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От първо лице за опита на SARIEV Contem-
porary и фондация „Отворени изкуства“ в 
сътрудничеството с религиозни храмове в 
Пловдив за артистични проекти 

През май 2017 и септември 2018 две изложби на 
Sariev Contemporary – „Вървя през лабиринт, който 
е права линия“ на Стефан Николаев, 2017, и „Каква 
енергия влагаме, за да трансформираме нещата с 
нескрито удоволствие“ на Рада Букова, 2018, привля-
коха особено вниманието на публиката не само с ху-
дожествените си достойнства, но и с мястото на 
случването на части от тях – католическата църк-
ва „Св. Йосиф“ в Пловдив. Необичайността на мяс-
тото и прозряните възможности за реализиране на 
проекти в сакралното пространство предизвикаха 
въпроси предимно сред творците от съвсем праг-
матично естество за това какви са механизмите на 
случването, кои произведения могат да бъдат експо-
нирани там, и сякаш на заден план останаха въпроси-
те за етиката и отговорността при експониране-
то на художествените творби в една несветска и 

канонически регулирана зона. 
За тях ще стане дума при споделяне на опита на 

галерията и фондацията не само в конкретния слу-
чай, а и в натрупаната практика за реализиране на 
художествени проекти в публични пространства и 
в частност – на територията на религиозни храмо-
ве.

Експонирането на съвременно визуално изку-
ство отдавна вече не се свързва само с чистата и 
автономна област на галерията, компактна и удоб-
на за разглеждане, без излишни въпроси за контекста 
на средата. Все по-голямото усвояване и използване 
на градското пространство под формата на вре-
менни артистични акции или трайни художест-
вени проекти предполага един съвременен прочит 
на града като дискурс, като език, чрез който обго-
варяме своя град и влизаме във въображаем диалог с 
него. Разчитането на различните енергийни поле-
та, на потенциала, създаден от история, социални 
и икономически трансформации, бит, архитектура, 
градски митологии, религиозни територии, етни-
чески ареали, е възможната основа за договор меж-
ду субектите, собственици или представляващи 
съответните градски места, и кандидатите за 
художествените намеси в тях. И тук, в основата 
на подготовката на съответните конвенции и съ-
трудничества, е етиката на взаимното зачитане и 
нормите на гражданското съзнание – необходимите 

клаузи за осъществяване на запомнящ се 
културен продукт. 

В много отношения практиката и 
принципите на създадените и ръководени 
от нас (Веселина Сариева и Катрин Сари-
ева) галерия Сариев от 2004 година, преи-
менувана в Sariev Contemporary през 2011, 
и фондация „Отворени изкуства“ (2007 
година) в проучването и договорната сис-
тема с тяхната етика и прозрачност се 
препокриват, но това се налага от обща-
та мисия на двете институции за създа-
ване на контекст и публика за съвременно 
изкуство и разширяването на културните 
зони въобще. Като допълнение е фактът, 
че много от проектите на галерията и 
фондацията са съвместни. 

Най-дългогодишният и обществено 
признат проект, иницииран през 2005 го-
дина от Веселина Сариева (галерия Сариев), 
и превърнал се впоследствие в най-мащаб-
ната инициатива на фондация „Отворени 
изкуства“ – „Нощ на музеите и галериите 
– Пловдив“, постепенно в годините изгради 
принципите на обществения договор, при-
ложим във всички проекти на галерията и 
фондацията. 

Особен вид договорна и етична систе-
ма на взаимоотношения се оформи през че-
тирите издания на фестивала „Улица Отец 
Паисий“ през 2010, 2011, 2012 и 2013 година, 
където освен обичайния позволителен ре-
жим от страна на Общината, се влезе в 
договаряния със собственици, ползватели 
и граждани от улица „Отец Паисий“, за да 
се получи взаимното усещане за място, къ-
дето артистичните намеси подчертаваха 
неговата специфика и атмосфера, а бро-
шурата с моя текст (К. С.) „Улицата преди 
и сега“, 2010 година, стана база за бъдещи 
художествени акции по тази улица. Такива 
като своеобразния билборд на Лъчезар Бо-
яджиев „Ъпгрейд – тук и сега!“ през 2013, 
част от фестивала „Улица Отец Паисий“; 
импровизацията на Рада Букова „Близки 
срещи от третия вид“, и лекцията разход-
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беше тази на Майк Буше през септември 
2017 година по време на изложбата му 
“Privatе Idano” в галерията в Нощ/2017. 
За събитието Нощ/Пловдив, 15–17 сеп-
тември 2017, художникът Майк Буше ре-
ализира скулптурата „Любовно гмуркане 
(диетичен пеликан с пяна)“ [Love Dive (Diet 
Pelican Froth)]. „Фонтанът с пеликаните“ 
на централния площад „Стефан Стамбо-
лов“ в Пловдив беше напълнен с произве-
дената от самия художник диетична кола, 
която изригва като гейзер. Изборът на 
място, разрешителните, производство-
то, ангажиментите се свързаха в слож-
на договорна система, за да се постигне 
впечатляващ ефект.

Така чрез поставените въпроси за до-
говора, етиката и отговорността, сти-
гаме до сътрудничеството на галерията 
и фондацията с религиозни институции и 
техните храмови пространства. 

Практиката показва, че зоните за 
изкуство и в частност съвременно изку-
ство, са обикновено светските публич-
ни пространства, градските и символни 
граждански зони, с определен контекст, 
които са полемични и демократични, 
предизвикват наблюдение, участие, тър-
сене на диалог или дори скандал, изобщо 
дебатични места. В тях съвременното 
изкуство се вписва органично заради по-
добната си характеристика.

Съвсем друга е логиката и етиката 
на взаимоотношенията с религиозните 
пространства и реализирането на про-
ект на съвременно изкуство там.

Актът на пожелаване за осъществя-
ване на художническа намеса на тези мес-
та е последното действие. Не е доста-
тъчен оглед и дори е скверно да се помисли 
това като разчитане на пропорции и ар-
хитектурни дадености, като изложбена 
зала с констатацията „колко хубаво ще 
стои“. Прочитът на религиозното прос-
транство е вътрешно духовно сливане 
и просветление, смирение и загърбване 

ка на Лъчезар Бояджиев „Тики-така Пловдив (Сънят на чудо-
вищата поражда разум)“ през 2014 по време на юбилейната 
10-годишнина на „Нощ на музеите и галериите“.

За произведение, създадено за конкретно място, в харак-
терен исторически и социален контекст, на базата на до-
говореност на мястото, автор, изпълнител и потребител, 
може да се говори и за „Проект 0“ на Кирил Кузманов, започнал 
като изложба в галерия Сариев в платформата „ФОН: Mла-
ди автори“ през 2010 година с куратор Владия Михайлова и 
реализиран през 2013 година на улица „Златарска“ в квартал 
Капана. Началото на проекта е във време, когато Капана е 
извън по-късните си трансформации и неминуема джентри-
фикация, и е неопределено, временно и в известна степен 
маргинализирано пространство. В реализирането на проек-
та – временна двустранна огледална стена, съставена от 
50 фрагмента, затваряща перпендикулярно ул. „Златарска“, 
има цяла поредица от договори, подписани от нашите орга-
низации, извън обичайната за реализиране на такава намеса 
процедура. Автор, заявители на фрагменти, изпълнители 
на проекта, жители на квартала, Община, фондация влязо-
ха в договорна система, която превърна едно произведение 
в публична среда в своеобразна гражданска конвенция извън 
само разрешението за построяване на огледалната стена 
и последващото получаване на фрагментите от заявите-
лите. Според кураторската концепция се създаде „утопич-
ното пространство на огледалото, което действайки на 
принципа на отражението, конституира конкретното мес-
тоположение, полага „мен“/„нас“ в определено място“.

Една от най-ярките, запомнящи се и коментирани ра-
боти в публична среда, инициирана от Sariev Contemporary, 

на егото. Преди всичко е етиката на познанието на 
религията и нейния храм, на специфичните белези на 
общението с бога, разчетени от архитектоника-
та на пространството, в йерархичните белези на 
служенето, в ритмиката на преминаване в различни 
състояния. Същевременно историята на религиоз-
ната общност и храмовете е част от всеобщото 
историческо случване с неговите политически пре-
вратности, културни и социални белези, понякога 
травматични, които трябва да се съобразяват. В 
живота на града изграждането на храмовете, тех-
ните архитектурни лица и наложените с полити-
ческа намеса трансформации на сградите и промяна 

на предназначението им; възприемането или крити-
ката към обезличаването са белези за социалната 
рефлексия на обществото и характеристика на съ-
ответните властови режими. Не на последно място 
е фактът, че религиозните храмове са неумолими 
проводници на стила и вкуса на времето, зад които 
стоят и невидими политически, дипломатически на-
меси и влияния – неща, които влизат в съобразител-
ния режим. 

Тези базисни норми станаха основа на подго-
товката на нашите организации за преговорни от-
ношения и сътрудничество с представителите на 
религиозните общности и техните църковни прос-Юбилейна програма на НОЩ/ Пловдив 2014, “Рецитал на жестомимичен език” – пърформанс на 

Рада Букова, Евангелска съборна църква, 12 септември, част от “Прекосяване на пустинята в 6 
етапа”, проект на Рада Букова. Снимка: Владислав Севов

Откриване на самостоятелната изложба на Стефан Николаев „Вървя през лаби-
ринт, който е права линия“, май 2017, състояла се в галерия Sariev Contemporary и 
католическата църква Св. Йосиф в Пловдив. Снимки: Лина Кривошиева

Изглед от самостоятелната изложба на Стефан Николаев „Вървя през лабиринт, 
който е права линия“, май 2017, състояла се в галерия Sariev Contemporary и като-
лическата църква Св. Йосиф в Пловдив
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чи идеята за диалог с диоцезната епископия за артистични проекти в 
нейните църковни пространства. 

Отговорът на въпросите около сътрудничеството се появи през 
2017 в рамките на подготовката на изложбата на Стефан Николаев „Вър-
вя през лабиринт, който е права линия“ в Sariev Contemporary. Идейната 
концепция на проекта на Стефан Николаев, обектите в предлаганата 
изложба, философията на творбите с тяхното послание за преосмисля-
не на живота и личния път, предизвикаха търсенето на място на духовно 
пречистване, смирение, опрощение, където да бъдат изложени. Това място 
беше католическа църква. Без да са формално и елементарно църковна ут-
вар или църковни атрибути, високите 120 см канделабри с горящи свещи 
на Стефан, препратка към една от най-важните творби на Марсел Дюшан 
“Bottle Rack”, неоновите криволици, втъкани в златна основа на звучащия 
като сентенция надпис “I walk a labyrinth which is a straight line”, излъчват 
онази чиста религиозност, която може да бъде разчетена само в църков-
ното пространство. Като допълнителен, не по важност аргумент, за же-
ланието на галерията част от изложбата да бъде показана в католическа 
църква, беше и обстоятелството, че Стефан Николаев през 2010 имаше 
изложба, озаглавена “Holy Spirit Rain Down” в две реставрирани църкви, пре-
върнати в център за съвременно изкуство в Шел, Франция.

Предизвикателството на излагането на произведения на съвременно 
изкуство в религиозни храмове е и в самото естество на съвременното 
изкуство с полемичното поставяне на въпроса за човека и неговия път, в 
преосмислянето на стойностите и дискретна хуманност, която може да 
бъде разчетена в светлината и обемите на църквата, и създава ново усе-
щане за медиативност и просветлениe; дава шанс на съвременния човек 
да погледне към себе си и да прогледне отвъд видимото със средствата на 
изкуството, близки до неговия опит и сетивност.

Концепцията за сътрудничество между Sariev Contemporary и Като-
лическата църква в Пловдив окончателно представихме през април 2017 го-
дина, месец преди планираната изложба на Стефан Николаев, като за мяс-
то на изложбата беше определена църквата „Св. Йосиф“ в Пловдив. В хода 
на разговорите представителят на Католическата църква отец Стефан 
Манолов се запозна с творчеството на Стефан Николаев, с творбите, 
предложени за пространството на църквата и тяхното послание, както 
и с факта, че не нарушават религиозната етика. Самият отец Манолов се 
интересува от съвременно изкуство и разчита езика и препратките му, 
факт с голямо значение за оформилата се колаборация. А намерението на 
католическата епископия тази църква да се превърне в културен център, 
добави допълнителни щрихи към идеята за създаване на нови полета за 
култура в Пловдив, дългогодишна кауза на галерия Сариев.

Изборът на църквата „Св. Йосиф“ не е случаен. Тя е описана в „Алтер-
нативна карта на Пловдив“ от 2013, дълги години не беше функционирала 
и оставаше непозната за много пловдивчани. 

Църквата е построена през 1899 година с широка международна под-
крепа и дори дарение от австро-унгарския император Франц Йосиф. Тя 

транства за артистични дейности там. 
За да се стигне до ползването на храмовите 

пространства за художнически намеси, беше необ-
ходимо историческо и психологическо проучване, 
разговори със съответните представителни лица 
на религиозните диоцези, спазване на етиката на 
верските канони. За това проучване основа стана 
проектът „Алтернативна карта на Пловдив“ със 
съставители Катрин Сариева от фондация „От-
ворени изкуства“, арх. Владислав Костадинов и инж. 
Антония Вълканова от студио „8 ½“, излязъл като 
печатно издание през 2013 година. В този извънс-
тандартен гид на Пловдив са обозначени и харак-
теризирани онези градски топоси, които не са в 
полето на обичайните екскурзоводски наръчници и 
със своята непознатост, крехък статут или негли-
жиране присъстват твърде интимно в тъканта на 
града. В частта „Религии“ на картата са означени и 
описани православни, протестантски, католически, 
униатски, мюсюлмански, еврейски храмове, които са 
малко познати дори и на пловдивчани. Така архите-
ктурното, историческо, урбанистично любопит-
ство предизвикаха социален интерес и емпатия към 
„новооткритите“ стари пространства и станаха 
потенциален обект за артистични акции.

Юбилейната програма на фондация „Отворени 

изкуства“ за 10-годишнината на Нощ на музеите и 
галериите през 2014 година избра за артистичните 
проекти местата по Алтернативната карта, като 
едно от тях беше Евангелската църква в Пловдив 
– забележително като архитектура, история и из-
лъчване място. Сътрудничеството с Евангелската 
църква, прието с радост и удовлетворение от две-
те страни, беше съобразено с характеристиката на 
евангелистката проповед с доминация на беседата, 
музиката и диалогичността на религиозното об-
щуване. Предложените проекти се синхронизираха 
с тази етика и през естеството на съвременното 
изкуство по деликатен начин се свързаха с еванге-
листката ритуалност и специфичността на рели-
гиозното пространство. Семплостта и своебраз-
ната освободеност от условности обстановка, 
чиято основна доминантна е трибуната за пропо-
вед, се вписаха естествено и органично в пърфор-
мансите на Камен Стоянов “The Price of the Prize” 
(Цената на наградата) и на Рада Букова „Дуо Вучко-
ва-Тике“, концерт.

Пак в контекста на Алтернативната карта 
през 2016 година в „Нощ на музеите и галериите“ в 
сътрудничество с Католическата църква един не-
формален разказ и разговор в храма „Св. Лудвиг“ за 
историята на пловдивското католичество отклю-

е част от Френския девиче-
ски католически колеж, създа-
ден от ордена на монахините 
йосифинки, едни от най-ва-
жните представители на 
френското мисионерство 
през XIX век. В колежа са се въз-
питавали поколения девойки 
по европейски образователен 
модел, в църквата освен ре-
лигиозните служби са се про-
веждали концерти, беседи, а 
църквата е действала като 
адекватен на европейската 
практика център за култура, 
възпитание, обноски. 

Цивилизаторската енер-
гия на колежа и църквата са 
заличени и обругани от ко-
мунистическия режим. След 
национализацията през 1948 
година колежът е закрит. В 
сградата се помещават част 
от катедрите на Медицинска-
та академия като Анатомия 
и Патоанатомия. Църквата е 
превърната в морга. Цялата 
цинична жестокост на този 
режим може да бъде разказа-
на чрез съдбата на един пло-
вдивски католически храм. „Св. 
Йосиф“ е реставрирана през 
2008 година, а запознаването 
с нея започна с туровете по 
Алтернативната карта след 
2013. Обживяването и интере-
са към нея безспорно се дължат 
и на изложбите на Стефан Ни-
колаев и настоящата изложба 
на Рада Букова в нея.

За нас Католическата 
епархия в Пловдив и в част-
ност църквата „Св. Йосиф“ 
са изключително важна част 
от изграждането на духовния 
модел на Пловдив като съвкуп-

Изглед от самостоятелната изложба на Рада Букова „Каква енергия влагаме, за да трансформираме нещата, с нескрито удоволствие“, септември 2018, състояла се в 
галерия Sariev Contemporary и католическата църква Св. Йосиф в Пловдив.
Снимки: Мария Джелебова
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принципно консервативните пространства на религията, третирайки 
ги като арт инсталация, но уважително и често с чувство за хумор. Ор-
ганизаторът кардинал Джанфранко Равази, президент на Папския съвет 
за култура, обяснява че павилионът на Ватикана трябва да бъде прием-
ан като проявление на либералните политики на папа Франциск и цитира 
папските думи: „Трябва да сме достатъчно храбри, за да откриваме нови символи и 
знаци, нови форми на красота, включително извън познатите конвенционални фор-
ми“. Цялата ревизия на традицията и еманципаторската воля се свързват 
с визията и посланията на съвременното изкуство и дори в доминираните 
от Източното православие страни като България, протестантските и 
католическите църкви са отворени за дискурса на съвременната визия и 
светоусещане.

През 2017 година в Нощ/Пловдив, в рамките на образователната 
платформа „Въведение в съвременното изкуство“ на Sariev Contemporary 
и фондация „Отворени изкуства“, в католическата катедрала „Св. Лудвиг“ 
се проведе лекцията на проф. д.ф.н. Владимир Градев (бивш посланик във 
Ватикана) „Свещено изкуство и съвременност“, чиято отправна точка 
беше колекцията на съвременно изкуство в апартаментите на Борджия 
на Ватиканските музеи. Лекцията потърси да разкрие художествения 
опит на модерността като краен резултат от една хилядолетна тра-
диция.

Видимостта и ефектът на колаборацията с Католическата църква, 
откриването на „Св. Йосиф“ като специфичен елемент от културната 
и изложбена политика на Sariev Contemporary, постави отново въпро-
са за етиката на използването на религиозното пространство, за не-

ност от религиозни, етниче-
ски и културни общности с 
техните ритуални практики 
и сгради, с образователните 
политики и взаимодействия. 
Те създават културния ареал 
и контекст за случването на 
съвременния живот и изку-
ство.

И тук е мястото да от-
бележим отвореността на 
Католическата църква за съ-
временността, за разлика 
от Източното православие, 
което е тегаво затворено в 
рамките на собствената си 
неадаптивност и геополити-
чески – в ретроградни полити-
чески режими, на които дори 
е апологет. Свързаността с 
модерния свят, осъзнатата 
нужда от развитие и адекват-
ност, преосмисляне на собст-
вени догматични рефлексии, 
свързват исторически офор-
милите се в Западния свят ре-
лигии дори по един афиширан 
начин със случващото се сега. 
Не е случаен фактът, че Вати-
канът има собствен павилион 
на Венецианското арт биена-
ле през 2013 и 2015 година, а на 
Венецианското архитектурно 
биенале 2018 година участва 
за първи път с 11 концептуал-
ни параклиса, разположени в 
градините на манастирския 
остров Сан Джорджо Маджоре, 
точно срещу Сан Марко. Поръ-
чани на 11 повече или по-малко 
известни архитекти от цял 
свят (сред които Норман Фос-
тър, Едуардо Сото де Мура, 
Смилян Радич, Хавиер Корва-
лан, Шон Годсел и др.), паракли-
сите дават нов поглед върху 

минуемото духовно и интелектуално разбиране, сливане и респект към 
неговата енергия и йерархия по повод изложбата на Рада Букова „Каква 
енергия влагаме, за да трансформираме нещата с нескрито удоволст-
вие“ в галерията и проекта „Всички“ в църквата „Св. Йосиф“ през сеп-
тември 2018 година. Предложеният проект на Рада, специално направен 
за църковното пространство, отново беше съгласуван с представите-
ля на Католическата църква в Пловдив отец Стефан преди окончател-
но да бъде реализиран. „Всички“ е инсталация, която предлага един нов 
поглед към храма като място за общуване, смирение и равенство пред 
Бога; място, където се срещат всички – светци и простосмъртни от 
цялата социална и кастова гама. Макар и привидно минималистична, ин-
сталацията има бароково излъчване с разноцветните тъкани, метнати 

по молитвените пейки и нагънати с намек за телата, които са ги но-
сили (тук трябва да припомним познанията на Рада Букова за текстил 
и сценографското ù образование). Цветовете на платовете са тези на 
светците от статуите високо над пейките, а те, в прочита на Рада 
Букова, са слезли долу и смирено участват в проповедта заедно с всич-
ки – едно подсказване, че просветлението е да погледнеш човека до себе 
си. И отново, както във всички работи на Рада, най-важна е светлината, 
която в храма „Св. Йосиф“ е забележително участваща в излъчването на 
божественост и смирение. Слънчевите лъчи, отразени в тъканите, ги 
превръщат в излъчващи светлина тела, отраженията падат на пода и 
това движение на светлина и сянка напомня житейския път и по някакъв 
начин замества типичния за католическите храмове, но липсващ в тази 
църква, витраж. 

Работата на Рада Буко-
ва е прочит, почит и откро-
вение за енергията и духа на 
едно богусложебно място, в 
което се влиза не за възхита 
от материалното и респект 
от красотата и грандиознос-
тта, а за възвисяване на духа.

В този ред на мисли за 
етиката при предлагане на 
артистични проекти в рели-
гиозни пространства, е мяс-
тото на художника и неговата 
лична морална мотивировка и 
способността да устои своя 
проект, дори и да не е толкова 
видимо синхронизиран и бук-
вално подбуден от конкрет-
ната среда. Тук е и мястото на 
галерията да провиди в рабо-
тите на артиста онази необ-
ходима спойка между творба, 
конкретно място и необходи-
мия етичен диалог за постига-
нето на толерантен консен-
сус, толкова необходим за една 
съвместна дейност и важен за 
разширяване на полето на съ-
временното изкуство. 

Сътрудничеството на 
нашите организации с Еван-
гелската и Католическата 
църква в Пловдив са елемент 
от визията ни за съвремен-
ната култура и приемането 
ù както в цялата многопла-
стовост на исторически и 
духовен континуитет, така 
и с възможността да разкрие 
потенциала и внушенията си 
в несветски пространства. 
Това сътрудничество поста-
вя на изпитание отговор-
ността на всяка конвенция и 
нейната деликатна морална 
основа.

„Свещено изкуство и съвременност“ – лекция на проф. дфн. Владимир Градев като част от образователната плат-
форма „Въведение в съвременното изкуство”, НОЩ/Пловдив 2017, Католическа катедрала Св. Лудвиг. Снимки: Лина 
Кривошиева
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