тази ситуация. 

Wilmar Koenig
Born 1952 in Berlin
Lives in Berlin

From 1972 to 1975, Koenig studied architecture and mathematics at the Technical University 
Berlin. Even at this time he was involved with photography, and his interest in space and spatial 
arrangement carried over into that medium. In 1977, he began to teach at the Photography Workshop 
in Kreuzberg, Berlin.

In the 1970s, Koenig was among the pioneers of artistic photography in colour. His oeuvre includes 
portrait photography and documentary on housing and living conditions, but also long-term projects 
on the architecture of religious buildings.

Koenig made the photo series Portraits (1975–1977) even before completing his studies. Here too, 
Koenig’s interest in spatial arrangements can clearly be seen. The Ågures in the spaces seem like 
mere details, giving the impression of being trapped in these situations.



Артур Кьопке
Роден 1928 г. в Хамбург 
Починал 1977 г. в Копенхаген/Дания

Като самоук художник, от средата на 40-те години Кьопке се занимава главно с живопис, 
колаж и литература, и в това време е повлиян преди всичко от дадаизма, сюрреализма и от 
руския авангард. През 1957 г. той се премества с датската си съпруга в Копенхаген, къде-
то отварят заедно галерия Кьопке. Там излагат художници от средите около теченията 
Nouveau Réalisme „нов реализъм“ и флуксус. Чрез работата на галерията и собствената му 
художествена дейност Кьопке се превръща в ключова фигура на флуксус в Скандинавия. 
През 70-те години на миналия век той е гостуващ професор в Кралската датска академия 
за изобразителни изкуства в Копенхаген.

Неговото творчество обхваща обекти, текстови работи, картини на пана и свитъци, 
колажи и асемблажи. Под впечатлението от флуксус възниква ключовата творба на Кьопке, 
Reading/Work-Pieces-Manuskript „Ръкопис на произведения за четене/работа“, на която той 
отново и отново се позовава в своите работи след 1964 г. Тук той разработва самостоя-
телен и лапидарен образен език, който би могъл да бъде описан като формулиране на мисли 
върху платното. Творбите апелират към наблюдателите да се замислят върху процесите 
на възприемане, знаковите системи и моделите на действие, както при работата вие ще 
вземете участие само ако продължите тази част от акцията, този принцип, иначе сте 
само един зрител от 1969 г.

Arthur Køpcke 
Born 1928 in Hamburg
Died 1977 in Copenhagen/Denmark

An autodidact artist, since the mid-1940s Køpcke mainly worked with painting, collage and literature, 
primarily inßuenced by Dada, surrealism and the Russian avantgarde.

In 1957, he moved to Copenhagen with his Danish wife, where they opened the Køpcke Gallery, 
exhibiting artists from the Nouveau Réalisme and Fluxus movements.

Through the work of the gallery and his own artistic activity, Køpcke became a key Ågure in the 
Scandinavian Fluxus movement. In the 1970s, he was a visiting professor at the Royal Danish 
Academy of Fine Arts in Copenhagen. Køpcke’s oeuvre includes objects, text works, panel and 
scroll paintings, collages and assemblages. His most important work, the Reading/Work-Pieces-
Manuscript, produced under the inßuence of Fluxus, is a key reference point for his activity from 1964 
on. Here Køpcke developed a terse and original visual idiom, which might be called a formulation 
of thoughts on canvas. The works call on the spectator to think about processes of perception, sign 
systems and patterns of behaviour, as in the 1969 work you only participate if you continue with this 
action piece, with this principle, if not: you are just a viewer.



Норберт Крике
Роден 1922 г. в Дюселдорф 
Починал 1984 г. в Дюселдорф

Крике, който след края на войната следва в Художествената академия в Берлин, завършва 
своето професионално обучение от една страна при ангажирания с фигуративното пред-
ставяне Рихард Шайбе (1879-1964) и от друга – при неконкретно работещия Ханс Улман 
(1900-1975). Тези двама противоположни учители оформят началото на неговото артис-
тично развитие. През 1947 г. Крике се премества в Дюселдорф и там от 1964 г. преподава в 
тамошната академия за изобразителни изкуства, чийто директор става по-късно. Крике е 
участник в documenta II (1959) и в documenta III (1964).

Основните му творби представляват пространствени скулптури, изработени от фи-
лигранни стоманени линии, при което отправна точка на езика на формите му е линията, а 
не тялото. Първоначално все още геометричен и правоъгълен, езикът на формите му ста-
ва все по-свободен и експресивен и все повече наподобява на жестови знаци, които проник-
ват динамично в пространството и създават раздвижени обеми. Наред със скулптурното 
творчество възниква голям брой рисунки, които преобразуват неговите пресечни линии 
или отклонения на посоката на пръчките в двуизмерното. 

Минималистичните повърхностни траектории или прости динамични форми се базират 
в пластичната, както и в графичната творба върху енергийни линии във „всепростран-
ството“, за да се използва понятието на Крике, и тяхното създаващо пространство 
въздействие. Според Крике пространството в пластиката винаги означава свобода. Тя 
трябва да е доловима и при наблюдаването на неговата Пространствена пластика от 
1975 г.

Norbert Kricke
Born 1922 in Düsseldorf
Died 1984 in Düsseldorf

At the end of the Second World War, Kricke studied at the Academy of Arts, Berlin. He had two 
mentors: the Åguratively-inclined Richard Scheibe (1879–1964) and the abstract artist Hans Uhlmann 
(1900–1975). Kricke’s artistic development was shaped by these two teachers with their highly 
opposed approaches. In 1947, Kricke moved to Düsseldorf, teaching at the Art Academy, and later 
becoming its director. He was a participant in documenta II (1959) and documenta III (1964).

His major artistic work took the form of “space sculptures”, made from Åligree lines of steel. 
Here, the starting point was the language of the line, rather than of the body. To begin with, these 
sculptures were still geometric and right-angled, but Kricke’s idiom became gradually freer and 
more expressive, coming increasingly to resemble gestural drawing, dynamically permeating 
space and creating complex volumes. As well as the sculptural work, Kricke created a large number 
of drawings, which translate his sculptures’ intersecting lines and changes of direction into two-
dimensional form.

In both his sculptural and graphic work, Kricke’s minimalist membranes or simple dynamic forms 
are based on energetic lines in “all space”, to use his term, and these lines’ space-creating eâect. 
According to Kricke, space in sculpture always meant freedom. This becomes palpable in viewing a 
piece like the 1975 Space Sculpture.



Марк Ламерт
Роден 1960 г. в Берлин 
Живее в Берлин

Ламерт следва от 1979 г. до 1986 г. във Висшето училище по изкуства в Берлин-Вайсензее и 
от 1989 г. до 1992 г. е майстершюлер в Художествената академия в Берлин. От 2011 г. той е 
професор по живопис и рисуване в Университета по изкуствата в Берлин. 

Творчеството на Ламерт обхваща живопис и рисуване и се характеризира с концептуален 
подход, поставящ под въпрос границите на изобразителното. Своя живописен принцип 
той пренася върху обозначените като „драматургични машини“ монохромни простран-
ства, които той от началото на 90-те години на миналия век адаптира за големи сцени.

Неговата Реконструкция на една сцена (1995) възниква в годината на смъртта на драма-
турга Хайнер Мюлер (1929-1995), с когото Ламерт работи заедно от 1991 г. Тя е свързана с 
декора му към Брехтовия Фрагмент от Фатцер, представен за първи път през 1993 г. от 
Берлинeр Ансамбъл. За премиерата Ламерт рисува върху четири сурови платна торсове, 
които обозначава като Обвивки. Обвивки в цвета на плътта без тяло или фрагментирани 
действителности, в които всичко друго е отменено, както казва сам художникът.

Mark Lammert
Born 1960 in Berlin
Lives in Berlin

Lammert studied from 1979 to 1986 at Berlin Weißensee Art Academy, and from 1989 to 1992 was 
a master-student at the Academy of Arts, Berlin. Since 2011, he has been professor for painting and 
drawing at the Berlin University of the Arts.

Lammert works in the Åelds of painting and drawing, and his art is marked by a conceptual approach 
which questions the limits of the visual. He has also transposed his principles of painting to the 
monochrome spaces he terms “dramaturgy machines”, which he has created for large theatrical 
spaces since the beginning of the 1990s.

Lammert’s Reconstruction of a Scene (1995) was made in the year of the death of the dramatist 
Heiner Müller (1929–1995), with whom he had worked since 1991. It is associated with Lammert’s 
scenography for Bertolt Brecht’s Fatzer Fragment, Årst produced in 1993 by the Berliner Ensemble 
theatre company. For this production, Lammert painted torsos on four bare canvases, which he 
called Shells. Shells in the colour of ßesh without a body, or else fragmented realities in which 
everything else is eliminated, as the artist himself says.



Адолф Лутер
Роден 1912 г. в Юрдинген 
Починал 1990 г. в Крефелд

Лутер прекъсва започнатото следване в специалностите цигулка и пиано и вместо това 
от 1938 г. започва да следва правни науки в Университета в Бон. По време на участието му 
във войната на западния фронт прави първите рисунки и акварели. Когато го изпращат в 
Париж, там взема уроци по рисуване на голо тяло и излиза в отпуск за половин година, за да 
напише своята дисертация по право. От 1955 г. работи като съдия, но през 1957 г. пуска за-
явление за напускане на държавната служба в полза на артистичната си дейност. 

От 60-те години на миналия век се появяват първите светлинни обекти на Лутер, в кои-
то той изследва оптично-енергетичните свойства на светлината. От началото на 70-
те години работи също и с лазерни лъчи. Чрез отраженията работите му въвличат и зри-
теля, те създават светлинни феномени като привидно случайна игра, но в крайна сметка 
са резултат от физическата логика.

Полупрозрачността на художествената творба Сферичен обект от вдлъбнати огледала 
(1973) позволява да се открият конкретността и материалността на обекта, едновре-
менно с което обаче те се дематериализират вследствие на светлинните и огледалните 
ефекти. Перспективата на наблюдателя се променя непрекъснато, тя е динамична, тъй 
като вдлъбнатите огледала изкривяват пространството, а с това и наблюдателите.

Adolf Luther
Born 1912 in Uerdingen
Died 1990 in Krefeld

Luther broke oâ his studies in violin and piano in 1938 in order to take up legal studies at Bonn 
University. His Årst drawings and aquarelles were made during his time in the army, serving on the 
Western front during the Second World War. When he was assigned to a unit in Paris, he took life-
drawing classes and took a half-year furlough in order to complete his law dissertation. In 1955, he 
was appointed a judge, but resigned from the law in 1957 in order to pursue his artistic activities.

In the 1960s, Luther made his Årst light objects, in which he investigated the optic-energetic 
properties of life. From the early 1970s on, he also worked with laser beams. His works draw the 
viewer in with their use of reßections; they create light phenomena which seem like the play of 
chance, but are ultimately the result of physical logic.

The semi-transparency of the 1973 work Spherical Hollow Mirror Object reveals the concreteness 
and materiality of the object, but this is immediately again dematerialised through the eâects of 
light and reßection. The perspective of the viewer constantly changes: it is dynamic, since the hollow 
mirror distorts space, skewing the spectator’s view.



Хайнц Мак
Роден 1931 г. в Лолар 
Живее в Мьонхенгладбах и в Ибиса/Испания

Мак следва от 1950 г. в Академията за изобразителни изкуства в Дюселдорф и от 1953 г. – 
философия в Университета в Кьолн. Заедно с Ото Пине (1928-2014) той създава през 1957 г. 
групата ZERO „НУЛА“. От 1970 г. до 1992 г. е редовен член Академията на изкуствата, Берлин. 
Мак взема многократно участие в documenta (1959 г., 1964 г. и 1977). 

Цялостното му творчество е твърде многостранно. Наред с различните аспекти на изоб-
разителните изкуства той се занимава и с оформянето на публични пространства и на 
декори. В средата на 50-те години на миналия век започва да се занимава сериозно с тема-
та за светлината. Възникват така наречените Динамични структури или светлинни реле-
фи от пресовано метално фолио, плексиглас и алуминий. Със светлина Мак създава работи 
и в естествените пространства на пустинята и в Арктика. Около 1960 г. той проектира 
първите ротори.

Творбата Бял ротор (1967г.) е редуцирана до най-същественото, а именно – структурата 
на диска, шарката на релефа и кръгообразното движение. Трептящите движения в интер-
ференциите са за Мак същинската форма на картината. Кръгът олицетворява безкрай-
ността на движението, средната точка е центърът в покой.

Heinz Mack
Born 1931 in Lollar
Lives in Mönchengladbach and on Ibiza/Spain

Beginning in 1950, Mack studied at Düsseldorf Art Academy, then from 1953 studied philosophy at 
Cologne University. In 1957, together with Otto Piene (1928–2014) he founded the ZERO Group. From 
1970 to 1992 he was a member of the Academy of Arts, Berlin. Mack took part in several documenta 
exhibitions (1959, 1964 and 1977).

His oeuvre is wide-ranging and varied. Besides many aspects of the visual arts, he has also been 
involved in the production of public space and in scenography. In the mid-1950s, Mack began his 
engagement with the theme of light, creating his so-called Dynamic Structures,or light-reliefs, made 
from compressed metal foils, plexiglass and aluminium. Mack made works with light in natural 
locations, including the desert and the Arctic.

Around 1960, he conceived his Årst “rotor” works. The piece White Rotor (1967) is reduced to the 
essential, namely the disk structure, the relief pattern and the cruciform movement. For Mack, the 
actual form of the image is located in the whirring movements within the interference patterns. The 
circle embodies the inÅnity of movement, with the midpoint of the circle its motionless centre.



Евалд Матаре
Роден 1887 г. в Аахен-Буртшайд 
Починал 1965 г. в Бюдерих (днес Мербуш)

Матаре следва живопис в Градското училище за художествени занаяти в Аахен и в Ака-
демията на изкуствата, Берлин, но от 20-те години на миналия век приема себе си преди 
всичко като скулптор. През 1932 г. става професор в Академията за изобразителни изку-
ства в Дюселдорф, но след няколко месеца е уволнен от националсоциалистите. В излож-
бата Изродено изкуство в Мюнхен е била изложена творбата му Котката. През 1945 г. му 
предлагат поста на директор на Академията за изобразителни изкуства в Дюселдорф, 
който той отхвърля. Но през 1946 г. поема там един клас по скулптура. Негови ученици са 
Йозеф Бойс (1921-1986) и Ервин Херих (1922-2004). Матаре участва в documenta 1 (1955) и в 
documenta II (1959).

Матаре се занимава не само с видовете игра на експресионизма, а и с геометризиращите 
тенденции на кубизма. Като тръгва от рисунките и гравюрите върху дърво, от 1922 г. за-
почва интензивно да се занимава с изцяло пластични работи. Неговите идеи са съсредото-
чени в затворени форми, ясни контури и гладки повърхности. Той не отдава никакво зна-
чение на миметичното представяне, а се отказва от детайлите за сметка на целостта 
на формата и очертанията. Едновременно с нарастващото формално редуциране върви 
и съдържателно такова. От края на 40-те години той се посвещава и на многобройни об-
ществени поръчки; най-известни са неговите врати на Кьолнската катедрала, при чието 
изпълнение му асистира Бойс. 

Предпочитани мотиви в работата на Матаре са животните, по-специално кравата като 
символ на целостта и чистата естественост в романтичен смисъл. Цветната гравюра 
на дърво Лежащ кон от 1950 г. дава първи признаци за орнаменталната елегантност на 
късното му творчество, а щриховката хвърля формален мост към експресионистичните 
начала на Матаре.

Ewald Mataré
Born 1887 in Aachen-Burtscheid
Died 1965 in Büderich (today Meerbusch)

Mataré studied painting at Aachen School of Applied Arts and the Berlin Academy of Arts, but 
from the 1920s on he regarded himself primarily as a sculptor. In 1932, he became a professor at 
Düsseldorf Art Academy, butwas dismissed only a few months later. His work The Cat was included 
in the 1937 Degenerate Art exhibition in Munich. In 1945 he was oâered the position of director at the 
Düsseldorf Art Academy, but refused the job.

However, from 1946, he taught a sculpture class at that institution, where his students included 
Joseph Beuys (1921–1986) and Erwin Heerich (1922–2004). He also took part in documenta 1 (1955) 
and documenta II (1959).

Mataré engaged with varieties of Expressionism, but also with the geometric tendencies within 
cubism.

Taking hand drawings and woodcuts as a starting point, from 1922 on, he began to work intensively 
with fully three-dimensional sculpture. His ideas focused on closed forms, clear contours and 
smooth surfaces. He placed little value in mimetic reproduction, increasingly renouncing this in 
favour of closed form and the contour of detail.

The increasing formal reduction in his work was matched by a corresponding thematic reduction. 
From the end of the 1940s, Mataré took on numerous public commissions; among his best-known 
were the doors of the Kölner Dom, for which Joseph Beuys served as his assistant.

Animals were Mataré’s preferred motif, in particular the cow as the symbol of wholeness and pure 
nature in a Romantic sense. The 1950 colour woodcut Horse Lying Down marked the beginning of his 
late work’s ornamental elegance, the hatching representing a formal link to Mataré’s beginnings as 
an Expressionist.



Волфганг Матхойер
Роден 1927 г. в Райхенбах им Фогтланд
Починал 2004 г. в Лайпциг

Докато Матхойер се обучава като литограф между 1942 г. и 1944 г., той създава първите 
акварели и графики. След края на професионалното си обучение, е мобилизиран във войната 
и е пленен от Червената армия. След завръщането си започва да посещава училището за 
художествени занаяти и след него – Висшето училище за графика и изкуство на книгата в 
Лайпциг (1947-1951). От 1953 г. до 1974 г. се връща във Висшето училище и работи там пър-
воначално като асистент, след това като доцент, а по-късно като професор. Заедно с 
преподаващите там колеги Бернхард Хайсиг и Вернер Тюбке той полага основите на една 
смяна на посоката от социалистическия реализъм към така наречената Лайпцигска школа. 
От 1958 г. до 1988 г. Матхойер е член на Германската единна социалистическа партия (SED), 
от 1989 г. той взема участие в т.нар. „понеделнишки демонстрации“. През 1977 г. той е пред-
ставен на documenta 6.

Основна тема в творчеството му е ангажираността с обществените отношения на 
настоящето. Неговите ясно подредени, характеризиращи се с опростен език на формите 
творби, са наречени също „мисловни образи“. Те избягват недвусмисления прочит и оста-
вят наблюдателя да размишлява върху заслужаващи критика състояния.

В ситопечата Горяща китара (1975) намират израз надеждите и страховете на едно со-
циалистическо общество, чиите младежки движения се стремят към безгрижен живот на 
свобода. Музиката има възпламеняваща сила и същевременно може да бъде изпепелена – на 
фона на отдалечен, празен пейзаж и сиво небе.

Wolfgang Mattheuer
Born 1927 in Reichenbach im Vogtland
Died 2004 in Leipzig

Mattheuer made his Årst print works while training as a lithographer between 1942 and 1944. 
Having completed his training, he was drafted into the German army and was then taken prisoner 
by the Russian Army. On his return to Germany, he studied at the School for Applied Arts in Leipzig, 
and subsequently at the Hochschule für GraÅk und Buchkunst (Academy of Visual Arts) in Leipzig 
between 1947 and 1951. He returned there in 1953, remaining on as an assistant, then as a lecturer 
and Ånally as a professor. Together with his colleagues Bernhard Heisig and Werner Tübke, he 
helped bring about a change in direction, from Socialist Realism to the so-called Leipzig School. 
From 1958 until 1988 Mattheuer was a member of the ruling Socialist Unity Party of Germany; in 1989 
he took part in the weekly Monday protest demonstrations in Leipzig. In 1977, his work was shown at 
documenta 6.

The major theme of his work is engagement with social conditions of the present day. His clearly-
organised works are characterised by a simpliÅed formal idiom, and came to be known as “Thought 
Pictures”. They resist unambiguous readings and prompt the viewer to reßect on circumstances 
which deserve critique.

The 1975 screenprint Burning Guitar expresses the hopes and fears of a socialist society, whose 
youth movement strives for a carefree life in freedom. Music has incendiary power but can also go up 
in ßames—in front of a broad, empty landscape and a grey sky.



Олаф Метцел 
Роден 1952 г. в Берлин 
Живее в Мюнхен

Метцел следва от 1971 г. до 1977 г. в Свободния университет и в Академията на изкуствата 
в Берлин. През 1987 г. взема участие в documenta 8. Преподава в Хамбург и от 1990 г. е профе-
сор по скулптура в Мюнхен. 

Обектите, инсталациите и работите в публичното пространство на Метцел, които 
той развива от началото на 80-те години на миналия век, биха могли да бъдат наречени 
„перформативна скулптура“ и се свързват, както с физическо-архитектурното обкръ-
жение, така и със социалното, градското и политическото пространство. Художникът 
се интересува от визуализирането на връзките и противоречията в обществото, от 
тяхната интерпретация, анализ и критика. Неговите отчасти насилствени залепвания 
наново (Recollagen) на най-обикновени парчета, използвани за пълнеж, като късове от зид, 
училищни чинове или страници от вестници развиват своята достоверност и огромна 
провокативна сила от факта, че съвсем точно маркират действителни социални пробле-
ми. Целостта на една работа на Метцел се състои в нейната подчертана нецялост, раз-
рушеност, изкривеност, събореност, в тяхната вътрешна сплотеност от непреодолими 
противоречия.

В своите творби Мао (Червената книга) или Хайдегер (Изкуството и пространството) 
от 2014 г., Метцел работи с находки от личния си архив. Изрезки от вестникарски статии, 
страници от книги, снимки, листчета с бележки и други подобни са крайно увеличени и ко-
лажирани върху масивни алуминиеви плочи. Това, което изглежда като сгънато и изхвърле-
но с лекота, е извито при огъване с пълна сила. Който се опита да разгадае текстовете 
по продължение на гънките и чупките, бързо се губи в една словесна игра, последователно 
скриваща целия смисъл от читателя. С това не на последно място Метцел задава въпроси 
за скритите причини, предпоставки, основи на представите за информацията в дигита-
лизираната епоха.

Olaf Metzel
Born 1952 in Berlin
Lives in Munich

From 1971 to 1977, Metzel studied at the Free University Berlin and the Berlin Academy of Arts. In 1987, 
he took part in documenta 8. He taught in Hamburg and since 1990 has been professor of sculpture 
in Munich.

Metzel’s objects, installations and works in public space, which he has worked on since the early 
1980s, could be termed “performative sculpture”. These works relate to the physical and architectural 
environment, but also to social, urban and political contexts. Here, the artist is concerned with 
making visible societal connections and contradictions, and subjecting these to interpretation, 
analysis and criticism. His sometimes violent re-collaging of older elements—including parts of 
walls, school benches or newspapers—generate credibility and enormous provocative power by 
the highly precise way they address actual social problems. The unity of Metzel’s work consists of 
its pronounced fragmentation, burstings, bendings and overthrowings. Its inner consistency derives 
from its unresolved contradictions.

In his 2014 works Mao (The Red Book) or Heidegger (Art and Space), Metzel works with found objects 
from his personal archive. Cut-outs from newspaper articles, books, images, notepads and similar 
material are hugely magniÅed and collaged together on massive aluminium panels. What looks 
like it was eâortlessly crumpled and thrown away, in fact had to be bent using brute force. Anyone 
attempting to decipher the texts within the folds and bends will quickly lose themselves in word-
play, which consistently withholds any overall meaning from the reader. In this way, Metzel also 
questions ideas of information in a digital age.



Михаел Моргнер 
Роден 1942 г. в Кемниц 
Живее в Айнзидел до Кемниц

Моргнер следва от 1961 г. до 1966 г. в Лайпциг във Висшето училище за графика и изкуство 
на книгата и през 1966 г. се връща в Карл-Маркс-Щат (Кемниц). През 1977 г. заедно с други 
художници той основава критичната спрямо режима художническа група и продуцентска 
галерия Клара Мош. Също така Моргнер е член-учредител на Саксонската академия на изку-
ствата в Дрезден и на Свободната академия на изкуствата в Лайпциг. 

Тематично Моргнер винаги проявява интерес към уязвимостта на човека и към конфликта 
на индивида с обществото. Природата също винаги играе основна роля в неговите твор-
би. От 1975 г. той взема участие в различни пленери и през 1981 г. по време на една такава 
среща възниква идеята за записаната на видео акция M. преминава езерото при Галентин. 
Това е първото произведение на изкуството от този вид в ГДР. Две години по-късно реда-
ктира графична папка със ситопечати на кадри от това видео, които сглобява в нова кар-
тина и ги шаржира.

Моргнер тематизира в тази работа различни области. Заглавието и позата на художни-
ка водят първоначално към религиозна асоциация: Исус, който ходи по водата и позата на 
разпнатия Исус. Но Моргнер не е религиозен художник, по-скоро го интересува интелекту-
ално, чрез символи и съкратени знаци, да направи достъпен европейския културен кръг. При 
политическия прочит се вижда как протагонистът стоически изпълнява заповедта за на-
предване, въпреки опасността от сигурна гибел. Същевременно обаче това е и позата на 
онзи индивид, който въпреки опасността не може да бъде отклонен от пътя си.

Michael Morgner
Born 1942 in Chemnitz
Lives in Einsiedel, near Chemnitz

From 1961 to 1966, Morgner studied in Leipzig at the Hochschule für GraÅk und Buchkunst (Academy 
of Visual Arts) before returning in 1966 to his native city of Chemnitz (then known as Karl-Marx-
Stadt). In 1977, along with other artists, he founded the Clara Mosch group and producer gallery, 
which was critical of the East German regime. Morgner is a founder member of the Saxon Academy 
of Arts in Dresden, as well as of the Free Academy of Arts in Leipzig.

In thematic terms, Morgner has always been interested in human vulnerability and in the conßict of 
the individual with society. Nature also plays an ongoing, important role in his work. From 1975 on, 
he took part in numerous gatherings for open-air painting. While attending one of these meetings 
in 1981, he had the idea for his action piece, recorded on video, M. Crosses the Lake at Gallenthin, the 
Årst artwork of this kind in East Germany. Two years later, he edited a portfolio of graphic works, with 
screenprints of images from this video, which he assembled into a new picture, which he then drew 
upon in turn.

Morgner pursues a number of themes in this work. The title and the body position of the artist Årst 
raise religious associations: Jesus, who walked on water, and a cruciÅed position. But Morgner is 
not a religious artist, he is far more interested in the role of symbols and abbreviated signs in the 
intellectual development of European culture. Read politically, we can see the protagonist stoically 
carrying out the order to march forward, in spite of the prospect of certain doom. But this is also the 
attitude of one who does not allow himself to be distracted from his path, in spite of pressing danger.



Марсел Оденбах
Роден 1953 г. в Кьолн 
Живее в Кьолн

Оденбах следва от 1974 г. до 1979 г. във Висшето техническо училище в Аахен. Той е профе-
сор в Държавното висше училище за дизайн в Карлсруе и в Академията за медийни изкуства 
в Кьолн. През 1988 г. участва в documenta 8. През 1998 г. помага за изграждането на клас по 
медии в Техническия университет в Кумаси, Гана. От 2010 г. той е професор в Академията 
за изобразителни изкуства в Дюселдорф. 

Оденбах принадлежи към пионерите на видеоизкуството. Той разработва визуален език, 
който използва документални материали и от средата на 70-те години на миналия век се 
посвещава на тематични комплекси, като нация, история, колониализъм и расизъм. На фона 
на собствената му немска същност „да-бъде-немец“ в центъра на работата му най-напред 
са историята на Германия през 20. век, националсоциализмът, разделянето и повторното 
обединяване. От средата на 90-те фокусът му се премества върху глобални въпроси като 
миграцията, бежанските потоци, ксенофобията и социалната репресия. При това худож-
никът вижда шанса, чрез опознаването на други култури да разбере по-добре собствената 
си култура и да може да сравнява.

Неговата работа Птицо, яж или умри (1989) се занимава със сложната структура на образа 
и насилието, но също и с формите на спомена и на постепенното му избледняване и призо-
вава още веднъж към критично изследване на съответната собствена история. 

Marcel Odenbach
Born 1953 in Cologne
Lives in Cologne

Odenbach studied from 1974 to 1979 at Aachen Technical College. He was subsequently a professor 
at Karlsruhe University of Arts and Design and at Cologne Academy of Media Arts. In 1988, he helped 
to establish a media course at the Technical University in Kumasi, Ghana. He has been a professor at 
Düsseldorf Academy of Arts since 2010.

Odenbach is one of the pioneers of video art. He developed a visual idiom using documentary 
material, addressing themes such as nation, history, colonialism and racism, in works produced 
since the 1970s. Against a backdrop of his own “Germanness”, twentieth-century German history, 
National Socialism and the division and reuniÅcation of the country have served as the focus for 
his work. From the mid-1990s on, his focus shifted to global questions, including migration, refugee 
movements, xenophobia and social repression. In this way, the artist sees the opportunity to use 
knowledge of other cultures to better understand one’s culture, seeing it in a more comparative 
perspective.

His 1989 work Bird Eat or Die addresses the complex relation between image and violence, and also 
forms of memory and blind spots, and once again invites the viewer to critically reßect on their own 
history, whatever that might be.



Нам Джун Пайк
Роден 1932 г. в Сеул/Корея 
Починал 2006 г. в Маями Бийч/САЩ

В началото на Корейската война семейството на Пайк бяга през 1950 г. в Токио. Там той 
следва история на музиката и изкуството и пише своята диплома за Арнолд Шьонберг. 
Интересът му към съвременната композиция го отвежда в Германия, където първоначално 
следва в Мюнхен и Фрайбург, а след това се премества в Кьолн. От 1958 г. до 1963 г. работи с 
Карлхайнц Щокхаузен в студиото на Западногерманското радио WDR за електронна музи-
ка. Като член на флуксус той развива концепцията на „акционната музика“ и представя раз-
лични пърформанси. По този път той достига до експерименталното изкуство и до рабо-
тата с телевизори. Освен това създава звукови инсталации с технически модифицирани 
плейъри и от края на 60-те години – също и видеотворби. През 1977 г. участва в documenta 6 
и през 1987 г. в documenta 8. Пайк преподава не много години в Академията за изобразителни 
изкуства в Дюселдорф, но живее предимно в Ню Йорк.

Неговото, често изпълнено с хумор, отношение към електрониката и към средствата за 
масова информация го прави предшественик на медийното изкуство. Наред с технически-
те, художествените и демократичните възможности на електронните медии Пайк се ин-
тересува и от въпроса, до каква степен е мислимо едно приятелско взаимодействие между 
човек, природа и техника. С тази тематика той се занимава и в работата Смеещ се Буда 
от 1992 г.

Nam June Paik
Born 1932 in Seoul/Korea
Died 2006 in Miami Beach/USA

In 1950, at the beginning of the Korean War, Paik’s family ßed to Tokyo. There, he studied music and 
art, writing a diploma thesis on Arnold Schönberg. His interest in contemporary composition brought 
him to Germany, where he Årst studied in Munich and Freiburg, before moving to Cologne. Between 
1958 and 1963, he worked with Karlheinz Stockhausen in the WDR Studio for Electronic Music. As a 
member of the Fluxus movement, he developed his concept of “action music” and staged a variety 
of performances. In this way, he ended up working in experimental art, concentrating in particular 
on television technology. He also created sound installations using technically-modiÅed playback 
devices. From the late 1960s on, he began to produce video works. In 1977, he took part in documenta 
6 and in 1987 in documenta 8.

Paik taught for many years at the Art Academy in Düsseldorf, but mostly lived in New York.

His engagement with electronics and with the mass media—frequently a humorous one—made him 
a pioneer of media art. As well as the technical, artistic and democratic possibilities of the electronic 
media, Paik was interested in the possibility of peaceful interaction between humans, nature and 
technology. This is the theme of his 1992 work Smiling Buddha.



Хелга Парис
Родена 1938 г. в Голнов (днес Голеньов/Полша)
Живее в Берлин

В Професионалното училище по облекло в Берлин Парис учи от 1956 г. до 1960 г. моден дизайн 
и след това работи като доцентка, график и фотолаборантка. Като самоука тя се занима-
ва с фотография от 1967 г. 

От самото начало в творчеството на Парис се редуват отделни снимки и поредици и 
така се показват картини от източногерманската история, обхващащи повече от три-
десет години. Нейните снимки на хората са колкото поетични, толкова и концептуално 
строги.

Работата си тя започва от средата на работници и хора на изкуството в берлинския 
квартал Пренцлауер Берг Жени в държавното предприятие за облекло „Трефмоделе“ (1984). 
Погледът, позицията на ръцете, изборът на работно облекло, целият им външен вид и по-
ведение разказват не само за ролята и самоопределянето на това място. Също така те 
дават сведение за живота отвъд трудовите процеси, разказват за жизнения опит, надеж-
дата и копнежите. 

Helga Paris
Born 1938 in Gollnow (today Goleniów/Poland)
Lives in Berlin

Paris studied fashion design at the Technical College for Fashion in Berlin from 1956 to 1960, and 
subsequently worked as a lecturer, graphic artist and photographic laboratory assistant. From 1967 
on, she worked as a selftaught photographer. From the outset, Paris’s work advanced through the 
interplay between the individual image and the series, turning into a picture album of thirty years of 
East German history. Her images of people are as poetic as they are conceptually rigorous.

In the 1980s, from a starting point in the workingclass and artists’ milieu of the East Berlin district of 
Prenzlauer Berg, she created many images of women, as in the black-and-white photographs in the 
1984 series Women at the Clothing Factory VEB Treâmodelle Berlin. The gaze, the position of the 
hands, the choice of work clothing, the whole habitus composed a reportage on the role and self-
understanding of people at this factory. However, they also gave insights into lives beyond, telling of 
life experience, hopes and longings.



А. Р. Пенк 
Роден 1939 г. в Дрезден 
Починал 2017 г. в Цюрих

Пенк е до голяма степен самоук художник. Прекъсва своето професионално обучение за ре-
кламен художник, но от 1956 г. напразно полага усилия да го приемат да следва в Дрезден или 
в Берлин. В младостта си той взема уроци по рисуване и живопис, а по-късно посещава и ве-
черни курсове. Като най-важен учител той посочва Юрген Бьотхер (Щравалде, *1931). Наред 
с псевдонима А. Р. Пенк, по името на геолога Албрехт Пенк (1858-1945), който носи от 1968 г., 
той използва и различни други псевдоними, като Мики Спилейн, Майк Хамър,  
T.M., a.Y. и Y. 

Пенк се премества през 1980 г. на Запад и от 1989 г. до 2003 г. преподава в Академията за 
изобразителни изкуства в Дюселдорф. Участва през 1972 г., 1982 г. и 1992 г. в documenta. Не-
говото творчество се характеризира с графични символни изображения, напомнящи на 
архаични писмени системи, пещерни скални рисунки, пиктограми или графити. В ранните си 
работи той често се занимава със собствената биография и връзките с колеги художници 
в Дрезден. През 1964/65 г. Пенк рисува картина на приятелството. Тя го представя, заедно 
с художниците Юрген Бьотхер и Георг Керн (Базелиц, *1938), както и с автора и изпълнител 
на текстовете и музиката на актуални песни и лирик Волф Бирман (*1936).

Преди всичко обаче Пенк се занимава с политическите и обществените системи на кон-
фронтацията Изток-Запад, но също и с елементарните междучовешки отношения. От мо-
нументалните нарисувани с чертички човечета на така наречените Световни и системни 
образи на 60-те години по-късно той разработва Стандартните образи с по-нататъшно 
опростяване, достигащо до чисти знаци, които трябва да символизират състоянието на 
света. Пример за това е работата Без заглавие (1982).

A. R. Penck
Born 1939 in Dresden
Lives in Dublin/Ireland

Penck is a largely self-taught painter. He abandoned his training as a commercial artist in 1956, but 
failed in his attempt to obtain a study place in Dresden or Berlin.

In his youth, he had taken drawing and painting courses, and later he continued to take evening 
courses. By his own account, his most important teacher was Jürgen Böttcher (Strawalde, born in 
1931). As well as the pseudonym A. R. Penck, borrowed from the geologist Albrecht Penck (1858–
1945), which he used from 1968, he also used other pseudonyms, including Mickey Spilane, Mike 
Hammer, T.M., a.Y. and Y.

Penck emigrated to West Germany in 1980, and from 1989 until 2003 he taught at the Düsseldorf Art 
Academy. In 1972, 1982 and 1992, he took part in the documenta exhibitions. Penck’s work is marked 
by graphical symbols, reminiscent of archaic scripts, cave paintings, pictograms and graùti. His 
early works often dealt with his own biography and his relations with artist colleagues in Dresden. 
In 1964–65, Penck created a “friendship painting” showing himself with artists Jürgen Böttcher und 
Georg Kern (Baselitz, born 1938), as well as the songwriter and poet Wolf Biermann (born 1936). 
Above all, however, Penck engaged thematically with the political and social systems of the East-
West confrontation, and with basic human relationships. From the monumental stick-men of his 
so-called World and System Pictures made in the 1960s, he later developed Standard Pictures, which 
underwent still further simpliÅcation, moving towards the pure sign. These were meant to symbolise 
the state of the world. One example of these is Untitled from 1982.



Ото Пине
Роден 1928 г. в Ласфе 
Починал 2014 г. в Берлин

Пине следва художествено образование и живопис в Академията за изобразителни изку-
ства в Мюнхен и в Академията за изобразителни изкуства в Дюселдорф, после следва фи-
лософия в Университета в Кьолн. В Дюселдорф през 1957 г. създава заедно с Хайнц Мак (*1931) 
художническата група ZERO „НУЛА“, с която взема участие в documenta III (1959), преди през 
1964 г. в САЩ да стане професор в Университета в Пенсилвания и по-късно в Масачузет-
ския технологичен институт (MIT). В MIT се намира Центърът за съвременни визуални из-
следвания (Center for Advanced Visual Studies, CAVS), в който Пине работи като директор от 
1974 г. до 1999 г. и с който бива поканен през 1977 г. на documenta 6. 

От 50-те години на миналия век Пине се занимава със светлината като художествен еле-
мент и създава първите перфорирани светлинни тела и растерни изображения. Той експе-
риментира с огън и въздух, светлина и тъмнина. Неговите Светлинни балети и Образи от 
дим произхождат също така от феномени в природата и включват движението, времето 
и пространството в художествената продукция.

Така и един съществен елемент на неговата кинетична скулптура Светлинен балет: за-
главна колона (1968 г./1972) е живата същност на постоянното движение: точки, линии, по-
върхности и пространство непрекъснато преминават едно в друго и в следващия момент 
взаимно се отменят.

Otto Piene
Born 1928 in Laasphe
Died 2014 in Berlin

Piene studied art education and painting at the Academy of Fine Arts, Munich and the Art Academy, 
Düsseldorf, followed by studies in philosophy at Cologne University.

In Düsseldorf in 1957, along with Heinz Mack (born 1931), he founded the artists’ group ZERO, with 
which he also participated in documenta III in 1959. He then moved to the United States, in 1964, 
Årst to take up a position at the University of Pennsylvania, and later at MIT. MIT was the home of 
the Center for Advanced Visual Studies (CAVS), of which Piene was director from 1974 until 1999, and 
with which he was invited to documenta 6 in 1977.

From the 1950s on, Piene engaged with light as an artistic medium, and created his Årst perforated 
bodies of light and raster images. He experimented with Åre and air, light and darkness. His 
Light Ballets and Smoke Pictures also take natural phenomena as starting points, incorporating 
movement, time and space into the production of art. In this way, a central element of Piene’s kinetic 
sculpture Light Ballet: Title Column (1968/1972) is ongoing movement as a living thing: points, lines, 
surfaces and space constantly merge, cancelling each other out with every passing moment.



Петер Пилер
Роден 1968 г. във Фрицлар 
Живее в Хамбург

Пилер следва първоначално география, германистика и художествена педагогика, преди 
през 1993 г. да се запише във Висшето училище за изобразителни изкуства в Хамбург, къ-
дето следва до 2000 г. при Франц Ерхард Валтер (*1939). След като работи като гостуващ 
професор до 2005 г. в Хамбург, Пилер преподава от 2006 г. фотография във Висшето учили-
ще за графика и изкуство на книгата в Лайпциг. 

Петер Пилер изследва образите по концептуален начин. Той събира снимки от вестници и 
интернет, пощенски картички, текстове и наследствени фотографии. Създава архиви и 
сортира намереното по художествено-изобразителни елементи и съдържателни съвпаде-
ния. Като археолог на настоящето Пилер извлича и подготвя от нашето непрекъснато, 
привидно разбиращо се от само себе си медийно потребление основни структури на на-
шето странно непросветено общуване с фотографията. Неговите творби представят 
лаконично и комично тъгата на обикновения човек, като например стандартизирания вкус 
на еднофамилните къщи и озеленяването на балконите; те показват безполезността на 
волята за планиране и оформление на публичния сектор. И също така те документират 
липсата на фантазия в медийните образи, независимо дали става дума за представяне на 
местопрестъпления или за срязване на лентата при откриване на нови обекти. 

От Архива на Петер Пилер, който се състои от над 6000 фотографии и кръгло 100 подгру-
пи по мотиви, Пилер създава поредици, като Гледане в дупки (1999- 2006). Тук служебните 
компетентни лица са напуснали креслата си. Някои от тези групи лица са позирали за каме-
рата, други представят сценично своята ангажираност със строителните работи. Глед-
ката най-вече на господа на средна възраст и много малко дами сигнализира на читатели-
те: тук разумно и съгласувано с комисиите се прави това, което може да бъде направено. 
Повтарянето на всеки път една и съща ситуация чрез типологичното групиране от Пилер 
показва ясно, че документалната по дефиниция репортажна фотография винаги функцио-
нира и като инсценировка и че камерата подтиква участниците към определени модели на 
поведение.

Peter Piller
Born 1968 in Fritzlar
Lives in Hamburg

Piller Årst studied geography, German literature and art education, before enrolling at the University 
of Fine Arts of Hamburg, where he studied with Franz Erhard Walther (born 1939) until 2000. After a 
guest professorship in Hamburg in 2005, since 2006 Piller has taught photography at the Hochschule 
für GraÅk und Buchkunst (Academy of Visual Arts) in Leipzig.

Piller’s image research took place in a conceptual way. He collected photos from newspapers and 
the internet, texts and old boxes of photographs. From these, he created an archive, sorting the 
found images according to formal characteristics and thematic similarity.

Like an archaeologist of the present day, Piller examined our never-ending and only seemingly 
obvious media consumption, identifying basic structures within our curiously unexamined 
experience of photography. His works are a laconic and often humorous guide through the drabness 
of mediocrity, as in the standardised taste of suburban homes and balcony horticulture. They reveal 
the futility of public planning and design; they document the lack of imagination in mass media 
images, whether the representation of crime scenes or the cutting of ribbons at opening ceremonies.

The Peter Piller Archive was the resource Piller used to create series like Looking into Holes (1999–
2006): the archive consisted of over 6,000 photographs and about 100 sub-categories of motifs. Here, 
the oùcials in charge have left their oùce chairs behind. Many of these groups pose for the camera, 
others stage their involvement with building projects. The look of the mostly middle-aged men, plus 
a few women, sends a signal to the reader: here things are decided on prudently, by committee. What 
is doable is done. Piller’s typological groupings, through the repetition of near-identical situations, 
makes clear that reportage-photography, by deÅnition a documentary mode, always also involves 
the staging of a performance, and that the camera arranges those involved into speciÅc patterns of 
behaviour.



Херман Пиц
Роден 1956 г. в Олденбург 
Живее в Мюнхен

Пиц следва от 1975 г. до 1981 г. живопис при Раймунд Гирке (1930-2002) във Висшето училище 
за изобразителни изкуства в Берлин. От 1978 г. до 1987 г. той, заедно с Раймунд Кумер (*1954) 
и Фриц Раман (1936-2006), е част от групата художници БЮРО БЕРЛИН. Преподава в Ам-
стердам и Нюкасъл. Пиц участва през 1987 г. в documenta 8 и през 1992 г. в documenta IX. От 
2002 г. той е професор в Академията за изобразителни изкуства в Мюнхен и от 2011 г. вице-
президент на секция Изкуство в Академията на изкуствата, Берлин. 

Още след дипломирането си Пиц се отклонява от живописта и се посвещава на скулптури 
и на инсталационни пространствени проучвания, при които той започва още отрано да 
проверява механизмите на свързаната с изложбите дейност и да изучава в дълбочина нови 
пътища на художествената продукция и презентация. Често работи с намерени материа-
ли. Методите на картографиране, на измерване и анализиране на географски, исторически 
и символични пространства, от началото на 80-те години на миналия век се намират в 
центъра на неговата работа. При това изменението на мащаба и миниатюризирането 
играят също такава роля, както и напластяването на пространствени и времеви нива.

Пражки храд (1981), на български „Пражки замък“, показва същия този замък като хартиен 
модел до едно куфарче с инструменти. Формите на модела и на куфарчето показват из-
вестна прилика. Тук става дума не толкова за формалните сходства, колкото за въпроса на 
изображение и отражение, респ. за безименното междинно пространство между изображе-
ние и отражение, чиято неопределеност предизвиква фантазията на наблюдателя. 

Hermann Pitz
Born 1956 in Oldenburg
Lives in Munich

From 1975 to 1981, Pitz studied painting under Raimund Girke (1930–2002) at the Academy of Fine 
Arts in Berlin. From 1978 to 1987, along with Raimund Kummer (born 1954) and Fritz Rahmann (1936–
2006), he formed the artists’ group BÜRO BERLIN. He taught in Amsterdam and Newcastle. In 1987, 
Pitz took part in documenta 8, and participated in documenta IX in 1992. Since 2002 he has been a 
professor at the Academy of Fine Arts in Munich; since 2011, he has been vice-president of the section 
for art at the Academy of Arts, Berlin.

Very shortly after Ånishing his studies, Pitz turned away from painting, instead devoting himself 
to sculpture and exploratory spatial installations. In these works, he early on began to question 
the mechanisms of the exhibition business, and to explore new modes of artistic production and 
presentation. He frequently works with found materials. Since the early 1980s, the method of 
“mapping”—the measurement and analysis of geographic, historical and symbolic spaces—has been 
at the centre of his work. In this, a role is played by changesin scale and miniaturization, as well as 
the creation of diâerent layers of time and space.

An example of these can be seen in Prazsky Hrad (1981)—in English “Prague Castle”—with its paper 
model and instrument case. The model and the case have a certain formal similarity. But here it is 
less a question of formal aùnities than of image and copy, or rather of the nameless space between 
image and copy, whose indeterminacy challenges the imagination of the spectator.



Зигмар Полке
Роден 1941 г. в Оелс (днес Олешница/Полша)
Починал 2010 г. в Кьолн

През 1945 г. семейството на Полке бяга от Долна Силезия в Тюрингия и през 1953 г. се изсел-
ва в западно-германския град Вилих. Полке завършва професионално обучение като стък-
лописец и през 1961 г. започва да следва в Дюселдорф в Академията за изобразителни изку-
ства. През 1963 г. заедно с Герхард Рихтер (*1932), Конрад Луг Фишер (1939-1996) и Манфред 
Кутнер (1937-2007) той организира първата си изложба и заедно с тях полага основите на 
капиталистическия реализъм. Полке преподава от 1977 г. до 1991 г. във Висшето училище 
за изобразителни изкуства в Хамбург. Той е считан за един от най-значимите художници 
от следвоенното време, не на последно място творбите му са могли да бъдат видени на 
documenta 5 (1972), на documenta 6 (1977) и на documenta 7 (1982). 

За изкуството си той използва обикновени материали от света на потреблението, с 
който се занимава критично. Една важна тема за него е и сериозното ангажиране с ме-
дийния образен свят, което се проявява в творчеството му под формата на деликатни и 
иронични реплики на рекламни материали и печатни медии. От една страна той открива 
естетиката на полутоновото изображение във вестникарския печат и пренася черните 
точки, с които при фотографиите се получават полутоновете, в своята живопис. От дру-
га страна Полке произвежда „фалшификации“ на технически възпроизведени изображения, 
чрез което превежда обратно метода за масов печат в печат на уникати и по този начин 
насочва поглед към въпроса за оригинала. 

Неговата творба Без заглавие от 1987 г. показва ясно растерните точки на вестникар-
ския печат, които Полке пренася точка по точка. Растерната точка се превръща в са-
мостоятелен, задействащ фигуративното елемент от изображението. С това, че Полке 
връща обратно вестникарските снимки към съставните им части, той насочва поглед 
върху съдържанието им като манипулирана реалност.

Sigmar Polke
Born 1941 in Oels (today Oles´nica/Poland)
Died 2010 in Cologne

In 1945 Polke’s family ßed from Silesia, now in Poland, to Thuringia in East Germany, but then moved 
on to the West German town of Willich in 1953. Polke trained as a glass painter, then began studies at 
the Düsseldorf Art Academy in 1961. In 1963, together with Gerhard Richter (born 1932), Konrad Lueg 
Fischer (1939–1996) and Manfred Kuttner (1937–2007), he organised his Årst exhibition; together they 
founded the movement Capitalist Realism.

From 1977 to 1991, Polke taught at the University of Fine Arts in Hamburg. He is regarded as among 
the most important artists of the post-war era; his works were shown at documenta 5 (1972), 
documenta 6 (1977) and documenta 7 (1982).

In his art Polke used—and critically engaged with—everyday materials from the world of 
consumption. One key theme was the confrontation with mass-media images, an encounter staged 
in Polke’s work through subtle and ironic replications of advertisements and print media. On the 
one hand, Polke discovered the aesthetics of the newspaper print raster, transposing the black 
dots created in half-tone photographs to his painting. On the other hand, he produced “forgeries” 
of technicallyreproduced images, which retranslated mass printing back into uniquely produced 
images, and raised once again the question of the original. His 1987 work Untitled clearly shows the 
halftone dots of the newspaper image, which Polke reproduces point for point. The dots become 
an autonomous element of the image, dissolving the Ågurative mode of the picture. By reducing 
newspaper images to their constituent components, he draws our attention to their manipulated 
presentation of reality.



Робърт Рефелт
Роден 1931 г. в Щаргард/днес Полша
Починал 1993 г. в Берлин

Рефелт работи като транспортен работник и каменоделец в Берлин. От 1948 г. до 1953 г. 
следва във Висшето училище за изобразителни изкуства в Западен Берлин. След това рабо-
ти като график и фотожурналист, а през 1963 г. се премества в източната част на града, 
където работи на свободна практика. 

Творчеството на Рефелт обхваща преди всичко работи, в които се използват техники на 
възпроизвеждане на изображения, като ръчен висок печат, офсет, ситопечат или фотогра-
фия. През 1975 г. Рефелт се обръща с молба към различни художници от целия свят за създа-
ване на пощенска картичка. Така възниква първата изложба с мейл арт в ГДР. Той изгражда 
международна мрежа и чрез мейл арта може да остане във връзка с международните арт 
събития. 

Неговите послания се отличават с еднозначна ясна препратка към изкуството, както и 
чрез фрази със скрито дълбоко значение, които той аранжира чрез ясен дизайн. Примери за 
това са плакатите за мейл арта Без название от 1989 г.

Robert Rehfeldt
Born 1931 in Stargard/now Poland
Died 1993 in Berlin

Rehfeldt worked as a transport worker and stonemason in Berlin, before studying at the Academy 
of Fine Arts in West Berlin from 1948 to 1953. He subsequently worked as a graphic designer and a 
photojournalist, moving to East Berlin in 1963, where he worked as a freelancer.

Rehfeldt’s art is above all made up of works which make use of technologies of reproduction, 
including stamp printing, oâset printing, silkscreens and photography. In 1975, Rehfeldt asked a 
range of artists from all over the world to design a postcard. The resulting exhibition was the Årst 
Mail Art exhibition in East Germany. Rehfeldt built an international network and, through Mail Art, 
was able to stay in contact with the international art world.

Rehfeldt’s messages are characterised by their clear relation to art, as well as by subtle phrasing 
which is highlighted by clear design. Examples of this can be seen in the 1989 Mail Art poster 
Untitled.



Герхард Рихтер
Роден 1932 г. в Дрезден 
Живее в Кьолн

Рихтер следва от 1951 г. във Висшето училище за изобразителни изкуства в Дрезден. През 
1961 г. той бяга от ГДР, премества се в Дюселдорф и следва там в Академията за изоб-
разителни изкуства при К. О. Гьоц (*1914). В това време се сприятелява със Зигмар Полке 
(1941-2010), Конрад Луг Фишер (1939-1996) и Блинки Палермо (1943-1977). Той самият преподава 
живопис в академията от 1971 г. до 1994 г., но междувременно е гостуващ професор и в други 
университети. Рихтер участва в documenta през 1972г., 1977 г., 1982 г., 1987 г., 1992 г., 1997 г. и 
2007 г. От 2007 г. той е почетен гражданин на град Кьолн.

В началото на 60-те години на миналия век за първи път Рихтер започва да използва фото-
графии от вестници и списания като образец за своите картини, при което реализмът на 
образците се нарушава чрез увеличение и заличаващо размазване. Предмет на прерисунки-
те са преди всичко портрети, пейзажи или натюрморти. Успоредно с това възникват вече 
първите фототабла. Следват така наречените „изрисувания“, неясни абстрактни карти-
ни, приличащи на облаците по небето. От 80-те години в крайна сметка Рихтер започва да 
рисува широкоформатни абстрактно-експресивни картини, изградени от няколко нанесе-
ни щриха слоеве боя, с отчасти навлизащи в тях надрасквания.

Рихтер подчертава, че неговите картини са по-умни от него самия и смята Абстрактни-
те картини (1990-1998) за успешни тогава, когато с автономията и неразбираемостта 
си го изненадват и него така, както всеки друг наблюдател. „Аз не вярвам в абсолютната 
картина, може да има приближения, всеки път и отново и отново – опити и начала“ (Герхард 
Рихтер). В резултат на това с многобройните си алтернативните картини Рихтер успя-
ва да формулира един мироглед, приемащ винаги по няколко равноправни възможности.

Gerhard Richter
Born 1932 in Dresden
Lives in Cologne

Beginning in 1951, Richter studied at the Academy of Fine Arts in Dresden. He ßed East Germany in 
1961, settling in Düsseldorf, where he studied at the Art Academy under K. O. Götz (born 1914). During 
this time, he formed friendships with Sigmar Polke (1941–2010), Konrad Lueg Fischer (1939–1996) and 
Blinky Palermo (1943–1977). He then taught painting at the Düsseldorf Art Academy from 1971 to 1994, 
while also holding various guest professorships at other universities. Richter took part in documenta 
exhibitions in 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 and 2007. In 2007, he was granted honorary citizenship 
of the city of Cologne.

In the early 1960s, Richter Årst began to use newspaper and magazine photographs as the basis for 
paintings, while disrupting the realism of these models by the use of enlargement and blurring. The 
objects depicted were above all portraits, landscapes or still lives.

Parallel to these pictures, Richter also painted his Årst colour charts, followed by his so-called 
“inpaintings”, blurry abstract paintings like cloud images. From the 1980s on, Richter also produced 
large-format abstractexpressive paintings, made by applying several layers of paint, which was then 
partially scraped oâ.

Richter insists that his images are cleverer than he is, and judges his Abstract Paintings (1990–
1998) as successful if they surprise him, as much as any other spectator, by their autonomy and 
incomprehensibility.

“I do not believe in the absolute image, there can only ever be approximations: approaches and 
attempts tried over and over again,” he has said. Given his painting’s variety of alternative results, 
Richter has formulated a world-view which regards several diâerent possibilities as equally justiÅed.



Клаус Ринке
Роден 1939 г. във Ватеншайд
Живее в Хан при Дюселдорф

Ринке следва от 1957 г. до 1960 г. стенопис в Университета за изкуства Фолкванг в Есен. 
По време на следването си и след това той пътува много из Европа. Живее пет години във 
Франция и прекарва няколко месеца в Гърция, Испания и по-късно – в Бразилия и в Австралия. 
През 1965 г. се връща в Германия и от 1974 г. до 2004 г. преподава в Академията за изобрази-
телни изкуства в Дюселдорф. През 1972 г. и 1977 г. участва в documenta. 

Ринке принадлежи към онези художници, които от края на 60-те години на миналия век в 
хода на концептуалното изкуство дават нова насока на фотографията. В картината 
влизат инсценировки на собствената личност, но за разлика от документирането на 
пърформанси, тук от самото начало възможностите, изискванията и границите на фото-
графията са включени в концепцията на работите. При представянето не става дума за 
идентичността на художника (както в автопортрета), а за представянето на една идея.

Фотопоредицата Мутация (1970) се занимава с различните възможности, лицето да се 
скрие с помощта на ръцете и дланите. В кадъра остава винаги горната част на тялото 
на художника, концентрирана като акционна площ. Чрез все по-неестествените изкълч-
вания тялото се отдалечава все повече и повече от човека към една минималистично въз-
действаща пластика.

Klaus Rinke
Born 1939 in Wattenscheid
Lives in Haan, near Düsseldorf

Rinke studied mural painting from 1957 to 1960 at the Folkwang School in Essen. He travelled widely 
in Europe, both during and after his studies. He lived for Åve years in France, while also going to 
Greece, Spain, Brazil and Australia for periods of many months. In 1965, he returned to Germany, 
teaching from 1974 to 2004 at the Art Academy in Düsseldorf. In 1972 and 1977, he took part in the 
documenta exhibition.

Rinke was among the artists who, under the inßuence of conceptual art, gave new direction to 
photography from the late 1960s on. They made their own bodies the subject of the image, but unlike 
the documentation of performances, from the start their work included within it the possibilities, 
speciÅcities and limits of photography.

Representation did not centre on the identity of the artist (as in a self-portrait), but rather on the 
presentation of an idea.

The photo series Mutation (1970) engages with the various possibilities of covering the face with 
the hands and arms. The composition of the image is always concentrated on the Åeld of action, 
comprising the upper body of the artist. As increasingly unnatural contortions are shown, the body 
becomes less and less human, coming to appear like a minimalist sculpture.



Юлиан Рьодер
Роден 1981 г. в Ерфурт 
Живее в Берлин

Рьодер завършва от 1999 г. до 2002 г. едно професионално обучение при фотографската 
агенция „Осткройц“, където членува от 2004 г. След професионалното обучение той следва 
при Арно Фишер (1927-2011), както и във Висшето училище за графика и изкуство на книгата 
в Лайпциг и във Висшето училище за приложни науки в Хамбург. 

Работите на Рьодер се занимават директно със социалното и политическото и отразя-
ват въздействията на глобалния, ориентиран към растежа късен капитализъм върху об-
ществото. Неговите снимки на реалност без инсценировка напомнят по въздействие на 
класически исторически картини. Рьодер работи със своите картини на мястото на пре-
сичане на изкуство, репортаж и документалистика. Неговият интерес е към поведението 
на социални групи от младежката култура. В края на 90-те години той търси признаци за 
едно по-широко младежко движение, което активно да поставя под въпрос капиталисти-
ческата система.

От 2001 г. Рьодер работи по своя дългосрочен проект Срещите на върха. Оттогава той 
редовно пътува до местата на провеждане на срещите на върха на Г8 и на ЕС и фотогра-
фира критичните към глобализацията протестни акции. Рьодер винаги се намира в разгара 
на тези демонстрации и прави снимките съвсем отблизо. 

Julian Röder
Born 1981 in Erfurt
Lives in Berlin

From 1999 to 2002, Röder trained with the photographic agency Ostkreuz, becoming a member in 
2004. He subsequently studied with Arno Fischer (1927–2011), and at the Hochschule für GraÅk und 
Buchkunst (Academy of Visual Arts) in Leipzig, and at the Hamburg University of Applied Sciences.

Röder’s work directly addresses social and political questions, reßecting on the societal eâects of 
global growth-oriented capitalism. His photographs of unstaged reality are reminiscent, in their 
eâect, of classical history paintings. Röder’s works operate at the intersection of art, reportage and 
documentary, and he takes a particular interest in the behaviour of youth culture groups. At the end 
of the 1990s, he sought out traces of a wider youth movement would might actively call the capitalist 
system into question. 

Since 2001, Röder has worked on a long-term project entitled The Summits. In the course of 
the project, he has regularly traveled to the venues of G8 and EU summits, photographing anti-
globalization protest actions. Röder was always in the midst of these demonstrations, taking 
pictures at extreme close range.



Улрике Розенбах
Родена 1943 г. в Бад Залцдетфурт 
Живее в Кьолн и в Заарланд

Розенбах следва от 1964 г. до 1970 г. в Академията за изобразителни изкуства в Дюселдорф 
скулптура и е майстершюлер при Йозеф Бойс (1921-1986). От 1971 г. тя се представя пред 
обществеността с първите си видеоработи, пърформанси и художествени акции. Тя уста-
новява контакти с американското женско движение, което води до редовни нейни пътува-
ния по работа до САЩ и силно повлиява нейното творчество. През 1977 г. и 1987 г. участва в 
documenta. Тя преподава в многобройни курсове и е гостуваща професор.

От самото начало Розенбах изследва внимателно в своите творби ролята на жената и до 
днес е приета за най-значителната представителка на феминисткото изкуство. Тя после-
дователно разширява своя тематичен спектър и скоро в работите си включва връзката 
на човека, природата и духа. 

Творбата й Тонове на лотосовия цвят от 1979 г. възниква в началото на това ново раз-
витие. В един документиран видео пърформанс тя през неравномерни интервали отделя 
една от друга две дървени пръчки пред лицето си и бързо отново ги събира с плясване. 
Напрежението, което възниква при движението на пръчките, рязко се освобождава при 
хлопването им. Фазата на концентрация в абсолютна тишина напомня на ЗЕН медитация, 
докато ударът на пръчките я прекъсва. В шест цветни фотографии са увековечени кадри 
от този видео пърформанс.

Ulrike Rosenbach
Born 1943 in Bad Salzdetfurth
Lives in Cologne and in the Saarland

Rosenbach studied sculpture from 1964 to 1970 at the Art Academy in Düsseldorf, where she was 
a master-student of Joseph Beuys (1921–1986). From 1971 on she came to prominence with her 
Årst video works, performances and art actions. She made contact with the American women’s 
movement, which strongly shaped her work and led to regular working visits to the United States. In 
1977 and 1987, she took part in the documenta exhibitions. She has had numerous teaching positions 
and guest professorships.

From her earliest work, Rosenbach’s art has questioned the role assigned to women, and to this day 
she is regarded as a highly signiÅcant representative of feminist art. Consistently expanding her 
thematic range, she soon went on to incorporate the relation of human beings, nature and spirit into 
her art.

Her 1979 work Lotus-Bud Tones dates to the beginnings of this new development. In a performance 
documented on video, she holds two wooden poles closely in front of her face, pulling them apart 
at irregular intervals, then slamming them quickly back together. The tension created by the 
movement of the poles is abruptly broken by the wooden “crack” sound as the two are brought 
together. The concentration phase, conducted in absolute silence, is reminiscent of Zen meditation, 
until it is interrupted by the impact of the poles. In six colour photographs, moments from the video 
performance are preserved.



Дитер Рот 
Роден 1930 г. в Хановер 
Починал 1998 г. в Базел/Швейцария

Рот израства основно в Швейцария и от 1947 г. до 1951 г. завършва професионално обучение 
за рекламен график. По-късно живее от време на време в Дания и в САЩ, преди всичко обаче 
в Исландия. Рот установява тесни контакти с международните флуксус-художници и през 
60-те години взема участие в концертите и акциите на флуксус. С Даниел Шпьори той из-
работва творби в т.нар. „ядивно изкуство“ „Eat Art (англ.), Ess-Kunst (нем.)“ и ги оформя през 
70-те години в многобройни книжни обекти. Творби от Рот са показвани на documenta 4 
(1968) и на Documenta 11 (2002).

Рот експериментира с най-различни направления в изкуството, като филм, литература и 
графика и се счита за представител на конкретната поезия. Но той става известен пре-
ди всичко със своите работи с хранителни продукти и други органични материали, като 
шоколад, сирене/кашкавал или подправки, при които, наред със скулптурните възможности, 
той се интересува от процеса на разпад и разтваряне.

Между 1961 г. и 1970 г. възникват около 50 литературни колбаси, които Рот смесва по една 
оригинална рецепта за колбаси, само дето вместо месо използва в нея накъсани страници 
от списания или книги.

Dieter Roth
Born 1930 in Hannover
Died 1998 in Basel/Switzerland

Roth mostly grew up in Switzerland, and between 1947 and 1951 he there trained as a commercial 
artist. Later, he lived at various times in Denmark and the United States, but above all in Iceland. Roth 
had close connections to the international Fluxus movement and in the 1960s took part in Fluxus 
concerts and actions. Together with Daniel Spoerri he made Eat Art works, and in the 1970s created 
numerous “bookworks”. Works by Roth were exhibited at documenta 4 (1968) and Documenta 11 
(2002).

Roth experimented with a wide variety of artistic media, including Ålm, literature and graphic art, and 
he was a signiÅcant Ågure within the concrete poetry movement. But he became known above all 
for his work with food and other organic materials, including chocolate, cheese and herbs: as well as 
their sculptural possibilities, these also interested him for their processes of dissolution and decay. 
Thus, between 1961 and 1970, Roth created Åfty Literature Sausages, which he created according to 
an original sausage recipe, but instead of meat, he used the torn-up pages of magazines or books.



Томас Руф
Роден 1958 г. в Цел ам Хармерсбах
Живее в Дюселдорф

Руф следва от 1977 г. до 1985 г. при Бернд и Хила Бехер в Академията за изобразителни изку-
ства в Дюселдорф. През 1999 г. става там професор по фотография и в периода 2000-2006 г. 
води бившия клас по фотография на Бехер. Руф е представен през 1992 г. на documenta IX. 

Руф става известен с широкоформатните супер прецизни портретни снимки, които пора-
ди тяхната обективност и неутралност ясно подчертават разликата между реалност-
та и образа. Характерно за неговия начин на работа са често развивалите се в продъл-
жение на години групи творби в различни тематични области, в които той внимателно 
изследва образно свързаните с тях зрителни навици и фотоконвенции. От края на 80-те 
години на миналия век Руф се посвещава преди всичко на архитектурната фотография. 
Отново и отново той разработва формални и технически аспекти на аналоговата и ци-
фрова фотография и за различни поредици усвоява и чужд материал, който чрез своята об-
работка прехвърля в изобразителното изкуство. В творчеството си той се интересува 
не само от научните методи и от историята на самата среда като централен катализа-
тор на модернизма, а и от фотографията като документ на обективността и като среда 
за субективен израз.

Още докато следва, Руф създава първата група творби Интериори (1979-1983), за която 
фотографира жилищни помещения от 50-те до 70-те години на миналия век. Камерата не 
само изобразява вярно, но тя и променя това, което снима. Една фотография приближава 
изобразеното отблизо и настроено в дълбочина, като същевременно дистанцира живата 
му пространствена телесност в двуизмерна неподвижност. Поредицата на Интериорите 
маркира навлизането на Руф в едно систематично изследване на фотографската образ-
ност със средствата именно на онази образност.

Thomas RuÊ
1958 in Zell am Harmersbach
Lives in Düsseldorf

From 1977 to 1985, Ruâ studied with Bernd and Hilla Becher at the Art Academy in Düsseldorf. In 
1999, he was appointed professor of photography there, and from 2000–2006 he ran the former 
Becher photography class. In 1992, Ruâ ’s work was part of documenta IX. Ruâ became well-
known for his extremely precise, large-format photographic portraits. Thanks to their objectivity 
and neutrality, they clearly emphasised the diâerence between image and reality. His work is often 
characterised by groups of works, on a variety of themes, which are created over the course of many 
years: for each theme, Ruâ visually challenges its conventional modes of seeing and of photography. 
From the end of the 1980s on, Ruâ turned above all to architectural photography. He repeatedly 
worked with the formal and technical aspects of analogue and digital photography, as well as 
appropriating and processing unfamiliar materials, in doing so transposing them into the realm 
of visual art. His works address scientiÅc methods and the history of the medium of photography 
as a central catalyst of modernity, as well as photography’s double identity as both a document of 
objectivity and a medium of subjective expression.

Ruâ was still a student when he made the Årst works of his Interieurs (1979–1983) series, for which 
he photographed domestic living spaces of the 1950s, 60s and 70s. The camera alters what it 
captures, as well as making an accurate representation of it. A photograph brings its object close, 
retaining its depth of Åeld, but at the same time it maintains actual living spatial depth at a distance, 
holding it rigidly within the image’s two-dimensionality.

The Interieurs series marks the beginning of Ruâ ’s systematic investigation of the qualities of the 
photographic image, which he carries out using the image itself as a medium.



Райнер Рутенбек
Роден 1937 г. във Фелберт 
Живее в Дюселдорф

След професионално обучение по фотография Рутенбек работи като фотограф на свобод-
на практика в Дюселдорф, документира акции на Флуксус и ZERO и фотографира творби 
на художници за каталози и документации. От 1962 г. до 1968 г. следва скулптура при Йозеф 
Бойс в Академията за изобразителни изкуства в Дюселдорф. През 1975 г. и 1976 г. е гостуващ 
доцент във Висшето училище за изобразителни изкуства в Хамбург и от 1980 г. в продълже-
ние на двадесет години е професор в Академията за изобразителни изкуства в Мюнстер. 
Рутенбек участва многократно в documenta (1972 г., 1977 г., 1982 г. и 1992). 

Докато в ранните си творби се концентрира преди всичко върху фотография и рисунка, 
от края на 60-те години Рутенбек се посвещава на пластики (обектно изкуство) и в ми-
нималистични студии се занимава преди всичко с предмети от бита и с използването на 
обикновени материали, като метал, пепел, плат, стъкло, дърво, хартия. Неговите творби 
съдържат елементи на минималното изкуство, на материалното изкуство, на концептуал-
ното изкуство, както и на бедняшкото изкуство (Arte Povera). Определящата сила на него-
вите работи са полярностите, които влизат във връзка помежду си.

Силните контрасти в материала, формата и цвета се балансират по такъв начин, че се 
създава един хармоничен и спокоен момент, който придава на творбите му спокойствие и 
тишина. Неговите пластики се отделят от класическата представа за скулптурна твор-
ба и поставят наблюдателя пред напълно нови предизвикателства, като например Маса с 
гумено въже от 1984 г.

Reiner Ruthenbeck
Born 1937 in Velbert
Lives in Düsseldorf

After completing a photography apprenticeship, Ruthenbeck worked as a freelance photographer in 
Düsseldorf, documenting actions by Fluxus and ZERO and photographing artworks for catalogues 
and other kinds of documentation. From 1962 to 1968, he studied sculpture with Joseph Beuys at 
Düsseldorf Art Academy. In 1975 and 1976 he was a guest professor at the University of Fine Arts, 
Hamburg, and for two decades from 1980, a professor at the Art Academy in Münster. Ruthenbeck 
regularly participated in documenta (1972, 1977, 1982 and 1992).

While his early works concentrate above all on the media of photography and drawing, from the 
late 1960s on Ruthenbeck turned to object art. In his minimalist studies, he worked above all with 
everyday objects, using ordinary, everyday materials like metal, ashes, fabric, glass, wood and paper. 
His work has elements of minimal art, but also material art, conceptual art and Arte Povera.

Ruthenbeck’s work draws its dominant force from the relation between the polarities which it 
contains. Strong oppositions within material, form and colour are brought into balance, creating a 
harmonic and quiet moment, lending Ruthenbeck’s work peace and tranquillity. His sculptures diâer 
from classical ideas of sculptural work, posing quite new challenges to the spectator, as with his 
1984 work Table with Rubber Rope.



Карин Зандер
Родена 1957 г. в Бенсберг 
Живее в Берлин

Зандер следва от 1979 г. първоначално в Свободното училище по изкуства и след това в 
Академията за изобразителни изкуства в Щутгарт. Тя преподава в различни международ-
ни Висши училища по изкуства. През 1999 г. става професор във Висшето училище по изку-
ства в Берлин-Вайсензе, от 2007 г. е професор в Швейцарското висше техническо училище 
(ETH) в Цюрих. 

Да „визуализира нещо, което вече е там, но не се възприема“, така нарича Зандер своя инте-
рес. Творчеството й се базира на едно отворено понятие за скулптурата и нейните кон-
цептуални работи се развиват в задълбочено занимаване със съответния контекст. Тя 
анализира ситуации, пространства и предмети и прави видима тяхната многозначност. 
Взаимодействието между нейната работа, наблюдателя, местата, между наличното и 
добавеното, между присъстващото и отсъстващото, се изследва, превежда и излага. На-
месите й са изненадващи и разкриват нов поглед към познатото. 

Кокоше яйце полирано (1994) е шлифовано толкова дълго, докато повърхността е започна-
ла да блести и жълтъкът да проблясва. Сега черупката му поема в отражението външното 
на обкръжението. Чрез презентацията животинският продукт – с всички негови конота-
ции от гледна точка на историята на изкуството и на архетипите – се облагородява вър-
ху пиедестала и се превръща в минималистична скулптура. Заглавието описва предмета и 
неговия процес на производство и така връща скулптурата на едно обективно ниво.

Karin Sander
Born 1957 in Bensberg
Lives in Berlin

Sander began her studies in 1979, Årst at the Independent College of Art in Stuttgart, later at 
Stuttgart State Academy of Art and Design. She subsequently taught at a number of international 
colleges and academies of art. In 1999, she was appointed a professor at Berlin-Weißensee Art 
Academy, and since 2007 she has been a professor at the ETH Zürich.

As Sander herself puts it, her interest lies in “making visible something that is there, but not 
perceived”. Her work has its basis in an expanded concept of sculpture, with her conceptual works 
emerging in an encounter with their own speciÅc context. She analyses situations, spaces and 
objects, making their ambiguity visible. Her art investigates, translates and exhibits the relations 
between work, spectator and location, as well as between presence and absence, and between what 
is given and what is added. Her interventions are surprising, opening up new ways of looking at the 
familiar.

The egg in her 1994 piece Hen’s Egg, Polished was polished until its surface shone and the yolk 
shimmered through the shell, which also reßected the surrounding space in its polished surface. The 
animal product—which comes with many art-historical and archetypal connotations— is ennobled 
by its placement on a plinch, turned into a minimalist sculpture. The title indicates the object and its 
process of making, in this way bringing the sculpture back to a sober, material level.



Йорг Засе
Роден 1962 г. в Бад Залцуфлен 
Живее в Бранденбург

Засе следва в Академията за изобразителни изкуства в Дюселдорф и е майстершюлер при 
Бернд Бехер (1931-2007). След като завършва следването си, преподава в Дюселдорф и в 
Щутгарт и от 2003 г. до 2007 г. е професор по Документална фотография в Университа в 
Дуйсбург-Есен. 

В своето творчество Засе се занимава с всекиднението и всекидневната култура. От-
правна точка тук са, както лично заснето от него вътрешно обзавеждане, така също и 
намерени снимки на фотографи любители, които той обработва на компютъра в процеса 
на колажиране по отношение на кадър, перспектива, цвят или фокусировка. За него фото-
графията никога не е само просто отражение на действителността, той по-скоро анали-
зира условията на възникване на възприятие, а също и тези на възникване на снимки.

За творбите W-88-02-03, Бад Залцуфлен (1988), W-88-05-02, Ратинген (1988) и W-90-02-01, Гисен 
(1990) Засе фотографира познати предмети в жилища и съвсем преднамерено ги поставя в 
снимката. По този начин той представя полезни, безполезни, а понякога и чудновато въз-
действащи неща, предизвикващи спомени или асоциации, или пък потъващи в баналност. 
Но в крайна сметка имаме работа със снимки с такава организация, че нещата винаги се 
оказват и подвижни декори на оригиналност, към каквато те се стремят. 

Jörg Sasse
Born 1962 in Bad Salzußen
Lives in Brandenburg

Sasse studied at the Art Academy in Düsseldorf, where he was a master-student of Bernd Becher 
(1931–2007). After his studies, he taught in Düsseldorf and Stuttgart, and from 2003 to 2007 was 
professor for documentary photography at the University of Duisburg-Essen.

Sasse’s work deals with everyday life and its culture. Sometimes its starting point are domestic 
interiors photographed by Sasse himself; sometimes instead it is found images by amateur 
photographers, digitally processed by Sasse to alter their composition, perspective, colour and 
focus. For him, photography is never a mere copy of reality. Instead, it is a mode of analysis, which 
examines the conditions under which perception is created and images are made.

For W-88-02-03, Bad Salzußen (1988), W-88-05-02, Ratingen (1988) and W-90-02-01, Gießen (1990), 
Sasse photographed familiar objects in a domestic setting, carefully placing them within the image. 
In this way, he presents objects that are useful or useless and which sometimes seem bizarre. 
They either set oâ memories and associations, or else sink into banality. But ultimately what we 
see are pictures organised so that the objects become theatrical props in the image’s own desired 
originality.



Михаел Шмит
Роден 1945 г. в Берлин 
Починал 2014 г. в Берлин

След едно прекъснато професионално обучение за бояджия през 1963 г. Шмит постъпва на 
служба в полицията, от която по-късно отново се отказва в полза на фотографията. На 
двадесет години той сам се учи да фотографира. През 1976 г. основава Ателието по фото-
графия в Берлин-Кройцберг. Той е един от първите немски художници, на които Музеят на 
модерното изкуство в Ню Йорк посвещава самостоятелна изложба.

Шмит се смята за представител на модерната социална документална фотография и на 
авторската фотография в Германия. Неговите снимки на хора и на градски ландшафти ви-
наги се отнасят за всекидневни реалности и стилистично са безпристрастно прозаични. 
Повечето от неговите творби се манифестират като дълги фотопоредици, по всяка от 
които той работи в продължение на години непрекъснато.

С малки изключения неговите фотографии са винаги черно-бели, както е в последния му 
проект Хранителни продукти (2012). Работата Временно прекратяване на военните 
действия (1985-1987) е примерна за висококонцентрираното занимаване на Шмит със спе-
цифичните тематични комплекси. В тези работи той показва Берлин по-малко като град, 
отколкото като фотографско-естетично ново отстояване и утвърждаване на света.

Michael Schmidt
Born 1945 in Berlin
Died 2014 in Berlin

After abandoning his studies as a painter, Schmidt joined the police in 1963, then in turn gave that up 
to become a photographer: at the age of twenty, he taught himself photography. In 1976, he founded 
the Photography Workshop in the West Berlin district of Kreuzberg. He was among the Årst German 
artists given a solo exhibition at the Museum of Modern Art in New York. 

Schmidt is regarded as a representative both of modern social-documentary photography and of 
German artistic photography. His images of people and urban landscapes always show everyday 
realities, presented in an objective, sober style. Most of his works form part of extensive photoseries, 
which Schmidt works on over many years.

With very few exceptions—including his last project Foodstuâ (2012)—Schmidt’s photographs 
are always in black and white. The work Truce (1985–1987) is an excellent example of his highly 
concentrated engagement with speciÅc themes. In these works, Berlin is not simply depicted as a 
city; it appears as a photographic-aesthetic reassertion of the world.



Бернард Шулце
Роден 1915 г. в Шнайдемюл 
Починал 2005 г. в Кьолн

През 30-те години на миналия век Шулце следва във Висшето училище за художествено 
образование в Берлин и в Академията за изобразителни изкуства в Дюселдорф. Ранното му 
творчество изгаря по време на едно въздушно нападение през 1945 г. над Берлин. Новото 
начало след войната се оформя от занимаването с неформалната живопис на Волс (1913 – 
1951) и на Парижката школа (École de Paris), както и на „графизма“ (Шулце) на Сам Франсис 
(1923–1994) и Джаксън Полък (1912–1956). През 1952 г. Шулце създава с колеги художническата 
група Квадрига (Quadriga), ядрото на немското неформално изкуство и през 1959 г. участва 
в documenta II.

През 50-те години на миналия век Шулце развива един съвсем личен стил на жестово-
абстрактната живопис, появяват се релефни картини с различни поставени върху 
платното материали. От 1957 г. се появяват така наречените „Tabuskris“ работи (tabulae 
scriptis), междинни форми на живопис и рисунка, през 60-те години с Migofs той разширява 
творчеството си в триизмерното. 

В цялото му творчество рисуването си остава за него самостоятелен и независим 
израз на изкуството. При наблюдаване на ранните му рисунки човек е изкушен да открива 
живописното или фигуративното. Но те отразяват реалността по друг начин, измислят 
фантастични лабиринтни пространства зад Обемиста ограда от време (1976), според 
заглавието на една книга за художници от Шулце.

Bernard Schultze
Born 1915 in Schneidemühl
Died 2005 in Cologne

In the 1930s, Schultze studied at the College of Art Education in Berlin, as well as at Düsseldorf Art 
Academy. His early work was destroyed in an air-raid Åre in Berlin in 1945. His fresh start after the war 
was very much shaped by his encounter with the informel painting of Wols (1913–1951) and the Paris 
School, as well as with the so-called “graphism” of Sam Francis (1923–1994) and Jackson Pollock 
(1912–1956). In 1952, together with a number of colleagues, Schultze founded the group Quadriga, 
which served as the core of informel painting in Germany. In 1959, he took part in documenta II. 

During the 1950s, Schultze developed a very personal style of gestural-abstract painting, creating 
relief pictures by aùxing various materials to the canvas. From 1957 on, this was how he made his 
so-called Tabuskris works (tabulae scriptis), a form somewhere between painting and drawing. With 
his Migofs in the 1960s, Schultze’s work became even more three-dimensional.

In Schultze’s work as a whole, drawing remained a unique mode of artistic expression. Looking at 
his early drawings, one is sometimes tempted to try to make out a landscape or a Ågure. But they 
reßect reality in a very diâerent way: they imagine fantastic, labyrinthine spaces on the far side of the 
Awkward Fence of Time, to use a phrase Schultze chose as the title for a 1976 artist’s book.



Гундула Шулце Елдови
Родена 1954 г. в Ерфурт
Живее в Перу

Шулце Елдови следва първоначално в Професионалното училище за реклама и дизайн в Изто-
чен Берлин и от 1979 г. до 1984 г. – фотография във Висшето училище за графика и изкуство 
на книгата в Лайпциг. С лекции тя финансира през 80-те години пътуванията си из ГДР. 

Пътуването е от централно значение за творчеството на Шулце Елдови. Тя пропътува, в 
продължение на години, САЩ, Египет, Италия или Япония и там създава много от нейните 
фотоцикли. Ранните й работи са социално критични изследвания на пролетарския Изто-
чен Берлин. В по-късни творби се занимава с преминаването на границите, със собствено-
то си телесно Аз и с промените в света. И темата за съпротивата спада към нейните мо-
тиви. В подобни моменти тя е в разгара на случващото се и подушва вътрешните бездни 
и страхове, дебнещи у всекиго, както например в снимката Берлин (1987).

Gundula Schulze Eldowy
Born 1954 in Erfurt
Lives in Peru

Schulze Eldowy Årst studied at the Technical College for Advertising and Design in East Berlin, then 
from 1979 to 1984 studied photography at the Hochschule für GraÅk und Buchkunst (Academy of 
Visual Arts) in Leipzig. In the 1980s, she Ånanced her travels through East Germany with lectures.

Travel is central to Schulze Eldowy’s work. She created many of her cycles of pictures while 
travelling, sometimes for years at a time, in countries including the USA, Egypt, Italy and Japan. Her 
early work consists of social-critical studies of proletarian East Berlin. In her later work, key themes 
include border crossings, the physical self and transformations taking place in the world. Resistance 
is another common theme: in these moments of her work, she puts herself right in the middle of a 
scene, tracking down the inner anxieties and abysses lurking inside everyone, as in the 1987 picture 
Berlin.



Емил Шумахер
Роден 1912 г. в Хаген 
Починал 1999 г. в Сан Хосе, Ибиса/Испания

Шумахер следва от 1932 г. до 1935 г. в Училището за приложни изкуства в Дортмунд с наме-
рението да стане рекламен график. Като „културен болшевик“ той не е приет в камара-
та по изобразителни изкуства към Имперската палата по културата. През годините на 
войната работи като технически чертожник във военната промишленост, а след края 
на войната – като художник на свободна практика. Шулце е важен представител на нефор-
малното изкуство и през 1959 г. участва в documenta II.

Най-напред започва с кубистични пейзажи и предметни работи. Самият той казва: „Моята 
живопис не е нищо повече от една форма на подобрен живот.“ През 50-те години на миналия 
век развива творби, които се занимават с истинската стойност на цвета и с психическо-
то му въздействие. Неговото творчество разкрива почти като на игра амбивалентност-
та на фигуративност и абстракция. Неговите картини са оформени от контраста между 
сетивната интензивност на светене и най-често чупливите повърхности.

В своите хартиени работи Шумахер често използва неравномерно тъмни щрихи на чет-
ката, които сякаш очертават аморфни форми на фона на живописна акрилна основа. В ра-
ботата B-3 от 1973 г. това са два реещи се хълмообразни контура от черни линии, бягащи 
извън загатнатата форма. Кожата на картината въздейства уязвимо и напомня на рана. 
Това противоречи на широко разпространената интерпретация, че немското неформал-
но изкуство било оставило „неисторически“ да избледнеят преживяванията от войната. 

Emil Schumacher
Born 1912 in Hagen
Died 1999 in San José, Ibiza/Spain

From 1932 to 1935, Schumacher studied at Dortmund Arts and Crafts College, with the intention of 
becoming a commercial artist. Called a “cultural Bolshevik” by the Nazi authorities, he was refused 
membership in the Reich Chamber of Culture, the institution which organized cultural life under the 
National Socialists. During the war years, he was employed as a technical draughtsman in the arms 
industry; after 1945, he became a freelance artist. Schultze was an important representative of the 
informel in Germany. He took part in documenta II in 1959.

His Årst works were cubist landscapes and Ågurative works. He himself said: “My painting is nothing 
more than a form of intensiÅed life”. In the 1950s, he made works dealing with the intrinsic value 
of colour and its psychic eâects. Almost playfully, his work dissolves the ambivalence between 
Åguration and abstraction. His pictures are marked by a contrast between their sensuous luminosity 
and their mostly brittle surfaces. In his works on paper, Schumacher often used uneven, dark 
brushstrokes, which seem to outline amorphous forms against a picturesque acrylic background.

In his 1973 work B-3, two hovering, hill-like contours are drawn with black lines which seem to run on 
beyond the forms they suggest. The surface of the picture seems vulnerable, almost wound-like. This 
contradicts the widespread idea that the informel in Germany ahistorically repressed the experience 
of war.



Томас Шюте
Роден 1954 г. в Олденбург 
Живее в Дюселдорф

Шюте следва в Академията за изобразителни изкуства в Дюселдорф при Фриц Швеглер 
(1935-2014) и Герхард Рихтер (*1932). През 80-те години на миналия век той е гостуващ про-
фесор във Висшето училище за изобразителни изкуства в Хамбург. Шюте участва през 
1987 г., 1992 г. и 1997 г. в documenta. 

Неговото творчество обхваща медиите инсталация, архитектурен модел, рисунка, фото-
графия, скулптура, живопис и керамика, при което Шюте отразява концептуално традици-
ите и въздействията на тези различни жанрове изкуство и им определя ново място. Той се 
интересува и от разширяването на музейното художествено пространство и неговото 
фиктивно пренасяне в реалните и тривиални всекидневни пространства. Работите на 
Шюте са проникнати от наративни елементи и включват политически мотиви, както и 
третирането на въпроса за фигуративния дизайн. 

За голямата изложба Западно изкуство – съвременно изкуство от 1939 г. Томас Шюте из-
работва през 1981 г. Планове I-XXX. Тук той замърсява абстрактната изясненост на ми-
нималното изкуство чрез също така неясно-приблизителни, колкото и лесно запомнящи 
се образи на страха в настоящето: атомната гъба, неприветливите градове или пещи за 
изгаряне, напомнящи за оставащата вина от холокоста. Плановете приличат на нагледни 
табла или навити на руло нарисувани помагала от учебни занятия, но взаимодействието 
между образ и текст не допринася за по-лесния прочит, защото номерираният текст не 
помага в никакъв случай да бъде обяснена гледката или да послужи като наративен сцена-
рий. 

Thomas Schütte
Born 1954 in Oldenburg
Lives in Düsseldorf

Schütte studied with Fritz Schwegler (1935–2014) and Gerhard Richter (born 1932) at the Düsseldorf 
Art Academy. In the 1980s, he was a guest professor at the University of Fine Arts of Hamburg. In 
1987, 1992 and 1997 he took part in the documenta exhibition.

Schütte works in many media, including installation, architectural models, drawing, sculpture, 
photography, painting and ceramics. In all of these, Schütte reconceives, reßects on and relocates 
genre and medium. In doing so, he is also interested in expanding the space which art normally 
occupies in museums, through its Åctional transposition into real and trivial spaces of everyday life.

His art is driven by narrative elements, while also containing political motifs and addressing the 
question of Ågurative representation.

In 1981, Schütte produced Plans I–XXX for the large exhibition West-Art—Contemporary Art 
since 1939. In these works, he contaminated the abstract serenity of minimal art with present-day 
images of fear: these images were blurred and approximate, but highly memorable, including the 
mushroom cloud and inhospitable cities, as well as incinerators that called to mind Holocaust guilt, 
still very much present. The Plans resemble display boards or the kind of pull-down pictures used 
in classrooms, but the interplay of text and image does not make for easy interpretation, since the 
numbered texts do not function as explanations or narrative overviews.



Катарина Зивердинг
Родена 1944 г. в Прага/Чехия
Живее в Дюселдорф и Берлин

Зивердинг следва във Висшето училище за изобразителни изкуства в Хамбург (1963-1964) 
и в Академията за изобразителни изкуства в Дюселдорф (1964-1967). През 1972 г. завършва 
следването си като майстершюлер на Йозеф Бойс. Следват пребивавания с учебна цел в 
САЩ, Китай и Съветския съюз и преподавателска дейност по целия свят. Зивердинг участ-
ва през 1972 г., 1977 г. и 1982 г. в documenta. Във Висшето училище за изобразителни изкуства 
в Берлин тя е професор от 1992 г. до 2007 г., от 2010 г. в докторантския факултет. 

Зивердинг е представителка на концептуалната фотография. В творбите си тя тема-
тизира връзката между микро- и макроскопични структури, както и между индивидуални и 
глобални процеси, при което отново и отново използва себе си като протагонист в свои-
те творби. Тя често се позовава на пола и на постколониалните изследвания и медийни 
теории.

Във фотографията МАТОН (1969) лицето изпъква в блестящия светло-тъмен контраст 
и маркира едно формално преминаване на границите. Зивердинг изследва границите на 
приписване на пола чрез визуалното явление. Тя предава сексуалността не биологично или 
органично, а феноменологично. Безконтурното явление влиза в непосредствен контакт с 
наблюдателя и не на последно място изразява своята нееднозначност чрез погледа.

Katharina Sieverding
Born 1944 in Prague/Czech Republic
Lives in Düsseldorf and Berlin

Sieverding studied at the University of Fine Arts in Hamburg from 1963 to 1964, then at Düsseldorf 
Art Academy until 1967. In 1972, she completed her studies as masterstudent to Joseph Beuys. She 
subsequently studied in the United States, China and the Soviet Union, and taught all over the world. 
In 1972, 1977 and 1982, Sieverding took part in the documenta exhibitions. She was a professor at 
the Academy of Fine Arts in Berlin from 1992 to 2007, and since then has taught at that institution’s 
graduate school.

Sieverding’s work can be regarded as conceptual photography. Her art thematises the relationship 
between microscopic and macroscopic structures, and between individual and global processes, 
with Sieverding repeatedly appearing as a protagonist in her own work. Gender and post-colonial 
studies and media theory are regular points of reference.

In the 1969 photograph MATON, the face emerges in a stark contrast of light and dark, marking the 
crossing of a formal threshold. In the image, Sieverding investigates the limits of gender’s ascription 
through visual appearance. She communicates gender phenomenologically, rather than biologically 
or organically. Here, the contourless phenomenon enters into direct contact with the spectator, with 
the look of the face expressing, among other things, its ambiguity.



Клаус Щек
Роден 1938 г. в Пулсниц 
Живее в Хайделберг и в Берлин

От 1957 г. до 1962 г. Щек следва право в Хайделберг, Хамбург и Берлин и завършва стажа си 
в различни градове в Баден-Вюртемберг. От 1960 г. е член на Социалдемократическата 
партия на Германия (СДП). Още по време на следването си Щек създава първите плакати, 
пощенски картички, листовки и гравюри на дърво и през 1965 г. основава продуцентското 
издателство Edition Tangente (днес Edition Staeck), което от края на 60-те години на мина-
лия век издава тиражирани копия на международно признати художници. Щек участва през 
1972 г., 1977 г., 1982 г. и 1987 г. в documenta. От 2006 г. той е президент на Академията на изку-
ствата в Берлин.

Щек идва в изкуството като самоук и от самото начало търси публичното пространство 
за своето творчество. Работите му се появяват като реакция на политическата дейст-
вителност и вследствие на едно просветителско основно убеждение. Творчеството му 
може да се разглежда като политическа сатира в традицията на Джон Хартфилд.

Творбата Социален случай (1971) е част от една плакатна акция за годината на Дюрер в 
Нюрнберг. Както във всички работи на Щек и тук естетическата разлика между произве-
дение на изкуството и делничен свят почти изчезва. Едва чрез точния прочит на комбина-
цията от образ и текст се разкрива критичният потенциал на работата, който в този 
случай заклеймява поведението на безскрупулните наемодатели акули във Федералната 
република. 

Klaus Staeck
Born 1938 in Pulsnitz
Lives in Heidelberg and Berlin

Between 1957 and 1962, Staeck studied law in Heidelberg, Hamburg and Berlin, and did his in-
service legal training in various cities in the state of Baden-Württemberg. He has been a member 
of the Social Democratic Party since 1960. Even while a student, Staeck began to make posters, 
postcards, ßyers and woodcuts. In 1965, he founded the artists’ publishing house Tangente Editions 
(today Staeck Editions), which since the late 1960s has published limited editions of internationally-
known artists. Staeck took part in documenta in 1972, 1977, 1982 and 1987. Since 2006 he has been 
president of the Academy of Arts in Berlin. Staeck came to art as an autodidact, and from the start 
has sought public space for his work. His works are responses to political reality, and come from a 
fundamentally progressive, Enlightenment position. His oeuvre may be understood as political satire 
in the tradition of John HeartÅeld.

The 1971 work Welfare Case formed part of a poster action in Nuremburg, part of events celebrating 
the 500th anniversary of the birth of Albrecht Dürer. As in all his work, Staeck here almost entirely 
abolishes the distinction between artwork and everyday world. The critical potential of the work is 
only revealed by a careful reading of the combined image and text: in this case, Staeck takes aim at 
slum landlords in West Germany.



Ото Щайнерт 
Роден 1915 г. в Заарбрюкен 
Починал 1978 г. в Есен

Щайнерт още като ученик е ентусиазиран любител фотограф. През 1934 г. той започва да 
следва медицина в Мюнхен, през 1939 г. се премества в Берлин и след мобилизирането му във 
войната работи до 1947 г. в медицински професии. След преместването си в Заарбрюкен не 
бива назначен като лекар и вместо това работи в един фотографски магазин и като теа-
трален и портретен фотограф. Освен това започва да преподава фотография в Държав-
ното заарландско училище за изкуства и занаяти и по-късно става управляващ директор 
там. Щайнерт е член-учредител на групата фотоформ, член е на ръководството на големи 
немски фотографски сдружения и е най-влиятелен протагонист на художествената фото-
графия във Федералната република. От 1959 г. той преподава в Университета за изкуства 
Фолкванг в Есен и основава там най-важното немско професионално обучение за фотогра-
фи в областите дизайн и образна журналистика.

Ото Щайнерт се смята за ключова фигура в движението на „субективната фотография“. 
Някъде от 1949 г. до 1955 г. фототехническите експерименти, примерно с фотограми или 
фотомонтажи, присъстват навсякъде в творчеството му. Те обръщат внимание на това, 
че Щайнерт, както и други фотохудожници от онова време също, първоначално е трябва-
ло да гарантира приемствеността на авангарда от 20-те години на миналия век, преди 
действително да може да представи собствени открития при снимките. 

Неговите експерименти с размазването при движение и фотографското понятие за вре-
мето формират репутацията му. Ходещият на един крак (1950) представлява един пример 
за това и спада към класическите примери на фотографското изкуство.

Otto Steinert
Born 1915 in Saarbrücken
Died 1978 in Essen

Even as a student, Steinert was an enthusiastic amateur photographer. In 1934, he began his 
medical studies in Munich, then switched to Berlin in 1939, and after his wartime service, worked in 
medicine until 1947. But after moving to Saarbrücken, he was unable to Ånd a position as a doctor, 
and so began working in a photographic business, and as a theatre and portrait photographer. He 
also began to teach photography at the Saarland State College of Arts and Crafts, later becoming 
managing director of the school. Steinert was a founder member of the group fotoform, a board 
member of the major German photography associations and the most enthusiastic proponent of 
artistic photography in West Germany. From 1959 on he taught at the Folkwang School in Essen, 
there founding the most important German photography study programme, with a focus on design 
and photojournalism.

Otto Steinert is regarded as a key Ågure in the “subjective photography” movement. From about 1949 
to 1955, photographic experiments—including photograms and photomontages—were the major, 
recurring element in his work. They underline the fact that Steinert, like many photographers of his 
time, had to re-establish a connection to the 1920s avant-garde before he could really discover his 
own photographic idiom. His reputation was above all made by his experiments with motion blur 
and photographic temporality. His 1950 image One-Foot-Goer is a typical example, and has become 
a classic in the canon of photographic art.



Щравалде 

[Юрген Бьотхер]
Роден 1931 г. във Франкенберг, Саксония
Живее в Берлин

Щравалде следва от 1949 г. до 1953 г. живопис във Висшето училище за изобразителни из-
куства в Дрезден, преди през 1955 г. да отиде във Висшето училище по кинематография в 
Бабелсберг и там да учи до 1960 г. режисура. До промените през 1989 г. той работи главно 
като режисьор на документални филми. Неговото живописно творчество се проявява едва 
след това. От една страна филмите му имат голям успех на международните кинофести-
вали, обаче на някои от филмите не е разрешено да бъдат показвани. 

Художественият стил на Щравалде обхваща абстракцията и свободния жест, фигуратив-
ни и сюрреалистични елементи, картини с дебело нанесени бои и нежно оцветени рисунки. 
Неговото творчество възниква в мислен разговор с обкръжаващата го действителност, 
която той проверява за нейната материалност, за магията на нейните цветове или за 
нейната субективна истина. 

Както цялото творчество на Щравалде, работите № 3 (1991) и № 16 (1992) също са офор-
мени под влияние на преживяванията му във войната като дете и при смъртта на брат 
му. Те обаче свидетелстват и за неговия дълбок интерес към богатството на човешките 
усещания. Фигурални включвания, съкратени калиграфски бележки, структурни добавки и 
частици от колажи вървят ръка за ръка в тези работи.

Strawalde [Jürgen Böttcher]
Born 1931 in Frankenberg, Saxony
Lives in Berlin

Strawalde studied painting from 1949 to 1953 at the Academy of Fine Arts in Dresden, before 
attending the Babelsberg Film College until 1960, where he studied to become a Ålm director. Until 
the fall of the East German regime in 1989–1990, he primarily worked as a documentary Ålmmaker; 
only later did his painting come to prominence. While his Ålms had considerable success at 
international Ålm festivals, some of them were banned from exhibition in East Germany.

Strawalde’s artistic style encompasses abstraction and free gestures, Ågurative and surreal 
elements, pastose paintings and drawings with a tender colour palette. His work is created in 
dialogue with surrounding reality: he investigates its materiality, the magic of its colours and its 
subjective truth.

Like all of Strawalde’s work, the pieces No. 3 (1991) and No. 16 (1992) are deeply marked by his 
wartime experiences as a child and by the death of his brother. However, they also bear witness to 
his abiding interest in the riches of human emotion. The work combines abbreviated calligraphic 
notation, scatterings of Ågurative elements, structural additions and fragments of collage.



Томас Щрут
Роден 1945 г. в Гелдерн 
Живее в Берлин и в Ню Йорк/САЩ

Щрут следва от 1973 г. до 1980 г. живопис в Академията за изобразителни изкуства в Дюсел-
дорф при Герхард Рихтер (*1932). През 1976 г. следва фотография при Бернд Бехер (1931-2007). 
През 1992 г. Щрут участва в documenta IX. От 1993 г. до 1996 г. той е професор във Висшето 
училище за дизайн в Карлсруе. 

Траен отпечатък върху художествената му практика оставя занимаването му с едно 
„прецизно виждане“ и с връзката между наблюдател и наблюдавано. Неговите работи се 
движат между документирането и интерпретацията, между социалното изследване и 
психологическото тълкуване, но винаги отразяват и медиума фотография.

Изглежда, че Щрут търси своите мотиви в непрекъснато променящия се свят с оглед на 
една идеална гледна точка. При това се появяват фотографиите на анфиладите Виа Джо-
вани Тапия, Неапол (1989) и Норт Гарланд Корт 1, Чикаго (1990). Доминиращ ред тук е пред-
ставянето на централната перспектива. Отказът от цвят прави изгледите по-ясни и 
създава една дистанция, която позволява богатите на детайли снимки да бъдат подчине-
ни на едно видимо единство. 

Thomas Struth
Born 1945 in Geldern
Lives in Berlin and New York/USA

Between 1973 and 1980, Struth studied painting with Gerhard Richter (born 1932) at the Art Academy 
in Düsseldorf. In 1976, he joined the photography course run by Bernd Becher (1931–2007). In 1992 
Struth took part in documenta IX. From 1993 to 1996, he was a professor at Karlsruhe University of 
Arts and Design. Struth’s artistic practice is shaped by his engagement with “precise vision” and the 
relation between the spectator and the viewed object. His works move between documentation and 
interpretation; they are located between social study and psychological interpretation, but always 
are also reßections on the medium of photography itself.

In a continually changing world, Struth seems to seek out motifs from an ideal point of view. This can 
be seen in the street scenes Via Giovanni Tappia, Naples (1989) and North Garland Court 1, Chicago 
(1990). Perspectival representation here becomes the dominant order of the image. The lack of 
colour makes the images clearer, creating a distance which allows the rich detail of the scene to be 
organised within an overarching unity.



Франк Тил
Роден 1966 г. в Клайнмахнов
Живее в Берлин

На осемнадесетгодишна възраст Тил е арестуван в ГДР поради изявите му като пънк певец 
и е вкаран за тринадесет месеца в затвора. След това той се премества на Запад и от 
1987 г. до 1989 г. завършва професионалното си обучение за фотограф. 

С широкоформатна камера Тил документира интензивно развитието на Берлин след па-
дането на Берлинската стена и така променящия се градски пейзаж. Неговите снимки 
описват архитектурата на прехода и възникването на ново политическо пространство 
в рамките на градската структура. Същинската му тема е естетиката на преходното, 
като в същото време изследва връзката на фотографията с живописта и скулптурата.

Изложените творби показват друга част от неговото творчество. Тил фотографира 
поредица от повече от 100 врати на затвори, примерно във Вупертал (1992) и Берлин-Ру-
мелсбург (1992). Всички те са снимани фронтално и оформени като абстрактна композиция. 
Погледът към вътрешността остава забранен, работите събуждат различни асоциации 
към темата за наказанието и свободата и не на последно място се обръщат към въпроси-
те на държавния контрол.

Frank Thiel
Born 1966 in Kleinmachnow
Lives in Berlin

As an eighteen year-old in East Germany, Thiel was arrested for his activity as a punk singer 
and served thirteen months in prison. He subsequently emigrated to the West, and trained as a 
photographer from 1987 to 1989. 

Using a large-format camera, Thiel documented the reconstruction of Berlin after the fall of the 
Berlin Wall, and the resulting changes to the cityscape. His images depict an architecture of 
transition and the emergence of new political spaces within the structure of the city. In all of this, his 
underlying theme remains the aesthetics of impermanence, while also investigating the relation of 
photography to painting and sculpture. 

The works exhibited here reveal another side to his work. Thiel photographed a series of more than 
one hundred prison towers, for example in Wuppertal (1992) and Berlin-Rummelsburg (1992). They 
are all shot frontally, arranged as abstract compositions. Any view into the interior is blocked; the 
works create a profusion of associations on themes of punishment and freedom, while also raising 
questions of state surveillance.



Фред Тилер
Роден 1916 г. в Кьонигсберг (днес Калининград/Русия)
Починал 1999 г. в Берлин

Първоначално Тилер започва да следва медицина, но след кратка служба в армията не може 
отново да продължи следването, което му е забранено като син на еврейка. Вместо това 
той започва професионално обучение в частно училище по живопис в Мюнхен. Преследван 
от националсоциалистите, Тилер излиза в нелегалност и работи в обкръжението на съ-
противителната група Бяла роза. След войната той следва при Карл Каспар (1879-1956) в 
Академията за изобразителни изкуства в Мюнхен. През 1949 г. той е член-учредител на гру-
пата ZEN 49. В началото на 50-те години на миналия век Тилер пребивава в Париж и устано-
вява контакти с Парижката школа (École de Paris). От 1959 г. той е професор във Висшето 
училище за изобразителни изкуства в Берлин. Като международно признат художник той е 
представен през следващите години многократно на documenta.

Тилер принадлежи към основните представители на немското неформално изкуство. От 
началото на 50-те години се появяват абстрактни работи, които са освободени от ка-
квато и да било композиция и развиват неповторим собствен живот на цветовете. Него-
вите творби се отличават с ограничаване върху черното, бялото, червеното и синьото и 
се характеризират с диалога на цветовете. Те излъчват енергия и динамика и са насочени 
към чувствата. 

В своята работа Без заглавие (1968) Тилер си играе със свободния поток на цветовете. 
Преходите са меки и органични и изглеждат, като че ли са в движение, все едно колажът 
представлява моментна снимка на един непрекъснато променящ се процес.

Fred Thieler
Born 1916 in Königsberg (today Kaliningrad/Russia)
Died 1999 in Berlin

Thieler Årst began to study medicine, but after his short military service, was unable to restart his 
studies, which were now barred to him since he was the son of a Jewish mother. Instead, he began to 
study painting at a private school in Munich. Persecuted by the National Socialists, during this period 
Thieler went underground, working in the same milieu as the famous resistance group White Rose. 
After the war, he studied with Karl Caspar (1879–1956) at the Academy of Fine Arts in Munich. In 1949, 
he was a founder member of the group ZEN 49. In the early 1950s, Thieler lived in Paris, where he 
had close contact with the School of Paris. From 1959 on, he was a professor at the Academy of Fine 
Arts, Berlin. As an internationally recognised artist, his work was shown many times at documenta 
exhibitions in the following years.

Thieler is regarded as one of the major representatives of the German informel. Since the early 1950s, 
he made abstract works free of all composition, in which colours developed a uniquely autonomous 
life. His works are characterised by their restricted colour palette of black, white, red and blue; they 
are shaped by the dialogue of colours. Appealing to the spectator’s emotions, they radiate energy 
and dynamism.



Волфганг Тилманс
Роден 1968 г. в Ремшайд 
Живее в Берлин и в Лондон/Обединено кралство

Тилманс заминава през 1983 г. в Англия, за да изучава езика и там се запознава с британ-
ската младежка култура, която документира фотографски. От 1987 г. до 1990 г. живее в 
Хамбург и портретира излизащата на мода рейв субкултура. От 1990 г. до 1992 г. следва в 
Колежа за изкуство и дизайн „Борнмът & Пул“ (Bournemouth & Pool College of Art and Design) в 
Англия. От 1998 г. до 1999 г. е гостуващ професор във Висшето училище за изобразителни 
изкуства в Хамбург. От 2003 г. е професор в Щеделшуле (държавно висше училище по изобра-
зително изкуство) във Франкфурт на Майн. 

Фотографиите на Тилманс са резултат от възхищението от света, от желанието му да 
го изследва и опознава. Той принадлежи към онова поколение художници, които през 90-те 
години на миналия век поставят принципно под въпрос изложбената практика и възмож-
ностите за създаване на смисъл в изкуството. Така Тилманс разглежда своите снимки (било 
то фотографски отпечатъци, цветни копия, страници от илюстровани списания или 
мастиленоструйни разпечатки) в свързаните си със съответното местоположение ин-
сталации, като пластичен материал. Взаимодействието между абстракция и фигурация, 
между телесност и голота, както и разбирането на живота и фотографирането като по-
стоянно експериментиране, стават негови централни мотиви. 

Портретите на Тилманс, каквито са примерно Сузане и Луц (за „i.-D.“) (1992), показват инди-
види, които изглежда, че споделят един и същи номадски стил на живот и перфектно кон-
тролират живота си. Художникът посредничи за алтернативни стилове на живот и съз-
дава фиктивни образи на своя идеален свят, при което личните стилове на живот могат 
да бъдат разбрани и като форма на индивидуална съпротива сред стандартизираното 
капиталистическо общество.

Wolfgang Tillmans
Born 1968 in Remscheid
Lives in Berlin and London/United Kingdom

In 1983, Tillmans came to England as a language student. There he encountered British youth 
culture, which he began to document in photographs. From 1987 to 1990, he lived in Hamburg, 
where he made portraits within the city’s emerging rave subculture. Between 1990 and 1992, he 
studied at Bournemouth & Pool College of Art and Design in England. From 1998 to 1999, he was a 
guest professor at the University of Fine Arts in Hamburg. Since 2003, he has been a professor at the 
Städelschule in Frankfurt am Main.

Tillmans’ photographs result from a fascination with the world around him, and the desire to 
perceive and to know that world. He belongs to a generation of 1990s artists who radically 
questioned both exhibition practice and the possibility of making meaning in art. Thus, in his site-
speciÅc installations, Tillmans treats his images (whether photo prints, colour copies, magazine 
pages or inkjet print-outs) as sculptural material. His central themes include the interplay between 
abstraction and Åguration, between corporeality and nakedness, as well as an understanding of life 
and photography as a permanent process of experimentation.

Tillmans’s portraits, for example Suzanne & Lutz, white dress, army skirt (1993)*, show individuals 
who share the same nomadic lifestyle and who seem to be fully in control of their lives. The artist 
conveys an image of alternative lifestyles and creates Åctive images of his ideal world, in which 
personal lifestyle choices can be seen as a form of individual resistance within a standardized 
capitalist society.



Роземари Трокел
Родена 1952 г. в Шверте 
Живее в Кьолн

Трокел следва първо антропология, социология, богословие и математика, преди през 1974 г. 
да се прехвърли в Кьолнските промишлени училища (Висше училище за изобразително из-
куство, архитектура и дизайн) и до 1978 г. следва живопис. Тя е участничка в documenta X 
(1997) и dOCUMENTA (13) (2012). От 1998 г. тя е професор в Академията за изобразителни из-
куства в Дюселдорф, през 2012 г. е съучредителка на Академията на изкуствата на света в 
Кьолн. 

Нейното творчество обхваща картини и рисунки, видео и фотография, скулптури и ин-
сталации и затваря празноти между личното, свързаното с местоположението и глобал-
ното. Като цяло нейната художествена работа отразява аспекти на немската социална 
и политическа история и предизвиква предпоставки, заложени в западните философски, 
богословски и научни разисквания. Една от нейните централни теми е критичното зани-
маване с женските житейски контексти и с въпроси за разликата между половете. Въпре-
ки критичното й отношение творбите на Трокел се изправят срещу наблюдателя като 
иронични и изпълнени с хумор художествени проекти, които позволяват обичайните неща 
да бъдат видени по различен от нормалния начин. Нейният образен свят е трансформация 
и съпоставяне на „знаци“ от областите на науката (антропология, етнография, зоология, 
математика), консуматорско мислене и всекидневен живот, които при нея се превръщат в 
своего рода инвентар или архив. 

Нейната стенна пластика Без заглавие от 2002 г. напомня на мъжки носни кърпи, подпла-
та на палто или (мушамени) покривки за маса. Веднага се отваря асоциативното поле на 
домашното, уютното или женското. Тук също Трокел ни сблъсква с дълбоко закотвените 
в обществото представи и с разпределянето на мъжките и женските роли, дейности и 
качества. При това машинната абстракция на карирания десен в нейната монументална 
плетена картина свързва знаци за женското с индустриалното и с превърнатото в стока. 

Rosemarie Trockel
Born 1952 in Schwerte
Lives in Cologne

Trockel Årst studied anthropology, sociology, theology and mathematics, before switching in 1974 
to the Cologne Schools of Arts and Crafts, where she studied painting until 1978. She participated 
in documenta X in 1997 and dOCUMENTA (13) in 2012. She has been a professor at the Art Academy 
in Düsseldorf since 1998, and in 2012 was a co-founder of Academy of the Arts of the World in 
Cologne. Trockel’s oeuvre encompasses images and drawings, video and photography, sculptures 
and installations. It closes gaps between the personal, the site-speciÅc and the global. Her 
artworks generally reßect aspects of German social and political history, as well as challenging the 
foundational premises of Western philosophical, theological and scientiÅc discourses. Among her 
central themes is a critical engagement with women’s lives, and with questions of gender. Despite 
her critical standpoint, Trockel’s work takes the form of ironic and humorous sketches, which enable 
the viewer to see familiar things in a way quite diâerent to the norm. Her image-world is formed by 
the transformation and juxtaposition of “signs” from scientiÅc and scholarly Åelds (anthropology, 
ethnography, zoology, mathematics), consumerism and daily life. In Trockel’s work, this becomes a 
kind of inventory or archive.

Her 2002 wall-object Untitled has associations with men’s handkerchiefs, coat linings and wax 
tablecloths. It immediately opens up a connotative Åeld of domesticity, cosiness and femininity. Here 
too, Trockel confronts us with ideas of masculinity and femininity—whether classiÅcations, roles, 
activities or characteristics—which are deeply anchored in society. But the mechanical abstraction 
of the check pattern in this monumental “knitted picture” also makes a connection between feminine 
signs and industrial commodity production.



Гюнтер Юкер
Роден 1930 г. във Вендорф 
Живее в Дюселдорф

След като завършва следването си по живопис във Висмар и Берлин-Вайсензее Юкер напус-
ка през 1953 г. ГДР, за да следва при Ото Панкок (1893-1966) в Академията за изобразителни 
изкуства в Дюселдорф, където самият той преподава от 70-те години на миналия век в 
продължение на повече от 20 години. През 1961 г. се присъединява към художническата група 
ZERO „НУЛА“ на Ото Пине (1928-2014) и Хайнц Мак (*1931). Юкер участва в documenta III (1964), 
в documenta 4 (1968г.) и в documenta 6 (1977). От 1993 г. организираната от Института за 
международни отношения на Германия (ifa) негова изложба Разтерзаният човек обикаля 
света; на много от пътуванията той сам придружава творбите си. 

Още в студентските години на Юкер се появяват няколко от неговите първи типични 
картини с пирони. В тези триизмерни релефи чрез ориентацията на пироните, както и 
предизвиканото по този начин взаимодействие между светлина и сянка се създават дина-
мични структури. 

Полето на действие за Спиралата (1973) е белият, празен квадрат на картината. Чрез 
прецизното структурно подреждане на пироните полето на картината се превръща в 
пространство. Юкер разбира това движение като състояние на обективна естетика, 
познаваемо като състояние на изключителна интензивност: чрез светлина и сянка, прос-
транство и движение, и центробежна сила в структурата. 

Günther Uecker
Born 1930 in Wendorf
Lives in Düsseldorf

After studying painting in Wismar and Berlin-Weißensee, Uecker emigrated from East Germany in 
1953 in order to study with Otto Pankok (1893–1966) at the Art Academy in Düsseldorf, where Uecker 
himself was to teach for more than twenty years, beginning in the 1970s. In 1961, he joined the artists’ 
group ZERO, originally founded by Otto Piene (1928–2014) and Heinz Mack (born 1931). Uecker was a 
participant at documenta III (1964), documenta 4 (1968) and documenta 6 (1977). From 1993 on, his 
ifa-exhibition The Human Abused toured throughout the world; he himself accompanied the works 
on many of the exhibition’s journeys.

Uecker made the Årst of his characteristic “nail pictures” while still a student. In these three-
dimensional reliefs, dynamic structures are created by the direction of the nails, as well as the 
resulting interaction of light and shadow. The Åeld of action in Spirals (1973) is the picture’s white, 
empty square. Thanks to the structurally precise sequencing of the nails, the Åeld of the image 
becomes a form of space. Uecker understands this process as an objective aesthetic condition, 
which can be experienced by the viewer as an extremely intense state, through light and shadow, 
space and movement, and the centrifugal force within the structure of the image.



Макс Улих 
Роден 1937 г. в Дрезден 
Живее в Дрезден и в Южна Франция

Улих следва от 1955 г. до 1960 г. във Висшето училище за изобразителни изкуства в Дрезден 
и от 1961 г. до 1963 е майстершюлер при Ханс Тео Рихтер (1902-1969) в Германската акаде-
мия на изкуствата в Източен Берлин. През 1995 г. получава от Висшето училище за изобра-
зителни изкуства в Дрезден предложение за работа като професор, където една година 
по-късно при пожар в ателието са унищожени много от неговите творби. 

Творчеството му кръжи около темите портрет и пейзаж и се занимава със символиката 
на ограниченото от времето и от жизнените ритми на съществуване. До 70-те години на 
миналия век той създава преди всичко графични листове, едва след промените през 1989 г. 
се проявява и живописното му творчество. Неговите работи възникват винаги директно 
пред мотива, те са преки резултати от възприемането, което влиза в картината като 
времева последователност.

Творбите на Улиг са доминирани от експресивната линия, която го води на границата меж-
ду абстракцията и предметността. В акварела му Глава г. М. (1984) линията се освобожда-
ва от нейната класическа функция като очертание и ограничение. С вариращите дебелини 
на щриха и степени на черното слоевете, наслагванията и пресичанията на линията съз-
дават прага на възприемане на дълбочината на пространството в картината.

Max Uhlig
Born 1937 in Dresden
Lives in Dresden and in the South of France

Uhlig studied from 1955 to 1960 at the Academy of Fine Arts in Dresden and from 1961 to 1963 was 
the masterstudent of Hans Theo Richter (1902–1969) at the Germany Academy of Arts in East Berlin. 
In 1995, he received a professorial appointment at the Academy of Fine Arts in Dresden, where one 
year later many of his works were destroyed in a studio Åre. 

Uhlig’s oeuvre focuses on themes of portraiture and landscape, addressing the symbolism of an 
existence limited by temporal factors as well as the quotidian rhythms of the day. Until the 1970s, he 
above all worked with graphic illustrations; only after the fall of East Germany did his painting come 
to prominence. His works are always made directly in front of their main subject, they are the result 
of direct perception, which enters into the image in the form of the passage of time. 

Uhlig’s works are dominated by the expressive line, which leads him back and forth across the 
border between abstraction and Åguration. In his 1984 aquarelle Head G. M., the line is emancipated 
from its classical functions of outline and limit. Its varying thicknesses and darknesses form layers, 
overlappings and crossings, creating the image’s depth of Åeld.



Ханс Улман
Роден 1900 г. в Берлин 
Починал 1975 г. в Берлин

След като завършва машиностроене Улман се обръща към скулптурата, но наред с худо-
жествената си дейност до 1945 г. работи и като дипломиран инженер и участва в разра-
ботката на нова сметачна машина. Това, че лежи година и половина (1933-1935) в затвора 
по време на националсоциалистите, допринася за безупречната му репутация. Поради раз-
пространение на позиви лежи в затвора Берлин-Тегел. През 1950 г. става професор в Берлин-
ската академия за изобразителни изкуства и през 1955 г. участва в documenta 1.

Улман е смятан за един от големите скулптори на следвоенния период. Неговите офор-
мени от необичайни материали непредметни и техноидни творби се свързват винаги и с 
представянето на изоставеността на човека при новите условия. Това и неговият анга-
жимент към мисията, към скулптурата в публичното пространство, го правят образцов 
представител на социалното начало от онова време. Наред с неговите скулптури той съз-
дава и значителен брой рисунки.

С групата творби Фетиши Улман започва през 1955 г. и с това се връща към темата за бюс-
товете. При тези работи най-често става дума за симетрично построени скулптури с 
известна неподвижност, по която те се различават от неговите динамични или крачещи 
свързани с архитектурата работи. Формализираните глави са изградени от геометрични 
елементи и напомнят на техноидни или екзотични маски. Тук вече се анонсира и от 1960 г. 
все по-ясно използваният от него мотив на кулата и на колоната, предпочитан сюжет 
през последните му работни години.

Hans Uhlmann
Born 1900 in Berlin
Died 1975 in Berlin

After Årst studying engineering, Uhlmann turned to sculpture, but until 1945 he continued to 
work as an engineer in parallel with his activity as an artist. As an engineer, he was involved in 
the development of an early computer. His eighteen months of imprisonment under the National 
Socialists (1933–1935) contributed to a reputation for integrity. He had distributed ßyers and as a 
result was imprisoned in Tegel prison in Berlin. In 1950, he was appointed professor at the Academy 
of Fine Arts in Berlin. In 1955, he participated in documenta 1.

Uhlmann is regarded as one of the greatest sculptors of the post-war era. His technoid, non-
representational works were often made from unusual materials, while, on a thematic level, they 
attempted to represent humanity’s exposed place in new circumstances. This combination, as well 
as a commitment to commissioned work and to public sculpture, made Uhlmann an exemplary 
representative of the social upheavals of his day. As well as his work in sculpture, he also created a 
substantial and signiÅcant body of drawings.

Uhlmann began the group of works entitled Fetishes in 1955, which marks his return to the theme 
of the bust. The works mostly consist of symmetrically constructed sculptures, marked by a certain 
rigidity: this distinguishes them from Uhlmann’s dynamic or architectural works.

Formalised heads are constructed from geometric elements, and are reminiscent of technoid or 
exotic masks. Here we see the emergence of another important motif, increasingly important for 
Uhlmann after 1960: the tower and the column, favoured subjects of his later years.



Йоринде Фойгт
Родена 1977 г. във Франкфурт на Майн 
Живее в Берлин

Фойгт завършва от 1986 г. до 1996 г. обучение по чело в Академията за музикално изкуство 
в Дармщат. След това следва други предмети, между които философия и социология в Гьо-
тинген и Берлин. От 1999 г. до 2004 г. следва изобразително изкуство при Катарина Зивер-
динг (*1944) в Университета по изкуствата в Берлин. От 2014 г. Фойгт е професор в Мюн-
хен. 

В нейните филигранни, широкоформатни работи от числа, цифри, линии и кодове Фойгт се 
занимава с регистрирането на невидими феномени от всекидневието. С математическа 
строгост тя развива от динамични прогресии определени партитури, които прехвърлят 
безбройните събития в пространството във видимостта на линейния порядък и на число-
вите редици и при това сами записват и също така активизират движението на възпри-
емането. В своя концептуален подход Фойгт предава опит от света и анализира фено-
мените на културата и природата: измерва ритмиката и тактуването на популярните 
песни, регистрира траекториите и скоростите на орли и самолети, следва цветните 
кодове на растенията в ботаническите градини.

Поредицата The Art of Being Happy „Изкуството да бъдеш щастлив“ (2012) е изследване на 
процеса на разбиране, възникнало от четене на книгата: „Артур Шопенхауер. Изкуството 
да бъдем щастливи. Представено в 50 правила за живот“. Всеки лист от поредицата е ба-
зиран върху един пасаж от текста към едно от правилата за живот. Образите, изкриста-
лизирали при Фойгт по време на процеса на четене, са маркирани в златно и в зависимост 
от гледната точка на наблюдателя се отразяват разноцветно и с различна сила. 

Jorinde Voigt
Born 1977 in Frankfurt am Main
Lives in Berlin

From 1986 to 1996, Voigt trained to be a cellist at the Akademie für Tonkunst in Darmstadt. She 
subsequently studied a number of diâerent subjects, including philosophy and sociology, in 
Göttingen and Berlin. From 1999 to 2004, she studied visual arts with Katharina Sieverding (born 
1944) at Berlin University of the Arts. Since 2014, she has been a professor in Munich.

Voigt creates large-format, Åligrane works using numbers, Ågures, lines and codes, works which 
attempt to capture invisible phenomena of everyday life. With mathematical rigour, she develops 
scores determined by dynamic progressions. These scores reveal and make visible inÅnite events 
in space, forming them into linear order and numeric rows. In doing so, these works capture and 
activate the movement of perception itself.

With this conceptual approach, Voigt conveys experiences of the world and analyses cultural 
and natural phenomena: she measures the rhythm and cadence of pop songs, she records the 
ßight paths and speeds of eagles and aeroplanes, she tracks the colour codes of plants in botanic 
gardens.

Her 2012 series The Art of Being Happy is an experiment in understanding, based on the experience 
of reading the book “Arthur Schopenhauer: The Art of Being Happy—Outlined in Fifty Life Rules”. 
Every work in the series is based on a passage from the book, each one dealing with a particular life 
rule. The images, which crystallised for Voigt during her reading process, are marked in gold. They 
appear in diâerent colours and containing reßections of diâering brightness, depending on the 
standpoint of the spectator.



Волф Фостел
Роден 1932 г. в Леверкузен
Починал 1998 г. в Берлин

Фостел завършва професионално обучение по фотолитография, преди да следва във 
Висшето училище по изкуства във Вупертал (1954/55), в Париж (1955/57) и в Дюселдорф 
(1958). През 1971 г. се премества в Берлин, който за него е символ на бруталност и сила. Така 
Холокостът и Берлинската стена се превръщат в централни теми на творчеството 
му. Фостел е съучредител на движението флуксус, на „хепънинга“ и на „инвайърмънта“. През 
1977 г. той взема участие в documenta 6. До смъртта си живее предимно в Берлин, Париж и 
Андалусия.

Още през 1954 г. се появява художествената концепция на Фостел за „де-колажа“ (Dé-
coll//age) – той го разбира като агресивен акт: разрушаване, заличаване и нарушаване 
на заварените образни структури и на манипулативната информация с цел заемане на 
критична позиция спрямо стоковия и медийния свят. През 1958 г. в Париж той организира 
първия си „хепънинг“ със заглавието Театърът е на улицата и с това принадлежи наред 
с Алън Капроу към пионерите на тази форма на изкуството, която включва публиката 
директно в акции и ситуации. Социални и политически процеси и събития са изходната 
точка за повечето от творбите на Фостел, които се отличават с използването на 
множество материали и медии.

Работата Пиано-Литва „В памет на Макунас“ (Piano-Lituania „Hommage à Maciunas“) (1994) 
е посветена на съучредителя на Флуксус Джордж Макунас (1931-1978), с произход от Литва. 
По хумористичен начин тук Фостел препраща чрез пианото и към важните музикални 
дейности и акции на флуксус, както и към подбраните обекти във „Fluxkit“ на Макиунас: 
куфари, в които всеки път се събират и разпространяват представителни селекции от 
партитури за събития, интерактивни кутии и игри или списания и видеоклипове на други 
художници.

Wolf Vostell
Born 1932 in Leverkusen
Died 1998 in Berlin

Vostell completed an apprenticeship as a photolithographer before attending art colleges in 
Wuppertal (1954–55), Paris (1955–57) and Düsseldorf (1958). In 1971, he moved to Berlin, a city 
which he regarded as a symbol of brutality and violence. There the Holocaust and the Berlin Wall 
became central themes in his work. Vostell was a co-founder of the Fluxus movement, and was 
heavily involved in the development of happenings and environments. In 1977, he took part in 
documenta 6. Until his death in 1998, he largely lived in Berlin, Paris and Andalucia. As early as 1954, 
Vostell invented the artistic concept of the dé-coll/age, which he understood as an aggressive 
act: the demolition, obliteration and disruption of preexisting image structures and manipulative 
information, all ultimately meant as a critique of the world of commodities and media. In 1958, 
he staged his Årst happening, which took the title The Theatre is on the Street. Along with Allan 
Kaprow, he was one of the pioneers of this form, which incorporated audiences directly into actions 
and situations. Social and political processes and events are the starting point for most of Vostell’s 
works, which feature numerous materials and media.

The 1994 work Piano-Lituania “Hommage à Maciunas” is dedicated to the Fluxus co-founder George 
Maciunas (1931–1978), who originally came from Lithuania. In a humorous way, Vostell refers, among 
other things, to the piano’s place in the most important Fluxus activities and actions. It also makes 
reference to Maciunas’s Fluxkits: suitcases in which Maciunas collected and sold a representative 
sample of objects made by other artists, including graphical scores for events, interactive boxes, 
games, journals and videos.



Корине Васмут
Родена 1964 г. в Дортмунд 
Живее в Берлин

Васмут израства в Перу и Буенос Айрес. От 1983 г. до 1992 г. следва в Академията за изобра-
зителни изкуства в Дюселдорф и от 2006 г. е професор по живопис в Държавната академия 
за изобразителни изкуства в Карлсруе. 

Едроформатните, многоперспективни творби на Васмут обединяват конкретни и аб-
страктни образни елементи и микроструктури в насечени цветни експлозии. Художнич-
ката работи с препълването на сетивата от прекомерно много дразнители и с (копнеж-
ната) пристрастеност към картини и информация и по този начин внимателно изследва 
темата на нашата свързана в мрежа култура. Ресурсите за картините си тя черпи от 
обширен архив: от 1986 г. художничката събира снимки от специализирани, периодични 
и илюстровани списания, които сортира според съдържателни и формални категории и 
прибира в папки. През 80-те и 90-те години на миналия век в композиционно отношение 
нейната живопис все още се придържа до голяма степен към двуизмерното. В по-новите си 
произведения тя отваря пространствени дълбочини, чиито илюзионистични конструкции 
се характеризират със спиращи дъха динамика и енергия. 

С картината Укбар I (2011) Васмут показва по виртуозен начин, как от една амалгама от 
цифрови и аналогови медийни изображения и маслена живопис се получава една също толко-
ва многопластова, както и вълнуваща картина. Заглавието Укбар идва от един разказ на 
Хорхе Луис Борхес от 1944 г., в който реалността и фикцията се преплитат във фантас-
тична повествователна нишка.

Corinne Wasmuht
Born 1964 in Dortmund
Lives in Berlin

Wasmuht grew up in Peru and Buenos Aires. From 1983 to 1992, she studied at the Art Academy in 
Düsseldorf. Since 2006, she has been professor of painting at Karlsruhe Academy of Fine Arts.

In jagged explosions of colour, Wasmuht’s largeformat, multi-perspectival works bring together 
Ågurative and abstract pictorial elements and microstructures. Wasmuht works with overstimulation 
and the longing for images: in doing so, she calls our networked culture into question. The paintings 
are based on her extensive archive; since 1986 Wasmuht has collected images from journals and 
magazines, which she sorts thematically and formally, archiving them in folders. In the 1980s and 
1990s, the construction of her painting was still largely conÅned to two dimensions. But in more 
recent works, she opens up spatial depth, whose illusionistic construction is characterised by a 
breathtaking dynamism and energy.

In her 2011 picture Uqbar I, Wasmuht shows, in virtuouso fashion, how an amalgam of digital and 
analogue, of media images and oil painting can create a many-layered and evocative painting. The 
title Uqbar refers to a 1944 story by Jorge Luis Borges, in which reality and Åction interweave in a 
fantastical narrative thread.



Фриц Винтер
Роден 1905 г. в Алтенбьоге 
Починал 1976 г. в Хершинг ам Амерзее

Винтер започва на 14 години да се обучава професионално за миньор и посещава в същото 
време реалната гимназия в Ален. През 1927 г. започва да следва в Държавното училище за 
изкуство, дизайн и архитектура Баухаус в Десау. Там негови учители са Паул Клее (1879-
1940), Василий Кандински (1866-1944) и Оскар Шлемер (1888-1943). След завършването си Вин-
тер се заема през 1931 г. с преподавателска дейност в Педагогическата академия в Хале 
ан дер Зале и през 1933 г. се премества в Мюнхен, където живее като художник на свободна 
практика. Творбите му са конфискувани през 1937 г. при националсоциалистическата акция 
срещу изроденото изкуство и Винтер получава забрана да рисува и излага. През 1939 г. е 
мобилизиран да участва във войната, участва в похода срещу Полша и Съветския съюз и 
от 1945 г. до 1949 г. се намира в съветско военнопленичество. След войната Винтер става 
член-учредител на групата ZEN 49, през 1955 г. става професор в Държавното висше учили-
ще за изобразителни изкуства в Касел и още през същата година е участник в documenta 1. 
През 1959 г. негови творби се показват и на documenta II.

Винтер принадлежи към първопроходците на абстракцията в Германия, в чието твор-
чество символичното и връщането към архетипните първообрази се свързват с утопия-
та на един универсален език на формите. Неговата поредица Движещи сили на земята и до 
днес се смята за една от ключовите творби на следвоенното изкуство. Винтер никога не 
се освобождава напълно от предмета; често той отново се връща към старите форми и 
ги променя. Той принадлежи към пионерите на художествения ситопечат и винаги пледира 
за едно изкуство като „l´art pour l´art“, а именно като изкуство заради самото себе си. 

В своите работи от следвоенното време Винтер се занимава със силите на природата. Тя 
показва аморфни форми, пълни със закръглености и разръфвания на дебелините на линиите, 
вплетени една в друга мрежи от писмени знаци се свързват с органоидни елементи. Това 
може да се открие и в творбите Без заглавие и в различните работи от папката (всички 
от 1950). 

Fritz Winter
Born 1905 in Altenbögge
Died 1976 in Herrsching am Ammersee

At the age of fourteen, Winter began training as a miner, while also attending grammar school in 
Ahlen. In 1927, he began to study at the Bauhaus in Dessau, where his teachers included Paul Klee 
(1879–1940), Wassily Kandinsky (1866–1944) and Oskar Schlemmer (1888–1943). After graduating 
in 1931, Winter took up a teaching position at the Pedagogical Academy in Halle, before moving to 
Munich in 1933, where he lived as an independent artist. In 1937, his works were conÅscated in the 
National Socialist campaign against “degenerate art”, and Winter was banned from painting or 
exhibiting. In 1939, he was drafted into the army. He took part in the campaigns in Poland and the 
Soviet Union, and was a prisoner of war in the Soviet Union from 1945 until 1949. After the war, Winter 
was a founder member of the group ZEN 49. In 1955, he was given a professorship at the State 
College of Visual Arts in Kassel. In 1955 and 1959, he took part in the Årst two documenta exhibitions.

Winter is one of the pioneers of abstraction in Germany, whose work links together symbolism, 
archetypal primal images, and the utopia of a universal formal language. His series Driving Forces 
of the Earth is still regarded as one of the key works of post-war art. Winter never completely 
abandoned Ågurative painting; he often takes up older forms, changing them in the process. He was 
also one of the pioneers of artistic screenprinting; he always pleaded for l’art pour l’art: “art for art’s 
sake.”

In his post-war works, Winter engaged with the forces of nature. These images show amorphous 
forms full of curves and frayings of the line; meshes of graphical signs are interwoven with organoid 
elements. This mixture of stylistic elements can also be seen in the works Untitled and the various 
portfolio works (all from 1950).



Волс 

[Алфред Ото Волфганг Шулце]
Роден 1913 г. в Берлин 
Починал 1951 г. в Париж/Франция

Когато Волс е на 19 години, Ласло Мохоли-Наги (1895-1946) го съветва да се премести като 
фотограф в Париж. Тук от 1932 г. до 1938 г. са създадени повечето от неговите фотограф-
ски работи. Волс не се отзовава на повиквателната от германската Имперска служба по 
труда, което непрекъснато му причинява затруднения и арести. В началото на войната 
той е интерниран във Франция като немец и остава четиринадесет месеца затворен в 
различни лагери. През 1940 г. бяга с жена си от немските окупатори в Южна Франция, през 
1946 г. двамата се връщат обратно в Париж. Творбите на Волс са показвани на documenta I 
(1955), на documenta II (1959) и на documenta III (1964).

Наред с портретните снимки Волс се концентрира преди всичко върху фотографии, напо-
добяващи натюрморти, които показват неестественото и в повечето случаи недостой-
но за снимане. И в живописта той обръща особено внимание на експресивността на взаи-
модействието между красиво и грозно. 

В неговия акварел Le crâne – череп (около 1942) линиите и контурите на един череп са ре-
шени рисувателно, конкретното очертание е почти разкъсано. Натрупвания на щрихи и 
точки загатват накърнености, червеното и бледо лилавото стилизират нараняване и 
разложение.

Wols [Alfred Otto Wolfgang Schulze]
Born 1913 in Berlin
Died 1951 in Paris/France

When Wols was nineteen years old, László Moholy-Nagy (1895–1946) told him he should move to 
Paris and become a photographer. This was where most of his photographs were made, between 
1932 and 1938. Wols did not respond to his conscription into the German Labor Service, which 
caused him a series of diùculties and led to his imprisonment. At the beginning of the war, he was 
interned in France because he was a German, held in a series of camps for fourteen months. After 
the Germans invaded in 1940, he and his wife ßed to the south of France; in 1946, he returned to Paris. 
Wols’ works were shown at documenta 1 (1955), documenta II (1959) and documenta III (1964).

As well as portrait photography, Wols above all concentrated on photographic still-lifes, which 
depicted strange and esoteric things, not normally regarded as suitable for images. In his painting, 
he was particularly drawn to the expressive strength found in the interplay of beauty and ugliness. 
In his aquarelle Le crâne—Skull (around 1942), the lines and contours of a skull dissolve; in formal 
terms, the Ågurative contour is burst open. Accumulations of lines and points hint at injuries, while 
the red and pale purple stylise wounds and decay.



Улрих Вюст
Роден 1949 г. в Магдебург 
Живее в Берлин

Вюст следва от 1967 г. до 1972 г. градоустройствено планиране във Висшето училище по 
архитектура и строителство във Ваймар. От 1972 г. той работи в Източен Берлин като 
специалист по градско планиране и от 1984 г. е фотограф на свободна практика. 

Централни сюжети на неговата фтографска работа са градовете и градските простран-
ства. Неговите снимки не показват хора, а това, което хората правят с жилищата на 
техния живот. Нахлуването на новото в порасналите структури или реорганизацията на 
градските пространства са теми на неговите творби.

Вюст фотографира в ГДР Градски снимки (1982), които представляват презентация и ин-
терпретация на изгледи от различни градове и като че ли констатират едно статукво. В 
прецизно изчислените фрагменти и в балансираните композиции той работи с разликата 
между действителните градски пространства, които ние в крайна сметка винаги изживя-
ваме в движение, а техните презентации в снимки.

Ulrich Wüst
Born 1949 in Magdeburg
Lives in Berlin

From 1967 to 1972, Wüst studied urban planning at the College of Architecture and Civil Engineering 
in Weimar. From 1972, he worked in East Berlin as a city planner; since 1984, he has been a freelance 
photographer. The key subjects of Wüst’s photographic work are cities and urban space. His 
pictures do not show people: instead, they show how people go about housing their lives. Important 
themes of his work include the impact of new phenomena on long-established structures, and the 
reorganization of urban spaces.

In 1982, Wüst photographed the series City-Pictures, which presented views of a variety of East 
German cities, interpretations which seem at Årst to conÅrm the status quo. With precise cropping 
and balanced composition, he emphasises the diâerence between actual urban spaces, which we 
experience in motion, and the very diâerent way in which these spaces are presented in images.




