
 

 

МЕСТНИ НОВИНИ 

София 

 

¬ Софи Кал / Запознанство / Un Cabinet D'Amateur. Изложбата представя за първи път в 
България произведения на световноизвестната френска художничка. 21 септември - октомври 
2014.   
 
¬ Едмонд Демирджиян и Радоил Серафимов / Галерия „Ракурси”, ул. „Хан Крум” 4 а. С тази 
изложба Фондация „Едмонд Демирджиян" връчва за пети път ежегодната награда за живопис за 
млад художник. Досегашните носители на наградата са Минко Йовчев, Калия Калъчева, 
Велислава Гечева и Любен Петров. Журито в състав: Мария Василева, Надежда Олег Ляхова, 
Даниела Радева, Недко Солаков и Правдолюб Иванов, следи целогодишно развитието и изявите 
на младите художници. Изборът тази година е Радоил Серафимов. Наградата се състои от 
предоставяне на възможност на младия художник да покаже свои творби в престижна галерия в 
колективна изложба с Едмонд Демирджиян, грамота и парична сума от 1000 лева. 11-23 
септември 2014. 

¬ Иво Димчев / самостоятелна изложба / МОЗЕЙ, бул. „Сливница” 178. Международно 
признатият хореограф и пърформър Иво Димчев открива първата си самостоятелна изложба в 
София. Тя включва предимно картини, скулптури и фотография. С нея се открива и първия 
МОЗЕЙ, или както още Иво Димчев го нарича – голяма стая за неща с ускорена важност. МОЗЕЙ 
е второто независимо пространство, създадено от Димчев. През 2009 той отваря своя „Волксрум” 
в Брюксел, който все още е от най-популярните независими в Европейската столица, където 
съвременни артисти от цяла Европа имат възможност да представят свои пърформанси. 



 Проектът МОЗЕЙ, според Димчев, ще бъде фокусиран повече в областта на съвременните 
визуални изкуства и музика. 27 септември – 27 ноември 2014. 

¬ Познай себе си / групова изложба на членовете на ИСИ / Куратор: Яра Бубнова / 
Галерия ИСИ, бул. „Васил Левски” 134 (вход откъм ул. Екзарх Йосиф). Участници: 
Александър Кьосев, Иван Мудов, Калин Сеарпионов, Кирил Прашков, Красимир Терзиев, 
Лъчезар Бояджиев, Мариела Гемишева, Недко Солаков, Правдолюб Иванов, Стефан Николаев. 
„Познай себе си“ е максима, известна още от античността. В историята на визуалните изкуства 
еквивалент на това изречение е автопортретът, един от старите и популярни жанрове. За петата 
годишнина на Галерия ИСИ членовете на института представят изложба от автопортрети, 
правени през различни години и използващи различни художествени средства. Експозицията има 
исторически характер не просто заради датите на отделните творби. В нея могат да се проследят 
промените – физически, социални, артистични при отделните автори, тя позволява да се видят 
разликите във взаимоотношенията на художника и със самата „материя“ на изкуството, и със 
заобикалящата го реалност. (http://ica-sofia.org/bg/ica-sofia) 19 август – 20 септември 2014. 

¬ Опити: Историята на снежния човек / куратор: Владия Михайлова / Галерия Васка 
Емануилова, бул. „Янко Сакъзов” 15. В рамките на програмата за съвременна скулптура на 
Галерия Васка Емануилова ще бъде показани проекти за скулптури в публичното пространство 
на студенти от класа на Ангел Станев – Галя Благоева, Христина Дренска, Мария Малинова, 
Елина Симеонова, Георги Тодоров. Изложбата е базирана на изказване на куратора Каспър 
Кьониг (основател на едно от най-мащабните и престижни международни събития, свързани с 
публично пространство и скулптура - в Мюнстер). В едно свое интервю той казва, че снежният 
човек е идеалната скулптура за публично пространство. Работите на студентите са 
интерпретация на тази тема, която е претворена в художествени проекти за конкретни публични 
пространства. 1 октомври – 2 ноември 2014. 

¬ Изложба от колекцията на Гуденц Б. Руф / Софийска градска художествена галерия, 
ул. „Гурко” 1. 5 ноември – 7 декември 2014. 

¬ Фестивал ФотоФабрика. ФотоФабрика е замислен като ежегоден фестивал и актуална 
международна платформа за най-високите образци на репортажната и художествена 
фотография. Първото издание на Международния фестивал започва с фотографии на Ройтерс, 
Франс Прес, ДПА и #ДАНСwithme (по софийските улици), както и с колекцията Алкобендас (в 
НХГ). (http://www.fotofabrika.org/bg) 10 септември - 30 ноември 2014. 

¬ Пламен Петров, Илинка Чергарова / Реставрация на паметта. Не/Познатите 
художници от една картина / галерия Васка Емануилова, бул. „Янко Сакъзов” 15. 
Произведението на Асен Василиев Обсъждане на картина е в основата на експозицията, 
представена в галерия Васка Емануилова. Създадена в средата на миналия век, творбата 
многократно е включвана в изложби, но дълго време изобразените в нея личности остават 
непознати за публиката, а и за специалистите. Научното любопитство на Илинка Чергарова и 
Пламен Петров след почти двегодишна работа помага тези „онемели“, потънали в забрава 
образи да се възродят наново. 10 юли – 26 септември 2014. 

¬ Второ международно студентско биенале „Рисунка“, София 2014 / галерия 
„Академия“, ул. „Шипка” 1. Второто издание на тази престижна международна проява доказва 
устойчивостта на идеята на организаторите да се даде поле за изява на най-универсалната част 
от подготовката на бъдещите художници – рисунката. Заявеният интерес от студентите в НХА, 
както и на чуждестранни академии – участници ще получи своята реализация в експозицията на 
биеналето. 17 септември – 10 октомври 2014. 

¬ Медална скулптура / СБХ, ул. „Шипка” 6. Изложбата е посветена на 33-ия конгрес на FIDEM 
(Световна федерация по медално изкуство), който се провежда в Гранд хотел София (2-6 

https://www.facebook.com/events/calendar/2014/August/19
https://www.facebook.com/events/calendar/2014/September/20
http://www.fotofabrika.org/bg


септември). Представени са последните творби на български и чужди автори, работещи в 
областта на медалната скулптура. За повече информация: http://sofiafidem2014.com/ 2 – 15 
септември 2014. 

¬ Квартал на тротоарите / фотография / + това, ул. „Марин Дринов” 30. Заповядайте в 
Квартал на тротоарите, където всички много внимават къде стъпват, заобикалят старателно 
неща по земята и често се спират, за да дискутират оживено настилката. Проектът цели да 
обърне внимание на състоянието и възможностите за развитие, реновиране и декориране на 
тротоарите в район Оборище, София. Той се основава на проучване и съвместно създаване с 
активното участие на местните общности на атрактивни решения за дизайн и реконструкция на 
тротоари в лошо състояние в район Оборище в София и превръщането им от стандартна 
ремонтирана настилка за придвижване в интересна атракция, отразяваща типична културна 
характеристика на съответното място. 28 август – 13 септември 2014. 

¬ Раждането на Третата България. София и Софийско на границата на XIX-XX век. 
Столичани / Национален музей на българското изобразително изкуство (НХГ), пл. 
„Батенберг” 1. Изложбата ни връща към времето, в което се конституира държавността на 
съвременна България. От участваща столетия наред предимно в обществено-икономически 
процеси, свързани с Изтока, страната бързо става една от равностойните европейски държави, 
развивайки съответстваща на епохата европейска концепция за държавност и модерна 
европейска култура. Фокусът на тези процеси е в София – определена за столица на младата 
държава, а активни актьори са току-що оказалите се столичани нейни граждани. 2 септември – 9 
ноември 2014. 

¬ Художниците на Народния театър | 1904 – 1954 / Софийска градска художествена 
галерия, ул. „Гурко” 1. Изложбата е съвместен проект на СГХГ и националния театър във 
връзка със 110-годишнината от създаването му. Участват непоказвани произведения (скици, 
снимки, костюми и др.) от архива на НТ и живописни произведения от фонда на СГХГ, 
Археологическия музей и Столична библиотека. Експозицията включва творби на 63 художника, 
които работят на сцената на НТ като декоратори, костюмографи, шапкари, архитекти в периода 
1904–1954 г. Изложбата представлява обзор на оцелялото материално наследство на 
българските художници в архива на днешния Народен театър „Иван Вазов“. Този архив ни 
разкрива десетки нюанси от художественото майсторство на живописци като Антон Митов, Иван 
Милев, Сирак Скитник, Иван Пенков, Пенчо Георгиев, Преслав Кършовски, Цанко Лавренов, 
Дечко Узунов, Георги Попов (Джон), на колосът на българската сценография Александър 
Миленков, на авторите Венера Наследникова и Асен Попов. Към експозицията е подготвен 
богато илюстриран каталог. (sghg.bg) 17 септември – ноември 2014. 

¬ Традиция и настояще на чешката театрална кукла / куратор Нина Маликова / 
Софийска градска художествена галерия, ул. „Гурко” 1. Изложбата представя 55 експоната, 
сред които сценични модели, кукли, маски и други обекти свързани с чешкия куклен театър. 
„Концепцията на изложбата се основава на представянето на многообразието в чешкото 
куклено изкуство – от най-старите експонати, отразяващи историята на чешкия куклен 
театър, до най-различни видове кукли от периода на модернизма, като известните фигури 
на Спейбъл и Хурвинек, до прочутия черен театър. Акцентът на изложбата е поставен 
предимно върху творби на съвременни чешки художници, работещи за кукления театър на 
най-значимите чешки професионални куклени сцени – театър „Алфа“, театър „Драк“, „Наивен 
театър“ в гр. Либерец, театър „Минор“ (напр. Петър Матасек, Ирена Маржечкова, Иван 
Несведа, Марек Закостелецки, Роберт Смилик)“, казва кураторът на изложбата и експерт за 
куклен театър в IDU Нина Маликова. Като допълнение на изложбата, българската общественост 
ще има възможност да участва в творческите работилници на кукления театър за деца и 
младежи. (http://sofia.czechcentres.cz/) 19 септември – 26 октомври 2014. 

http://sofiafidem2014.com/
http://sofia.czechcentres.cz/


¬ Толкова близо, толкова далече / фоайето на 3 етаж в НДК. Изложбата представя 18 
участници – български художници, живеещи в чужбина. 18 – 26 ноември, 2014 г.  

¬ Eвропейски месец на фотографията 2014 / Централна минерална баня. 7 – 30 ноември 
2014. 

¬ Емил Бачийски / изложба скулптура / СБХ, галерия „Райко Алексиев”, ул. „Г. С. 
Раковски”125. Емил Бачийски ще покаже пред софийската публика последните си творби в 
сферата на триизмерното изкуство. И този път той не изневерява на любимите си материали: 
камъкът, дървото и метала, създавайки произведения, които носят философски послания и 
мистичен заряд. Емил Бачийски е роден през 1969 в Плевен. Завършва Национална 
художествена академия, специалност „Художествена обработка на метала”, а понастоящем е 
преподавател в същата специалност. Участвал е в множество национални и международни 
изложения, има няколко самостоятелни изложби. Носител е на редица отличия от форуми на 
металопластиката у нас, в Италия, Канада, Холандия. (www.sbhart.com) 2 – 15 септември 2014. 

¬ Стефка Аройо / Отново Испания / галерия „Арте”, ул. „Г. С. Раковски” 183 А. 
(www.galleryarte.eu) 3 – 20 септември 2014. 

¬ Изложби в Национална художествена галерия, пл. „Батенберг” 1: 

- Рисунки на Микеланджело, гостуваща изложба, 18 септември – 15 декември 2014. 

- Изложба хартиено изкуство от Япония. Организатор Фондация Аматерас. 6 – 30 ноември 
2014. 

¬ Галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6: 

- София Комикс Експо 2014, ет. 1 и 2. 19 август – 15 септември 2014. 

- Конкурс за пребиваване в Сите дез ар, Париж, ет. 2. 19 – 30 септември 2014. 

- Четвърти национален конкурс на Алианц България за живопис, скулптура и графика. Това е 
заключителната изложба на Националния конкурс Алианц България, обединяваща всички 
наградени и номинирани автори от шестте регионални изложби, проведени в периода 2013–2014 
година. По време на изложбата ще бъдат връчени големите награди на Алианц България. ет. 1 и 
2, 7 – 31 октомври 2014.  

- Шанхай в моето сърце - гостуваща изложба на китайски художници. Изложба на китайска 
живопис и фотография, която се организира по случай 65-годишнината от установяването на 
дипломатически отношения между България и Китай. ет. 3, 14 – 16 октомври 2014. 

- Седмо международно триенале на графичните изкуства. Международното триенале на 
графичните изкуства - София е форум за представяне на актуалните тенденции и постижения в 
развитието на съвременната графика. Тази година освен изложбата на български и 
чуждестранни автори ще се открият и още 4 съпътстващи изложби - на миналогодишния носител 
на голямата награда Марк Фризинг, два кураторски проекта от Бразилия и САЩ и изложба на 
колекцията на биеналето в Любляна. ет. 1,2,3 и 4, 10 – 30 ноември 2014. 

¬ Илияна Дончева / живопис / галерия „Райко Алексиев”, ул. „Раковски” 125. 23 септември – 
12 октомври 2014. 

¬ Юлиана Текова / живопис / Галерия-книжарница „София прес”, ул. „Славянска” 29. 9 – 19 
септември 2014. 
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Пловдив 

¬ 20. Седмица на съвременното изкуство 2014 / Несъгласие / куратор Яра Бубнова / 
Център за Съвременно Изкуство – Пловдив, Баня Старинна, бул. „6-ти септември” 179. 
Изложбата изследва състоянието на несъгласие в различни сфери и под разнообразни форми. 
По един или друг начин, чрез разнообразни медии, над държавните, религиозните, половите или 
етническите разграничения, художниците непрестанно докосват въпросителните на днешния 
свят. Те често изразяват сблъскващи се възгледи и идеи, и най-вече се обръщат към системата, 
в която им се е случило да съществуват. Във всеобщото очакване изкуството да намери ново 
„призвание“ и място в обществото, художниците откриват нови гледни точки, изразни езици и 
инструменти. И отново задават въпроси. Участници: Хито Щерл /Германия/; Пипилоти Рист 
/Швейцария/; Кристиан Янковски /Германия/; Что делать? /Русия/; Недко Солаков /България/; 
Димитър Солаков /България/; Лъчезар Бояджиев /България/; Красимир Терзиев /България/; 
Кирил Кузманов /България/; Миряна Тодорова /България, САЩ/; Кирил Прашков /България/; Eмил 
Миразчиев /България/; Вадим Фишкин /Русия, Словения/; Искра Благоева /България/; Лада 
Наконечна/Украйна/. (http://arttoday.org) 5 септември – 3 октомври 2014. 

¬ Национални есенни изложби Пловдив 2014 / Отстранени системи / куратор Галина 
Лардева. Всяка година кураторският проект на Национални есенни изложби в Пловдив 
представя тенденциите в съвременното българско изкуство, като работи върху конкретна тема – 
през 2014 г. това е „Отстранени ситеми”. Кураторският проект на изкуствоведа доц. д-р Галина 
Лардева включва изложби на осем селектирани български автори, работещи в страната и 
чужбина. Участници: Десислава Костадинова – живопис; Десислава Унгер – графика и рисунка; 
Елена Яневска – скулптура и фотография; Емил Бачийски – скулптура; Константин Костов – 
живопис; Петър Минчев – живопис; Симеон Симеонов – скулптура; Филип Попов – графика. 
Повече информация за проекта: https://www.facebook.com/esenni.izlozhbi.plovdiv.otstraneni.sistemi 

¬ 10. Нощ на музеите и галериите - Пловдив. Десетото юбилейно издание на „Нощ на музеите 
и галериите – Пловдив“ 2014 ще се проведе в два фестивални дни – 12 и 13 септември. През 
първата вечер ще бъдат представени събитията от програмата „Музеи и галерии“, а през втората 
– програмата „Култура и клуб“. За развитието на „Нощта“ и по случай нейния юбилей се подготвя 
специална програма „Тъмната страна на нощта“, организирана от Творчески колектив Фондация 
„Изкуство – Дела и Документи“. Повече информация за програмата на „Нощта“ – на www.night.bg. 
12-13 септември 2014.  

¬ Уте Мюлер и Кристоф Майер / M / куратор: Бетина Щайнбрюге (Хамбург) / SARIEV 
Contemporary, ул. „Отец Паисий” 40. Не знаем какво е М и какво прави в момента и дори дали 
това има значение. Предполагаме, че може би има. Или не. „М” е необяснима гатанка, хипотеза 
за това какво би се случило, ако наистина се опитаме да се освободим от ограниченията. 
Работата на виенските художници Кристоф Майер и Уте Мюлер върху различни естетически 
проблеми съвместява разнообразни гледни точки, изследвайки ежедневието през мисли и 
действия, здраво вкоренени в реалността. Двамата разсъждават за социалното значение на 
структурите. Майер и Мюлер са съавтори на инсталация, създадена специално за 
пространството на галерия „Sariev Contemporary” и изследваща връзката между човешкото 
пространство и визуалното. (www.sariev-gallery.com) 12 Септември – 30 октомври 2014. 

¬ ФОН: Млади Автори 2014 / Димитър Солаков / Изкуството и неговата история – 
съкратена версия, 2014 г. / SARIEV Project Space, ул. „Христо Дюкмеджиев” 12, квартал 
Капана. Изложбата на Димитър Солаков се състои от 28 произведения, свързани с периоди от 
историята на изкуството и съответстващи на главите в книгата „Изкуството и неговата история” 
на Ернст Х. Гомбрих. Също така изложбата е и художествена демонстрация на непознаване на 
историята на изкуството, като липсата на знания авторът нарочно преосмисля като предимство. 
Нищо общо с преклонението, посвещенията и интерпретациите на емблематични произведения, 

http://arttoday.org/
https://www.facebook.com/esenni.izlozhbi.plovdiv.otstraneni.sistemi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.night.bg%2F&h=oAQGjgjda&enc=AZMA6WGINt4cVYPOOyResmLwh-uWxm8jUx2nJJDyMyxQ3UHXNvw5LEZtc6r8zW9LD1U&s=1
http://www.sariev-gallery.com/


които в съвременната художествена мода лесно могат да придадат тежест. Димитър Солаков 
поставя акценти върху отражението, което епохите в изкуството имат върху съвременното 
общество. Неговите работи боравят с всевъзможни технологични устройства и средства за 
забавление. Но също така в тях става дума за „кризата” – в изкуството на XVI век и тази във 
финансите на XXI. (www.sariev-gallery.com) 12 септември – 10 октомври 2014. 

¬ Files 2 / Баня Старинна, бул. „6-ти септември” 179. Изложбата представя архива на 
фестивала Sofia Underground 2007-2014. Със съдействието на Гауденц Б. Руф. 31 октомври – 15 
ноември 2014. 

 

Варна 

¬ Напукана земя / изложба от колекцията на Доменико Русси / Галерия „Графит”, бул. 
„Княз Борис I” 65. Изложбата представя произведения на Христо Нейков (1929-1999) и Златка 
Дъбова (1927-1997) от колекцията на Доменико Русси. Златка Дъбова и Христо Нейков са тандем 
в живота и в изкуството. Двамата се срещат в ателието по илюстрация на Илия Бешков в 
Художествената академия, където се дипломират през 1953 г. Те са от генерацията графици и 
илюстратори, които творят активно от 60-те години на миналия век и през следващите 
десетилетия и допринасят за авторитета на българското изкуство като част от националната 
култура. Още в първите си изяви те показват свободно от чужди влияния самобитно и широко по 
обхват творчество, което с основание е обект на зрителския интерес и на художествената 
критика. През 2004 г. италианският колекционер Доменико Русси се запознава с Нейко – синът на 
Златка Дъбова и Христо Нейков и вижда техни произведения. Те му въздействат много силно и 
пожелава да ги включи в колекцията си. С течение на времето придобива близо 4000 техни 
платна, част от които показва в настоящата изложба. (www.graffitgallery.com) 8 август – 8 
септември 2014. 

¬ Градска художествена галерия „Борис Георгиев” – Варна: 

- Биенале на визуалните изкуства „Август в изкуството”, 7 август – 9 септември 2014. 

- Представителна изложба СБХ София – дървопластика, 1 – 21 септември 2014. 

- Изложба Пламен Божков и приятели – живопис и фотография, 9 – 29 Септември 2014. 

- Юбилейна изложба Красимир Русев (ВТ) – живопис, 6 – 30 Октомври 2014. 

- „Една епоха в черно-бяло” от архива Гипсън. Фотографии Стоян Сертев (1906-1974), 1 – 30 
Ноември 2014. 

 

Бургас 

¬ Емил Попов /скулптура /галерия „Пролет”, ул. „Лермонтов” 32. Емил Попов е професор 
в Художествената академия, цял живот е скулптор, пипа глината, вслушва се в камъка, говори си 
с метала. Пластиките му, често изобразяващи различни животни, носят праисторическа 
недооформеност и следи от пръстите на своя създател. Произведенията му съчетават 
съвременни пластични решения със страховете и митичните представи на прачовека за света и 
неговия създател. 7 август – 7 септември 2014. 

 

Кюстендил 

¬ Станимир Генов / самостоятелна изложба / градска галерия „Владимир Димитров-
Майстора”. Изложбата се реализира със съдействието на Гауденц Б. Руф. Октомври 2014. 

http://www.sariev-gallery.com/


На Балканите 

¬ Julije Knifer: No Compromise / куратор: Radmila Iva Janković / Музей за съвременно 
изкуство (MSU), Загреб, Хърватия. Изложбата е първата ретроспектива на Julije Knifer (1924-
2004), художник, чийто нетрадиционен подход към живописта бележи втората половина на ХХ 
век. Подборът от ключови произведения от колекцията на MSU е допълнен от работи, заети от 
множество частни и обществени колекции, включително някои от световните сбирки на модерно 
и съвременно изкуство – МоМА в Ню Йорк, Центъра Жорж Помпиду в Париж, Mamco в Женева и 
др. От началото на 1970-те до края на 1980-те Julije Knifer (роден в Хърватия) често работи и 
излага в Германия, а след 1990 се премества да живее във Франция. В света на изкуството той е 
познат с геометричната форма на меандъра, която разработва от началото на 1960-те в търсене 
на редуцирани изразни елементи. (www.msu.hr) 20 септември – 6 декември 2014. 

¬ ArtInternational, Истанбул. Панаирът е фокусиран върху модерно и съвременно изкуство. В 
него участват местни и международни галерии, представящи произведения от Турция, Европа, 
САЩ, Средния Изток и т.н. В допълнение към представянето на утвърдени и начинаещи галерии 
панаирът предлага програма от изложби, събития и форуми, позволяваща на посетителите да 
открият богатата културна история на Истанбул заедно с процъфтяващата местна съвременна 
арт сцена. На панаира ще участва галерия Sariev Contemporary, Пловдив, която ще представи в 
павилион В2 трима български творци от листата си: Правдолюб Иванов, Недко Солаков и 
Стефан Николаев. (http://istanbulartinternational.com) 26 – 28 септември 2014.  

 

По света 

¬ MANIFESTA 10 / Европейско биенале за съвременно изкуство / куратор Каспар Кьониг / 
Санкт Петербург, Русия, Държавен музей Ермитаж. Сред участниците са:  
Франсис Алис, Йозеф Бойс, Павел Браила, Луиз Буржоа, Доминик Гонзалес-Фоерстер, Мария 
Ласниг, Анри Матис, Борис Михайлов, Владислав Мамишев-Монро, Хуан Муньос, Брус Науман, 
Герхард Рихтер, Вадим Фишкин и др. Биеналето Манифеста е вдъхновено от промените в 
Европа през периода 1989-91 и е инициирано, за да се използва ситуацията на разширен 
артистичен обмен. Днес Манифеста поглежда назад, за да направи равносметка. Санкт 
Петербург се оказва подходящ за този размисъл със своя бивш статут на културна столица на 
Русия и "врата" към Запада. Уникалността на Ермитажа – дворцов комплекс с изключителни 
колекции – дава възможност за необичаен поглед към различни моменти от историята на 
изкуството (местно и глобално, скорошно и архаично). Манифеста 10 проучва пропуските, 
предлага начини за възползване от тях и насърчава личното естетическо преживяване сред 
оживлението на посетителите. (manifesta.org) 28 юни – 31 октомври 2014. 

¬ Джеф Кунс / Ретроспектива / Музей за американско изкуство Whitney, Ню Йорк. Джеф 
Кунс е считан за един от най-важните, влиятелни, популярни и противоречиви артисти на 
следвоенната епоха. През цялата си кариера той е пионер в нови подходи към редимейда, 
изпитвайки границите между напредналото изкуство и масовата култура, оспорвайки 
ограниченията на промишленото производство и трансформирайки връзката на художниците с 
култа към знаменитостите и световния пазар. Но въпреки тези постижения, Кунс никога не е бил 
предмет на ретроспективно проучване в пълния обхват на неговата кариера. Със своя обхват от 
над 120 предмета, датиращи от 1978 г. до наши дни, тази изложба е най-обширната, 
посвещавана на творчеството на художника. Чрез подредбата на всички от най-известните му 
творби и знакови серии в хронологичен разказ, ретроспективата позволява на посетителите да 
разберат забележително разнообразната продукция на Кунс като многолико цяло. 
(www.whitney.org) 27 юни – 19 октомври 2014. 

http://www.msu.hr/
http://manifesta.org/
http://www.whitney.org/


¬ VIENNAFAIR The New Contemporary / Messe Wien, Hall A, Виена, Австрия. Събитието е най-
важната международна платформа за съвременно изкуство, произхождащо от Централна, 
Източна и Югоизточна Европа. През последните години той се установи като несравним 
трамплин за галерии и художници, с пространство и събития провокиращи диалог. Фактът, че се 
провежда във Виена го превръща в привлекателна точка за посетители, художници, куратори, 
колекционери и купувачи. Тази година от България ще участва единствено галерия SARIEV 
Contemporary, Пловдив. (www.viennafair.at/) 2 – 5 октомври 2014. 

¬ Frieze London (панаир за съвременно изкуство). Основан през 2003 от създателите на сп. 
Frieze (Матю Слотоувър и Аманда Шарп), Frieze London е един от водещите световни панаири за 
изкуство. Той се провежда всеки октомври в Риджънтс парк, Лондон. Frieze London 2014 предлага 
две нови секции: „Live” (витрина за пърформанс-базирани инсталации, разпръснати из панаира) 
and „Focus” плюс ежегодната програма Frieze Projects, курирана от Никола Лийс. На панаира тази 
година ще участват над 160 от водещите световни галерии за съвременно изкуство. 
(http://friezelondon.com/) 15-18 октомври 2014. 

 

Наша гордост 

¬ Галерия SARIEV Contemporary участва за трета година в престижното международно 
изложение за съвременно изкуство, фокусирано върху Централна и Източна Европа – ViennaFair 
/ The New Contemporary. SARIEV Contemporary ще представи български творци от листа на 
галерията, базирани в София, Лондон, Париж и Мюнхен, Берлин. На изложението ще могат да се 
видят както нови, така и емблематични работи на авторите: Стефания Батоева, Рада Букова, 
Правдолюб Иванов, Викенти Комитски, Лубри, Стефан Николаев, Недко Солаков, Вальо Ченков и 
Войн де Войн. 

¬ Балкон към Балканите / Баден-Баден, Германия. Фестивалът за съвременно изкуство 
представя изгряващо изкуство от Балканския регион. Участват 14 художници от Босна и 
Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Македония, Сърбия и Германия. България е 
представена от Викенти Комитски. Образът на Балканите в Германия обичайно се асоциира с 
разпадането на Югославия и последвалите войни на нейна територия или с проблематичното 
комунистическо минало, като това в България и Румъния. „Балкон към Балканите” се опитва да 
се съсредоточи върху актуални теми и сблъсква посетителите с местната арт сцена. Много 
балкански страни имат проблем с липсата на изложбени пространства и възможности за младите 
художници да представят произведенията си. Баден-Баден е град, в който се показва основно 
установената висока култура. Възможностите за младите художници да излагат в признатите 
институции в града са малко. Този проект е и опит да се покаже как художниците могат творчески 
да се справят с липсващото пространство. (www.kunsthalle-baden-baden.de) 19 – 21 септември 
2014. 

 

При нас в artnewscafe 

¬ Участие на artnewscafe в 10. Нощ на музеите и галериите: 12.09 – Artist talk и представяне 
на фензин изданието Black pages; 13.09 – проектите „Дълбоко замразени” (Виолета 
Керемидчиева, представяне на Planet Pops) от 19:00 до 21:00 ч. и „Винаги нощта” (Тодор П. 
Тодоров, паралелизъм, мета-еротика; литературен пърформанс в аудио-визуална среда) от 
23:00 до 00:00 ч. Повече информация на: http://night.bg/bg/culture-and-club/29  

 

http://night.bg/bg/culture-and-club/29


 

 

Изтеглете безплатното мобилно приложение artnewscafe bulletin от AppStore / Google play 

iPhone https://itunes.apple.com/us/app/artnewscafe-bulletin/id578607407?mt=8 

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nedeleva.artnewsbulletin 

Приложението е подарък от Иван Джеферов, Георги Апостолов, Ива Неделева, студио Пункт и 
3Web.bg 
 

 

Издават: ARTNEWSCAFE и фондация „Отворени Изкуства“  

¬ селекция на новините: Светла Петкова  

¬ дизайн: Studio PUNKT 

Корица: Уте Мюлер и Кристоф Майер, „М“, куратор Бетина Щайнбрюге, 12 септември – 30 

октомври, галерия SARIEV Contemporary, Пловдив. 

 

ARTNEWSCAFE се намира в Пловдив на ул. „Отец Паисий“ 38, до Галерия Сариев 
www.artnewscafe.com 
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