
ИЗКУСТВОТО ПОМНИ

Една художествена тенденция, която се отнася към 
последния етап от развитието на визуалното 

изкуство
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МОТИВАЦИЯ И СТИЛОВИ ПОХВАТИ



ОПАКОВАН БРЯГ

Сидни, Австралия
1968-69

Опакованият бряг се състои от 92,900
квадратни метра плат и 56.3 километра 
въже, покриващо част от австралийския 

бряг дълга 2.4 километра.



ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕС И КОНЦЕПЦИИ

БЯГАЩАТА ОГРАДА

Калифорния
1972-76

Бягащата ограда е 5.5 метра висока 
и 39.4 километра дълга. Проектът се 

състоял за 42 месеца на общи 
усилия, 18 публични срещи, 3 сесии 
във Върховния съд на Калифорния, 

писането на отчет за влиянието 
върху околната среда от 450 

страници и временното използване 
на хълмовете, небето и океана в 
Калифорнийския залив Бодега. 



ПЛАВАЩИТЕ КЕЙОВЕ

Езеро Исео, Италия

2014-16

От 18 юни до 3 юли 2016 
италианското езеро Исео беше 

преобразено. Плаващите кейове се 
състояха от 100,000 квадратни 

метра блестящ жълт плат, пренесен 
от модуларна система от 220,000
полиетиленови кубчета с висока 

плътност, които плават на 
повърхността на водата.



ЖЕЛЯЗНА СТЕНА ОТ 
НЕФТЕНИ ВАРЕЛИ

Париж

1961-62.

Съставена е от 204 оцветени 
варели, които преграждат за 8 часа 

еднопосочната улица. 

ЗНАКОВИ ТВОРБИ



ОПАКОВАНИЯТ РАЙХСТАГ

Берлин

1971-95

Участват 120 работници, 90 
алпинисти, използвани са 100 000 

кв. м. тъкан на алуминиева основа с 
тегло 65,5 тона, и 15 600 м. 

пропиленово въже. Реализацията 
струва 11 мил. $.



ОБГРАДЕНИТЕ ОСТРОВИ

Маями, Флорида

1980-83

11 острова са обградени с розова 
изкуствена тъкан.



ПОРТАЛИТЕ

Сентръл парк, Ню Йорк

1979-05

7 532 порти, всяка с височина 4, 87 м 
и ширина от 1,68 до5,48 м. 37 км 

алеи, 1 мил. кв. м. тъкан. 



ПАМЕТТА

ЗАВЕСАТА

Рифъл, Колорадо
1970-72

Завесата беше поставена между 
два склона на Колорадската 

планина през 1972. Оранжевата 
завеса беше направена 18,600

квадратни метра тъкан найлонов 
плат. 28 часа след завършването ѝ 
разразяването на буря, принудило 

премахването ѝ.



ЧАДЪРИТЕ

Япония – САЩ

1984-91

Чадърите – временно произведение 
на изкуството, реализирано в две 
държави по едно и също време. То 
показало приликите и разликите в 

начина на живот  и 
предназначението на земята в две 
вътрешни долини в Япония и САЩ.



“КОЙ СЪМ АЗ?” В ПЕТ ДУМИ

Акция представяне на всички IX-ти класове от 127 СУ „И. Н. 
Денкоглу“

Участват 130 ученици от IX клас.




