
 

 

МЕСТНИ НОВИНИ 

София 

¬ Изкуство за промяна 1985-2015 / Куратор: Мария Василева / Софийска градска художествена 
галерия, ул. „Гурко” 1. „Изкуство за промяна 1985-2015“ е проект, който проследява дълбоките изменения 
в българското общество от средата на 80-те години на ХХ век до днес, както и събуденото съзнание на 
художниците като корективи на социума. С изложба и публикация той разглежда процеса на отваряне на 
нови възможности и осъзнаване на силата на изкуството за въздействие върху обществените нагласи. 
Проектът има за цел не само да възстанови и документира тази линия в съвременното българско изкуство, 
но и да потърси перспективите за още по-сериозно и задълбочаващо се осъзнаване на силата и 
възможностите за въздействие на изкуството.Изложбата включва работи на съвременни български 
художници, които от средата на 80-те години до днес маркират важни моменти от историческия преход и 
представят художника като активна част от социалната промяна. Изданието се състои от 384 страници 
аналитични текстове, интервюта и повече от 390 илюстрации. (www.sghg.bg) 20 януари 2015 - 5 март 2015. 

¬ Раян МакГинли / фотография / Vivacom Art Hall, ул. „Гурко” 4. Според списание GQ той е най-
важният фотограф на Америка. Историята му пък е образец на американската мечта – започва кариерата 
си на 21 и на 25 вече е вторият най-млад фотограф с експозиция в Whitney Museum of American 
Art. Поривът към свободата присъства в повечето му фотографии, без значение дали снима младежи сред 
природата или градски хедонистични сюжети. В последно време МакГинли сам пресъздава реалността и 
режисира кадрите си с предварителна постановка, осветление и ефекти. За първи път в София ще видим 
20 негови фотографии, а като бонус ще бъде експонирана и серия от черно-бели студийни портрети. 12 
декември 2014 – 30 януари 2015. 

¬ Prehod For Sale / Галерия на Институт за съвременно изкуство, бул. „Васил Левски” 134, ап. 3. 
25-те години преход отново намират начин и нова форма да напомнят за себе си, за да осъзнаем 
случилото се и най-после да продължим напред. Изложбата, чийто куратор е Яра Бубнова, събира обекти 
със сувенирен характер от 25 автори – сред тях са Антон Терзиев, Александър Кьосев, Иван Мудов, 
Лъчезар Бояджиев, Мариела Гемишева, Недко Солаков и Правдолюб Иванов. Обявяването на всяка 



творба за продан по най-буквалния магазинерски начин е намигването в проекта, което подсказва, че 
обективна оценка на изминалите години никой не може да даде. (http://www.ica-sofia.org/) 12 декември 2014 
– 10 януари 2015. 

¬ Асамблея на срама / Мозей, бул. „Сливница” 178. Втората изложба в най-новото пространство за 
съвременно изкуство в София е отворена за всеки, желаещ да се включи – без куратор и рецензенти. 
Препратка към соц миналото ни няма. Има единствено поглед напред и желание за изява на артисти със 
свободни идеи. В изложбата могат да се видят живопис, графика, колажи, фотография, мултимедия, 
свързани със срама – този, който тормози всички ни, но може да се окаже повод за приятен разговор. 
Ден преди закриването на Асамблеята ще се връчат и призове – от международно жури и от без-срамната 
публика. (www.facebook.com/mozei.sofia?fref=ts) 19 декември 2014 – 30 януари 2015. 

¬ K. / Коста Тонев / Галерия Пистолет, в студиото на SOFTER+WILD, , ж.к. Стрелбище, ул. 
Траянови Врата 20, ет. 2. С изложбата си "К." Коста Тонев обобщава цикъл от работи, в които ползва за 
обект самоличността си и, често с нелегални средства, обърква формалната представа за себе си. Авторът 
създава притеснителна документална среда, в която негови подобия оспорват валидността на 
самоличността му. Посещение по договорка: 0898 471 467. (facebook.com/pistoletgallery, kostatonev.com) 14 
– 24 януари 2015. 

¬ 110 години от рождението на Стоян Венев (1904–1989)/ галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6. Изложбата 
представлява изключително пълна ретроспекция на творчеството на художника и е подредена тематично: 
портрети и автопортрети, христоматийни творби, бит, сватба, хумор и еротика. (www.sbhart.com) 14 януари 
– 6 февруари 2015. 

¬ Георги Баев / юбилейна изложба живопис / галерия НДК, пл. „България” 1. По повод 90-години от 
рождението на художника Националната художествена галерия представя селекция от негови живописни 
творби. Георги Баев е един от най-значимите и ярки български художници, чието творчество е неделима 
част от пластичната култура на страната от втората половина на ХХ век. В историята на съвременното 
българско изкуство името на Георги Баев заема съществено място. То е свързано с процесите на 
преодоляване на инерциите от миналото, стремежите към обновление на пластичния език и усилията за 
извоюване на творческа свобода, характерни за края на 50-те и началото на 60-те години на миналия век. 
Житейската съдба и творческия път на Баев са свързани с родния град на художника – Бургас, факт, който 
определя тематично и смислово сюжетния диапазон на творбите му. През всички етапи на творчеството 
му, в центъра остава неговата голяма тема – морето. 19 декември 2014 – 31 януари 2015. 

¬ Весела Бибина / живопис / Национална художествена галерия, пл. „Княз Александър I” 1. Весела 
Бибина e художник от 50-те – 70-те години с ярко личностно присъствие, пословична с безупречния си вкус 
и остър безкомпромисен език. Тя е известна преди всичко като художник-приложник, автор на многобройни 
декоративни украси, интериори и пространствени оформления за обществени сгради. Бибина е завършила 
живопис през 1944 в Художествената академия в София при Никола Ганушев. Заклеймена през 40-те като 
формалист, тя отказва да се приспособява към изискванията на общите художествени изложби и 
разпоредбите на нормативната естетика на социалистическия реализъм и не е излагала своите живописни 
творби. Стилът й е формиран под влияние на „живописността” на Илия Петров и конструктивния 
експресионизъм на Кирил Цонев. В изложбата са представени 130 живописни творби – маслени картини, 
пастели, тушови рисунки, създадени от 40-те до 90-те години на миналия век – от пастелни портрети в 
изискванията на Ганушев до завършена модерна индивидуална стилистика. 17 декември 2014 – 25 януари 
2015. 

¬ Графика малък формат / галерия „Сезони”, ул. „Кракра” 2. Със свои творби участват: Буян Филчев, 
Васил Ангелов, Галина Павлова, Емануела Ковач, Иван Нинов, Иван Стратиев, Илия Пашов, Ирма Водева, 
J. Pank, Лаура Димитрова, Майа Чолакова, Мария Духтева, Милен Личков, Славчо Славчев, Стилиян 
Стефанов и много други. Колекцията включва над 160 графични произведения, дело на 35 съвременни 
български автори. По традиция, освен утвърдени имена, изложбата представя и млади артисти, 
включително и такива, за които това е творчески дебют. Водени от желанието да представят 
разнообразието и различните посоки в областта на малките графични форми, организаторите на форума 
са поканили селектираните творби от първия международен конкурс за екслибриси – Варна, организиран 
от галерия Ларго. 17 декември 2014 – 15 януари 2015. 

http://facebook.com/pistoletgallery
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkostatonev.com%2F&h=qAQFNn2iU&enc=AZPbvtm-5HdUUEKJYnyh11zBi4JcB4912Nsicq85lPZFxDHYVmLVJaC0dOJxe1S3vxg&s=1
http://www.sbhart.com/


¬ Международна изложба на съвременна студентска графика / галерия „Академия”, ул. „Шипка” 1. 
Международната студентска изложба има за цел да покаже най-новите направления в съвременната 
студентска графика, представени от 38 студента от 14 университета и академии по изкуства от 4 
континента. Изложбата се провежда в галериите на всяка институция от септември 2014 до март 2015. 
Всяка академия е представена от двама или трима сред най-добрите си студенти, изучаващи графични 
техники, от бакалавърска или магистърска степен. Творбите са оригинални печатни графики върху хартия с 
формат 50х70 см, създадени през 2014, в тираж 15 броя. 15 януари – 5 февруари 2015. 

¬ Димо Колибаров / Дневниците на Константин / галерия „Ракурси”, ул. „Хан Крум” 4а. Изложбата 
представя последните графични творби на Димо Колибаров от серията „Дневниците на Константин“. 
Константин е неговият син, но изложбата не е посветена само на него. Тя носи по-дълбоко послание. 
„Опитах се да погледна към Света през очите на едно дете и да открия, че този свят е вълнуващ, 
добронамерен, любознателен и красив“. И все пак, изложбата не е за деца, а за техните родители и 
пораснали хора. Можем единствено да се запитаме какво се е случило на нас, възрастните, че в нашите 
очи Светът е станал толкова  различен. (www.rakursi.com) 20 януари – 7 февруари 2015. 

¬ Николай Райнов / НХГ, пл. „Княз Александър I” 1. Изложбата представя общо 50 творби – живопис, 
графика и илюстрация, създадени в периода между 1911-1937. Тя показва богатството на творчеството на 
Николай Райнов, отразило духовните му стремежи и вдъхновение от природата, фолклора, световната 
митология и различните религиозни учения. Николай Райнов е художник, живописец, график и декоратор, 
чийто художествен стил се свързва със сецесиона в България. Той творчески открива и прилага в 
изкуството си разнообразни графични и живописни техники, като една от най-оригиналните е на живопис с 
лакови бои върху станиол. 4 декември 2014 – 11 януари 2015. 

¬ Светлин Русев, Божидар Козарев / галерия на Национална гимназия за приложни изкуства „Св. 
Лука”, бул. Сливница №134, 2 етаж. Третата изложба от проекта „Уроците - Благодарим, Маестро” може 
да бъде видяна в галерията на Националната гимназия за приложни изкуства Свети Лука. Инициативата 
цели да запознае учениците с известните имена в българското изобразително изкуство и с техните творби 
като своеобразни уроци за азбучните истини и тайните на пластическото изразяване. Този път, изложбата 
е посветена на две от най-значимите имена в българското културно пространство: Светлин Русев 
с живопис и рисунки и Божидар Козарев със скулптура. 7 – 30 януари 2015. 

¬ Яким Банчев / изложба от проекта „Реставрация на паметта” / галерия „Васка Емануилова”, 
бул. „Янко Сакъзов” 15. Проектът „Реставрация на паметта” e опит да се вгледаме в историята на 
българското изобразително изкуство. В експозицията публиката има шанса да види живописта и рисунките 
на Яким Банчев, които той създава през първите две десетилетия на ХХ век. Едно творчество, което 
разкрива отношението му към човека, плътта, сластта и съкрушителната сила на войната. Художникът е 
роден през далечната 1884 в Ловеч. Получил средното си образование в Априловската гимназия в Гарово, 
където неговите учители по рисуване и преди всичко Георги Митов, най-малкият брат на изявения 
български художник Антон Митов, го въвеждат в магията на изкуството. Така неговото художествено 
израстване преминава през Академиите в София и Дрезден, за да получи висшето си образование в 
Академия Албертина в Торино (Италия). Доказал се като майстор на рисунката и живописта, Банчев ще 
взема активно участие във военните събития в България между 1912 и 1918, а през 1923 в преследване на 
своята мечта да се утвърди като художник отвъд Атлантика, ще се установи в САЩ. За съжаление Америка 
се превръща по-скоро в мащеха за художника, отколкото за негов втори дом. Разочарован се завръща 
окончателно през 1933 в родината си, за да потъне в делничните си занимания и да се изолира напълно от 
художествения живот в страната. Починал през 1967, художникът е напълно забравен. 11 декември 2014 – 
28 февруари 2015. 

¬ Катя Чаушева / Малки бели магии / PhotoSynthesis Art Center, бул. „Васил Левски” 57. Никога не е 
късно да поемем на пътешествие към самите себе си. Катя Чаушева ни кани да са предадем на 
настроенията и усещанията си с носталгичната експозиция „Малки бели магии”. Фотографиите й 
разрушават границата между реалния и илюзорния свят, а неясните силуети с размити очертания 
изместват фокуса върху емоционалното състояние на заснетите фигури. Класическите фотопроцеси (като 
пикторализма), използвани от авторката, предизвикват общоприетата идея за "снимка" и приближават 
фотографиите й до живописта и естетиката на импресионизма и символизма. 11 декември 2014 – 15 
януари 2015. 

http://www.rakursi.com/


¬ Ася Попова, Весела Банзуркова, Йосиф Аструков / Фотогравитация / галерия „Артур”, пл. 
Журналист, ул. „Цанко Церковски” 36. Фотогравитация е термин-опит за словесно обединяване на 
различни гледни точки и визуални интерпретации на пространства и образи през три различни обектива. За 
всеки от тримата млади артисти фотографията е светопис – изкуството да рисуваш със светлина. Тя е и 
професионалното умение да изразиш по свой специфичен начин видяното под повърхността. Подборът на 
представените творби е съвместяване на споделени светоусещания, които си взаимодействат, 
контрастират, допълват. В тази гравитация е привлечен и зрителят като съпричастие и взаимност. 22 
януари – 5 февруари 2015. 

¬ Анна Цоловска, Снежина Бисерова / Цифрова графика / галерия Алма Матер, СУ / Северно крило. 
Посетителите на изложбата могат да видят нетрадиционните и новаторски експерименти в областта на 
комбинацията между ръчен и дигитален печат. Двете авторки представят няколко графични серии от 
абстрактни творби, изпълнени в различни техники и формати, които на определен етап от създаването си 
са преминали през дигитална обработка – често още от първоначалния момент на свободно колажиране и 
игра със сканирани рисунки, текстури и авторски фотографии. Впоследствие те са дообработвани, 
цветоотделени и подготвени за ръчен печат. Дигиталният печат върху ръчни хартии е използван като 
подложки за ръчно надпечатване. Композираните чрез компютърния софтуер работи са реализирани в 
целия спектър от техники на дълбокия и повърхнен печат – офорт, акватинта, преге, литография, 
силиграфия и др. 12 януари – 6 февруапи 2015. 

Пловдив 

¬ Рада Букова, Ангелина Кръстева / Небето е цвят / Sariev Contemporary, ул. „Отец Паисий” 40 и 
SARIEV Project Space, ул. Хр. Дюкмеджиев 12, кв. Капана. Рада Букова иска да работи с „две очи и 
четири ръце”. Как става това? Става буквално – допълнителните две ръце не са нейни, в работата върху 
изложбата е въвлечен още един човек, Ангелина Кръстева – тя не е художник, нито изкуствовед и не може 
да гледа художествени произведения (буквално). Тя владее други сетива и способности за възприемане на 
пространството, които при художниците обичайно са подтиснати, заради зрението. Какво ще се случи? 
Изложба на Рада Букова и Ангелина Кръстева. Съвместната работа, обсъждането, експериментите, няма 
да останат на тъмно. Тези действия са част от изложбата. Ще се виждат. Ще може да се гледат. Доколкото 
е възможно, правенето ще става с равнопоставени или равно развити сетива, и ще протича паралелно с 
общуване. 7 ноември 2014 – 18 януари 2015. 

Варна 

¬ ортогонал / Contemporary Space, ул. „Марко Балабанов” 23. Изложбата представя Международния 
форум за безпредметно изкуство „ортогонал”, който до момента има две издания в София – през 2012 и 
през 2014. Основната цел на събитието е да обогати българската културна публика и да я запознае с някои 
поспецифични особености на това слабо познато у нас направление в естетиката. 20 януари – 5 февруари 
2015. 

¬ КУЛТУРА ООД / годишна изложба / Contemporary Space, ул. „Марко Балабанов” 23. Култура ООД” е 
темата на втората годишна изложба, кураторски проект на фондация Крео Култура, представящ всички 
художници и творчески тандеми със самостоятелни изложби през изминалата година в Contemporary 
Space, Варна: Албена Баева, Александър Георгиев, Алекси Иванов, Антония Колева, Виктория Георгиева, 
Иван Костолов, Калин Серапионов, Калоян Илиев–Кокимoто, Люба Томова, Ненко Атанасов, Николай 
Божинов, Самуил Стоянов. Изложбата насочва вниманието към темата на 2014 – надпреварата за титлата 
Европейска столица на културата 2019. Случайност или не, но в изложбата участват представители на 
всички градове, стигнали до финалната четворка. Целта на проекта е да представи оценката на 
художниците за промяната или нейното отсъствие в културната среда на градовете-кандидати. 18 
декември 2014 – 18 януари 2015. 

На Балканите 

¬ Образованието по изкуство в Букурещ и румънското изкуство след 1950 / куратор Адриан 
Гуцъ / Музей за съвременно изкуство (MNAC), Букурещ. Изложбата се организира по повод 150-
годишнината от съществуването на Националния университет за изкуства в Букурещ. В нея са включени 
множество произведения на живописта, скулптурата, рисунки, арт обекти, инсталации, фотография и 
видео, дело на няколко поколения художници. Подборът в изложбата показва емблематични работи както 



на утвърдени, така и на почти забравени автори, като също така са показани по-малко познати 
произведения, например дипломни проекти и работи от студентските години. (www.mnac.ro) 28 ноември 
2014 – 14 юни 2015. 

По света 

¬ Джеф Кунс / ретроспектива / Център Помпиду, Париж. Изложбата представя широка извадка от 
творчеството на автора, познат като един от най-противоречиво възприеманите от критиката артисти на 
съвременната арт сцена. (www.centrepompidou.fr) 26 ноември 2014 – 27 април 2015. 

Наша гордост 

¬ Иван Мудов / Сертификат за автентичност / куратор: Аленка Грегорич / Културен център 
Tobačna 001, Любляна, Словения. Резултатът от пребиваването на Иван Мудов в Tobačna 001 е 
обобщаваща изложба във формата на каталог на художника. Всяка страница от него е оригинално 
произведение на изкуството, което всеки един посетител би могъл да си купи на достъпна цена. Всички 
страници, включващи репродукции на работи на Мудов се продават, както и страниците, които съдържат 
текстове, написани от различни автори. (www.mgml.si/en/tobacna-001-cultural-centre) 9 януари – 13 
февруари 2015. 

Арт кариера 

¬ Награда за съвременно изкуство БАЗА. Целта на Наградата е да осигури подкрепа за младите 
художници като им открие нови възможности за образование, изследване и професионална реализация. 
Наградата създава позитивен контекст за младото съвременно изкуство и благоприятна среда за 
развитието му. Конкурсът е отворен за творци до 35 години, работещи във всички медии на съвременното 
изкуство. Кандидатите трябва да бъдат български граждани или постоянно пребиваващи на територията на 
страната. Наградата е стипендия и шестседмичен престой в International Studio and Curatorial Program 
(ISCP), Ню Йорк през периода октомври 2015 – май 2016 и самостоятелна изложба през 2016 г. в галерията 
на ИСИ-София. Процедура: 1. авторите (родени не по-рано от 1980 г.) предоставят творческа 
документация. 2. журито на конкурса, съставено от утвърдени специалисти в областта на съвременното 
изкуство, обявява своите номинации на сайта на ИСИ-София (http://ica-sofia.org/) 3. номинираните 
художници се представят в изложба през м. юли-август в Софийска градска художествена галерия. 4. 
журито определя победителя и го съобщава в деня на откриването на изложбата. Задължително условие е 
кандидатите да владеят английски език. С номинираните се провежда събеседване на английски език. 
Портфолиото трябва да е на български и английски език и да съдържа: Име, адрес, телефон, e-mail; 
Биография (CV) и библиография; Снимки/разпечатки на творбите (със заглавия, размери, година); DVD (за 
видеотворби и пърформанси); Кандидатите могат да предоставят допълнителни материали (каталози, 
брошури, текстове). Приложената документация на номинираните художници не се връща. Тя остава в 
архива на Наградата. Краен срок: документацията се предава до 28 февруари 2015 г. в Софийска градска 
художествена галерия (за наградата БАЗА). За контакт: Даниела Радева – 02 / 987 21 81; 
danielaradeva@sghg.bg 

При нас в artnewscafe 

¬ Магнит и антимагнит, ул. „Отец Паисий” 38. Artnwescafe представя изложбата „Магнит и 
антимагнит“ на ИСИ-София, организирана през 2012 за галерията на института от куратора Яра Бубнова. 
Изложбата е продължение на програмата на ИСИ-София за популяризиране на съвременното изкуство във 
формáта на обичайните музейни дейности, неизвършвани от официалните институции в страната. 
Селекцията на artnewscafe от работите на 27 автори от 55-те участника предлага компактен и достъпен 
преглед на съвременно българско изкуство. Избраните от самите артисти прекрасни работи – известни и 
специално направени, дошли от близо и далеч, за различни вкусове и разбирания, за познавачи и 
любители – са репродуцирани върху т.нар. магнити за хладилници и са в лимитиран тираж. 20 декември – 
24 януари 2015. 

¬ Приятели зад бара. Инициативата "Приятели зад бара" на artnewscafe има за цел да среща 
посетителите с интересни личности, които представят заниманията, любимите си напитки, храни и се 
превръщат в онези бармани, с които можеш да побъбриш на воля.Този път в инициативата участват 
главният редактор на "Дневник" Велислава Попова и Йордан Рашев (мениджър реклама). 25 януари 2015. 

http://ica-sofia.org/
mailto:danielaradeva@sghg.bg


 

 

 

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: Боряна Росса и Ултрафутуро, Гражданска позиция, 2007 

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

www.artnewscafe.com  
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