
 

 

Местни новини 

София 

¬ Награда за съвременно изкуство БАЗА 2015 / СГХГ, ул. „Гурко” 1. Номинирани художници: 
Стела Василева, Владислав Георгиев, Кристина Иробалиева, Павел Лефтеров, Десислава Унгер, 
Александра Чаушова. Носител на наградата е Александра Чаушова. Наградата е ориентирана към 
художници до 35 години. Тя е единствена по рода си в България и се изразява в стипендия за 
пътуване и резиденция в Ню Йорк за месец и половина. Конкурсът се провежда на два етапа. 
През пролетта на всяка година жури от избрани специалисти селектира между четири и осем 
млади автори, които по-късно показват работата си в обща изложба. В деня на откриването 
журито заседава за втори път и определя носителя на наградата, ръководейки се и от 
представянето на художниците в изложбата. 21 юли – 30 август 2015. 

¬ Красимир Терзиев / Между миналото, което е на път да се случи и бъдещето, което 
вече е било / куратор: Яра Бубнова / Национална галерия, пл. „Княз Александър І“ 1. Както 
намеква заглавието на изложбата, тя е ситуирана в едно настояще, в което неизбежно нахлуват 
сцени, образи и идеи и от миналото, и от бъдещето. Беше време, когато с относителна сигурност 
можехме да приемем последователността в течението на тези три времена: миналото е преди 
настоящето, а след настоящето идва бъдещето. Тази сигурност обаче като че ли се е изпарила с 
виртуализацията на света и експанзията на дигиталните изображения. Изложбата представя 15 
избрани работи, които с различни прийоми и в различни перспективи задават въпроси около 
производството и циркулацията на образи, около режимите на тяхното възприемане и икономика 
днес. Работите на Красимир Терзиев са изпълнени със скрити цитати, препратки, познати образи 
и мотиви, така че да комуникират непосредствено с ежедневния живот. (www.terziev.info/, 
www.nationalartgallerybg.org/) 4 август – 5 септември 2015. 
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¬ Цвят, звук, движение / галерия Кредо Бонум, ул. „Славянска” 2. Изложбата „Цвят, звук, 
движение” събира художници, които гледат на изкуството като на задълбочено лабораторно 
занимание. Те работят както с класически живописни техники, така и с най-новите дигитални 
технологии. Геометричната абстракция обединява живописта и рисунките на Георги Димитров, 
Мария Чакърова и Николай Петков. За тях фигуралният свят е останал да съществува на ниво 
геометрична форма, а цветът едновременно изразява преживявания и идеи, но е и композиран по 
законите на спектралния  анализ, използвайки опита на Западноевропейския модернизъм. 
Изложбата си поставя за цел да разшири и провокира възприятията на зрителя. С работите на 
Ангел Петков и студиото за интерактивни инсталации „Реактив“ зрителят може да преживее 
изкуството отвъд повърхността на картината. Трите движещи се и светещи колони на 
COLUMNICATION  (съчетание между думите колона и комуникация) усещат емоциите на 
посетителя. Те притежават сензори, които отчитат нервността на човешките движения, което кара 
инсталацията да променя своето поведение в съзвучие с човешкото присъствие. (http://credo-
gallery.bg/) 16 юли – 3 септември 2015. 

¬ Образ и подобие / Национална галерия, пл. „Княз Александър І“ 1. Изложбата представя 
автопортрети, създадени от 73 автори, част от колекцията на Николай Неделчев. 
(www.nationalartgallerybg.org/) 14 август – 14 септември 2015. 

¬ Внимание: Прясна боя! / 33-ма млади български живописци / куратори: Мария Василева, 
Даниела Радева, Владия Михайлова / Софийска градска художествена галерия, ул. „Гурко” 
1. Изложбата представя разнообразните посоки в работата с живопис през последните години у 
нас и включва някои от най-новите произведения на 33-ма автори, чиято средна възраст е 30 
години. (www.sghg.bg) 11 юни – 6 септември 2015. 

¬ Свободният избор. Първите жени художнички 1878-1912 / уредници: Пламен В. Петров и 
Рамона Димова, галерия „Васка Емануилова“, ул. „Янко Сакъзов” 15. Изложбата е част от 
вече традиционните изследователски проекти на галерията и се фокусира върху слабо проучен и 
оставащ до днес без отговор въпрос. Той засяга историческия ход на българското изкуство, а 
именно – за мястото на жената творец в изложбения живот на страната в периода от 
Освобождението до Балканската война. (http://veg.sghg.bg/) 2 юли – 5 септември 2015. 

¬ Анета Иванова / An ode to everything / SOHO, ул. „Искър” 4. Изложбата включва 
фотографии, които разказват истории за хора, пътувания, красиви градове, морета, планини, 
природа и звезди. Всички творби са експериментални. Използвана е техниката на двойната 
експозиция (съчетаване на два образа в един кадър). Серията е започната като личен проект на 
авторa си. В творбите си младата фотографка отразява всяко ново място, което е посещавала. 
Всеки нов град или природна забележителност са получили местенце в колекцията, като най-
подходящата снимка от пътуването е комбинирана със силует. Впоследствие Анета е започнала 
да комбинира силуети с природни форми, флорални и морски мотиви, абстрактни форми. 
(http://soho.bg/, http://anetaivanova.com/) 1 юли – 4 септември 2015. 

¬ Атанас Василев / живопис / галерия „Сердика“, ул. „Цар Самуил” 90Б. Неговата творческа 
дейност е свързана с имената на най-известните режисьори на българското анимационно кино. 
Работи по над сто късометражни и четири пълнометражни филма, както и за пълнометражния 
американски филм „Котаракът Феликс“ до края на 1988. 16 юли – 8 август 2015. 

¬ Боро Рудик / Появяване и изчезване / PhotoSynthesis Art Center, бул. „Васил Левски” 57. 
“…През половината ни живот сме будни, другата половина спим, половин живот с отворени очи, 
половин със затворени… приели сме илюзията, че светът наистина се появява и изчезва. 
Разделили сме света и живота ни на две половини: тази, която виждаме, в чието съществуване 
сме убедени и тази, която не виждаме и към която се отнасяме сякаш не съществува.” С 
майсторския си тематичен цикъл от артистични фотографии Боро Рудик предизвиква тази 
дихотомия. В неговите възторжени моменти на вдъхновение, той показва как да се освободим от 
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сляпата вяра в зрението. А именно, той успява да докаже, че зрението не е арбитър, който 
залужава нашето безусловно доверие” (Ферид Мухик). (http://photosynthesis.bg/, 
www.bororudic.com/) 22 юли – 7 август 2015. 

¬ Ката Колесар / Нагласени спомени / Унгарски културен институт, ул. „Аксаков” 16. Ката 
Колесар завършва специалност изобразително изкуство в унгарската Художествена академия 
през 2014 година. Преподава й Оршоя Дроздик, чиито възгледи й оказват силно влияние по време 
на обучението. През 2012 г. прекарва със стипендия половин година в България, в 
Художествената академия в София, но и в предходните, и в следващите години пътува много из 
България, посещава я винаги, когато й се отдаде възможност. За нея прекараното тук време е 
безкрайно вдъхновяващо. През 2013 г. работи и като доброволка в Унгарския културен институт. 
Поредицата „Нагласени спомени” е нейната дипломна работа от 2014 г. в унгарската 
Художествена академия. Творбата й по същество представлява една от стените в нейния дом, на 
фона на която е имитирала по-важните снимки, свързани с нея и представящи спомените й. 
(www.szofia.balassiintezet.hu/) 2 юли – 31 август 2015.  

¬ Среща с египетски жрец / Музей за история на София, пл. „Бански” 1. Временната 
експозиция включва над 20 археологически находки. Те са обвързани с историята на жреческата 
институция в Древен Египет от I хил. пр. Хр. Най-силният акцент в изложбата е статуята на 
високопоставен сановник от 26-ата египетска династия (664-525 г. пр. Хр.), наречен Нахтхорхеб. 
Тя е изработена от гранит, тежи над 700 кг и е висока близо 1,50 м. Сред останалите експонати са: 
статуя на Ха (царски писар и писар на царската трапеза), кутия с изображение на писар от харема 
в молитва пред бог Тот, оброчна стела на царския писар Неферхотеп, разнообразие от корони, 
палитра на писар и др. (www.sofiahistorymuseum.bg) 23 юли – 12 септември 2015. 

¬ Графика малък формат / галерия „Леседра“, ул. „Милин камък” 25. В изложбата са 
включени произведения на над 300 артисти от близо 50 държави. 11 юни – 25 септември 2015. 

 

Пловдив 

¬ Браян Дейли / България в цветове / Градска художествена галерия – Временна 
експозиция, ул. „Княз Александър І” 15. По случай 25-годишнината от настъпването на 
демокрацията в България, американският художник Браян Дейли се отправя на фотографско 
пътешествие из страната, за да документира нейния политически електорат. По образец на негов 
подобен проект, озаглавен „Америка в цветове” (2010-2012), Дейли се заема да документира 
широкото разнообразие и характер на българския гласоподавател след приключването на 
последните парламентарни избори през есента на 2014 г. Проектът отвежда него и екипа му из 
цяла България, от планините до равнините и бреговете на нашата богата откъм култура нация. 
(www.galleryplovdiv.com)  7 юли – 7 август 2015. 

¬ Борис Георгиев / Пастир на мечтите / Градска художествена галерия – Временна 
експозиция, ул. „Княз Александър І” 15. Изложбата включва рисунки, фотографии и 
фоторепродукции на известния български художник Борис Георгиев (1988 - 1962). Ще бъдат 
изложени колекцията на Вирджиния Джакомети–Георгиев и колекцията на Градска художествена 
галерия - Варна. (www.galleryplovdiv.com) 13 – 28 август 2015.  

 

Варна 

¬ Атанас Хранов / Завръщане в Халдея / арт галерия „Папийон“, ул. „Драгоман” 12. 
Картините и трите отличителни скулптури в експозицията са обединени под мотото „Завръщане в 
Халдея“. 19 творби, които ще ни потопят в магическия реализъм на изкусната живопис с фини 
линии, дълбоки цветове и пространства, разкриващи мистичната философия на Атанас Хранов. И 
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този път разказът в творбите му е за халдейците – народ на философи, математици, астрономи, 
пророци и гадатели, които дали на човечеството знанията за календара, астрономията, 
астрологията, които ползваме и до днес, открили звездите, анализирали семантиката на числата и 
разделили времето на актуалните до днес понятия за часове, минути, седмици и годишен цикъл. 
Думата „халдей” отдавна е станала синоним на думите „жрец”, „астролог” и „предсказател”. 
(www.facebook.com/artpapillon) 23 юли – 19 август 2015. 

¬ Димитър Чолаков / живопис / галерия „Теди“, ул. „Юджин Скайлер” 8. Димитър Чолаков 
представя 21 платна акрил и масло, всички са съвсем нови - рисувани в последните 6 месеца. 
Всяка от картините носи своето различно настроение, но всички заедно са докоснати по 
определен начин от свежестта на морския бриз. На тази колекция, вдъхновена от морето и 
създадена специално за гостуването във Варна, Димитър Чолаков е дал показателното име 
Бреговете на художника. 9 юли – 9 август 2015. 

¬ Александър Капричев / Енергийни пространства / Градска художествена галерия, ул. 
„Любен Каравелов” 1. Творческият път на художника Александър Капричев по стечение на 
обстоятелствата е свързан освен с българската, също и с английската култура. Още в ранните 
години на формирането му, както отбелязват биографите му, английската култура за него е 
прозорец и към световните постиженията в изкуството. Времето на по-продължителен негов 
престой във Великобритания (1974, 1976, 1999 - 2006 години) затвърждава именно връзката му с 
английското изобразително изкуство, което трайно се превръща в мерило и стимул за развитие и 
утвърждаване на оригиналния му талант. Настоящата изложба представя част от последните 
творби на Александър Капричев, създадени в Англия, в периода 1999 – 2005 г. 
(http://varnacityartgallery.com/) 30 юли 2015 – 15 август 2015. 

¬ Международно биенале на графиката / Градска художествена галерия, ул. „Любен 
Каравелов” 1. (http://varnacityartgallery.com/) 7 август 2015 – 15 септември 2015. 

¬ Графика на Тиего Ахуда – Бразилия / Градска художествена галерия, ул. „Любен 
Каравелов” 1. (http://varnacityartgallery.com/) 12 – 30 Август 2015. 

¬ Свилен Блажев / живопис / галерия A&G Art meeting, ул. „Братя Шкорпил” 13. Свилен 
Блажев е български живописец. Той е сред най-търсените съвременни художници у нас - харесван 
едновременно от колекционери и критици. Включва в живописния език не само цвета, но и 
повърхността, фактурата, често прави и колажи. Увлича се едновременно по византийското 
изкуство и най-модерните форми в арта. Свежда образите до знаци, но благодарение на 
рисуваческото си умение ги прави разбираеми за всеки зрител. Съчетава няколко стила в свой 
собствен език. (www.a-g-artmeeting.de/) 2 юли – 8 август 2015. 

 

Бургас 

¬ Иво Бистрички / Симулакрум / галерия „Неси”, ул. Александровска 12 / ул. Хан Крум 3. 
Изложбата изследва разминаването, контраста и наслагването на представите с 
действителността. Дуалността на това, което ни се представя или искаме да виждаме, с 
истинската реалност. Петте произведения включват няколко пейзажа и детайли от Морската 
градина – Бургас, те са продължение на темата „Перфорация на ландшафта”. 
(http://gallerynesi.com/) 4 – 24 август 2015. 

 

Кюстендил 

¬ Станимир Генов / куратор: Йово Панчев / ХГ „Владимир Димитров–Майстора", ул. 
,,Патриарх Евтимий” 20. Изложбата е съставена от три отделни серии, създадени специално за 
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галерията в Кюстендил. Сериите „Навън", „Искам те на мое място" и „Други" обединяват платна, 
инсталационно групирани в отделни композиции. (http://stanimir.eu) 6 август – 22 септември 2015. 

 

Шабла 

¬ Вторник вечер / Мазето на Баба Васа, ул. „Марица” 22. В изложбата участват: Шариф 
Барува, Леда Екимова, Ева Енгелберт, Карин Фошар, Петер Фритценвалнер, Хелмут Хайс, Конрад 
Кагер, Лиа Карл, Лудвиг Китингер, Викенти Комитски, Нестор Ковачев, Лазар Лютаков, Фернандо 
Мешкита, Теа Мьолер, Александър Пушкин, Патриция Райш, Ева Зайлер, Софи Тун, Нора Рекаде, 
Дорота Валентинович. (www.facebook.com/events/831013326988729/, http://baba-vasa.blogspot.com/) 
8 август 2015. 

 

На Балканите 

¬ Вадим Фишкин / No Magic / Музей за съвременно изкуство MSUM, Любляна, Словения. 
Изложбата обединява стари и по-нови работи на художника, създадени в неговата собствена 
постконцептуална традиция, преплетени с развитието на науката и технологиите. Творбите на 
Фишкин, включени в настоящата изложба, са конструирани върху отричането на обществените 
очаквания: вместо илюзия, показвана като реалност, на публиката е предложено нейното 
„експозе” с точно описание на технологията, която създава илюзия. По-точно, илюзията, 
създадена тук от художника, тематизира своя собствен илюзорен характер. (http://www.mg-lj.si) 16 
юни – 13 септември 2015. 

 

По света 

¬ Колекционерство и модерност / два случая: Колекциите на Им Оберщег и Рудолф 
Щехелин / Sabatini Building, ет. 4, Museo Nacional Cento de Arte Reina Sofia, Мадрид, 
Испания. Не само художниците, критиците и кураторите направиха възможно развитието на 
модерното и съвременното изкуство. Друг фактор, свързан едновременно с икономическите и 
социалните въпроси, се намеси като катализатор в този процес. Това беше колекционирането на 
изкуство. Настоящата изложба обединява две водещи колекции от ранния модернизъм, които 
представляват част от притежанията на Kunstmuseum Basel (Базел, Швейцария) – колекциите Im 
Obersteg и Rudolf Staechelin, които предлагат възможност да се видят работите на някои от най-
известните художници от този период. (www.museoreinasofia.es) 18 март – 14 септември 2015. 

 

Арт кариера 

¬ Open Call for Self Presentation - „Фокус България“ обявява отворена покана за участие в 
специална видео програма от кратки видео-представяния на български автори, колективи и 
художествени организации и тяхната работа. Селекция от получените видео-презентации ще бъде 
представена паралелно на изложбата „Вариофокус: художници“, като част от „Фокус България” на 
панаира за съвременно изкуство viennacontemporary от 24 до 27 септември 2015. Желаещите да 
участват трябва да подготвят свое кратко видео-представяне, не по-дълго от 90 секунди, до 31 
август на имейл focusbulgaria@openarts.info. Представянето може да включва вас самите, 
конкретна ваша творба, изложба, цялостната ви работа или вашето ателие. За повече 
информация: http://openarts.info/  

¬ Търсим своите доброволци Випуск 2015. И тази година през август и септември фондация 
„Отворени изкуства“ търси позитивни и ентусиазирани хора, които да включи в „нощния“ 
си екип от доброволци. Това е възможност за хора от всички възрасти да надникнат в кухнята на 

http://stanimir.eu/
http://baba-vasa.blogspot.com/
http://www.mg-lj.si/
http://www.museoreinasofia.es/
http://openarts.info/


едно от най-големите културни събития в България, да натрупат опит в културния мениджмънт и 
организацията на фестивали, да се запознаят и да работят с български и международни 
участници и партньори. „Нощната“ еуфория вече започна и можеш да се включиш още от август! 
Детайли: Нощта си търси помощници основно в 4 направления: помощник–уредници; 
отговорници брандиране; помощник–артисти; фото и видео документиране. Ако искате да 
станете част от екипа на „Нощта“, пратете кратка информация за себе си (CV, снимка и няколко 
реда текст мотивация за участие) до 30 август 2015 г. нa имейл assistant@openarts.info. За 
повече информация: http://openarts.info/night-plovdiv-2015-volunteers/.  

 

При нас в artnewscafe 

¬ Water Wars V (Водни войни 5). И тази година artnewscafe ще предложи бягство от 
августовските жеги и изобщо от сивото ежедневие с Water Wars V – война с водни оръжия. Освен, 
разбира се, много вода, на събитието ще има още dj парти и награди. 9 август 2015. 

¬ Мартина Вачева / SERIAL PORTRAITS – три изложби с портретни илюстрации, 15 – 28 
август: 

– 15 - 21 август –  SERIAL PORTRAITS #1 „Twin Peaks“   

– 22 - 28 август – SERIAL PORTRAITS #2 „Dr. Quinn, Medicine woman"  

– 29 август – 5 септември – SERIAL PORTRAITS #3 „Baywatch“  

¬ Приятели зад Бара – Иво Димчев и Ива Китипова (Stereofox). 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. „Приятели" този месец ще бъдат Иво Димчев, създател на международния 
музикален сайт  http://www.stereofox.com/www.stereofox.com и един от авторите в него – Ива 
Китипова. 28 август 2015. 

 

Вече можете да се абонирате за ARTNEWSCAFE бюлетин на: http://openarts.info/artnewscafe-bulletin-
2008-2/   
 

 
 

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 

 

http://assistant@openarts.info/
http://openarts.info/night-plovdiv-2015-volunteers/
http://www.stereofox.com/
http://www.stereofox.com/


Издават: ARTNEWSCAFE и фондация „Отворени Изкуства“ 

¬ селекция на новините: Светла Петкова 

¬ лого: Недко Солаков 

¬ дизайн: Studio PUNKT 

Корица: Красимир Терзиев, „Както водата, газта и електричеството идват отдалеч…", 2011, 
пигментен печат в/у хартия. Из изложбата „Между миналото, което е на път да се случи и 
бъдещето, което вече е било", Национална галерия, София. 

 

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

www.artnewscafe.com 
 


