
Местни новини
София
¬ Един нов будоар на Мариела Гемишева 2013 / Галерия „Юзина”, ул. „Московска” 11. Изложбата предста-
вя инсталация на „стилизиран“ дамски будоар; лично пространство на жена – моден дизайнер и художник. В про-
екта са включени фрагменти от работи на авторката от последните 10 години, изследващи собствената й личност. 
Изцяло нов акцент в инсталацията е розовият килим, с който ще бъде покрито подовото пространство на галерия 
„Юзина”. В проекта присъстват и специално създадени авторски обекти. (http://yuzina.com) 31 януари-14 февруари 
2013.
¬ Георги Ямалиев / Цензурирано / Галерия Credo Bonum, ул. „Славянска” 2. В най-новия си проект Георги 
Ямалиев продължава да развива своя интерес към проблемите на съвременното общество, ползвайки графичния 
език на рекламата, агресията на уличната визия и възможностите на новите технологии. На основата на собствения 
си образ и на серия от черно-бели портрети на негови колеги, авторът наслагва поредица от критични изявления, 
въпроси и коментари, свързани с властовите зависимости в света на изкуството и условията, в които се появява 
цензура. (http://credo-gallery.bg) 29 януари – 18 февруари 2013.
¬ Аглика Терзиева / Отвъд / the fridge & Хаспел, София, бул. „Мадрид” 8. Аглика Терзиева (р. 1977) е худож-
ник, аниматор, илюстратор, творец с усет (и очи) за всичко онова, което остава невидимо за невъобразяващия ум. 
Творбите й се отличават с изчистен стил и безграничност. Умее да пресъздава идеите и наблюденията си с безпо-
грешно чувство за хумор, което разсмива, без да се присмива. (www.the--fridge.blogspot.com) 1-9 февруари 2013.
¬ За фотографията / куратори: Алвин Лей и Александер Базиле / САМСИ, бул. „Черни връх” 2. 
Концепцията на изложбата е съставена от двамата артисти Алвин Лей и Александер Базиле през 2011. Тяхната 
идея се корени в липсата на баланс между актуалните позиции във фотографията. Музеи и институции неизменно 
се обръщат към утвърдени тенденции и така представят една идея за фотографията, която не надхвърля тради-
ционните представи. Младите артисти, обаче, се дистанцират от установените форми и проучват нови аспекти на 
медията фотография. Целта на изложбата е да служи за комуникативна платформа и чрез редуващите се идеи да 
даде стимул за дебат относно новите позиции във фотографията. По този начин всяка следваща изложба може да 
бъде обогатена с актуализирани творби, за да представи новите позиции. (www.samcaproject.org) 11 януари – 17 
февруари 2013.
¬ Откровения / Black History Month / Месец на афро-американците / Галерия Credo Bonum, ул. 
„Славянска” 2. Галерия Credo Bonum, съвместно с посолство на САЩ в България, представя изложба, посветена 
на афро-американската история и борбата за граждански права в Америка. (http://credo-gallery.bg) 21 февруари – 
20 март 2013
¬ Шестима от 60-те / Галерия „Средец” на МК, бул. „Ал. Стамболийски” 17. Експозицията включва жи-
вописни платна и скулптури от личната сбирка на известния български колекционер - Ангел Симеонов. Изложбата 
представя творби на едни от най-изявените български творци, които започват творческия си път непосредствено 
преди и през 60-те години на миналия век – Валентин Старчев, Георги Баев, Георги Божилов – Слона, Емил Стойчев, 
Енчо Пиронков и Светлин Русев. Шестимата творци са били участници в първата Национална младежка изложба 
през 1961 година. Артистичните им търсения са оставили трайна следа в развитието на изобразителното изкуство. 
24 януари–9 февруари 2013. 
¬ Анна Петрова, Илия Петров / Творби от ателието / галерия Дебют, бул. „Васил Левски” 62. Девета 
поредна година галерия Дебют показва различни тематични експозиции, с творби от ателието на акад. Илия Петров. 
Тазгодишната експозиция е повод за отбелязване на 110-годишнината от рождението на художника, чието име носи 
Художествената гимназия в София. Освен скици, рисунки и живопис на Илия Петров, изложбата добавя още един 
пласт към сложната личност на автора, включвайки гледната точка и на Анна Петрова. 24 януари-15 февруари 2013.
¬ Следва продължение / Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука”, бул. „Сливница” 34. 
Изложбата Следва продължение представя художествени произведения на ученици от училища по изкуствата в 
България, реализирани по проект Паралелни стъпки, паралелни пространства. 24 януари–8 февруари 2013.
¬ Архитектурата на Хари Зайдлер / Виваком Арт хол, ул. „Гурко” 4. Vivacom Art Пътуващата изложба 
представя работата и живота на световноизвестния австралийски архитект Хари Зайдлер (1923-2006). Експозицията 
включва архитектурни модели, скулптури, фотографии, филми, книги и оригинални рисунки от архивите на семей-
ството на архитекта, редица институции и частни колекции. 10 януари – 10 февруари 2013.
¬ Александър Михайлов / Ортодокс / галерия „Мисията”, ул. Алфред Нобел 2 (вход от ул. „Александър 
Жендов”). Изложбата е създадена специално за Държавния културен институт. Тя е едновременно документален 
и експресивен вълнуващ разказ в образи за живота в манастира „Св. Георги Зограф” в Атон. (http://sic.mfa.bg) 31 
януари -20 февруари 2013.
¬ Илиян Лалев / Нарисувани наблюдения / галерия „Ракурси“, ул. „Хан Крум” 4а. В основата на изложбата 
стои цитат от книгата на Робърт М. Пърсиг „Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет”. (http://www.rakursi.com) 
22 януари – 12 февруари 2013.
¬ Милчо Костадинов / живопис / галерия Астри, ул. „Цар Самуил „ 34. Художникът представя актова и пей-
зажна живопис. (www.astrygallery.com) 6-27 февруари 2013.
¬ За монументите и хората. Повод за разговор / куратор Пламен Петров, консултант Никола 
Михов / Галерия Васка Емануилова, бул. „Янко Сакъзов” 16. В пространството на галерия „ВаскаЕмануилова” е 
предоставена възможност за опознаване на историята на четири от най-обсъжданите в страната ни през новото 
хилядолетие скулптурни монументи. (http://veg.sghg.bg) 19 декември 2012 – 3 март 2013.
¬ Постъпления в колекцията 2012 / Национална художествена галерия, пл. „Княз Александър І” 1 и 
Софийски Арсенал - Музей за съвременно изкуство, САМСИ, бул. „Черни връх” 2. В изложбите са включени 
над 160 произведения, постъпили в галерията през 2012 година. Благодарение на отпуснатите от Министерството 
на културата средства за първи път от 1992 насам НХГ има възможност да попълни своите колекции. Пропуските 
от последните 20 години сега частично са запълнени чрез откупки на произведения на утвърдени вече съвременни 
художници и на млади автори. (www.nationalartgallerybg.org/) 19 декември 2012 – 28 февруари 2013.
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¬ Калин Серапионов / Look at me, David! 2012 / Un Cabinet d’amateur, ул. „Ангел Кънчев“ 29Б, ап. 21 / 
Оливие Боасиер представя проекта и книгата на Калин Серапионов. Изложбата представя серия от 35 фотографии на 
хора, които снимат статуята на Давид на Микеланджело пред Палацо Векио, Флоренция. 26 януари – 28 февруари 
2013 
¬ Златин Орлов / Галерия 0gms / ул. „Любен Каравелов“ 12. Златин Орлов е завършил НХА, специалност 
„Метал”. Участвал е в изложби в София, Пловдив, Португалия и Германия. Орлов е сред номинираните през 2011 г. 
за ESSL ART AWARD CEE – награда за млади творци, инициирана от австрийското семейство – колекционери Есл. 
(www.0gms.com) 2 февруари 2013 – 20 март 2013 
¬ Възможната история / Българското изкуство през колекцията на Софийска градска художестве-
на галерия / СГХГ, ул. „Гурко” 1. (www.sghg.bg) 12 септември 2012 – 3 март 2013.
Пловдив
¬ Константин Константинов / Beyond the Gray/ галерия Пиронеса, ул. „Отец Паисий” 34. Константин 
Константинов (р. 1985 в Пловдив, България) се изразява по съвременен начин чрез традиционна медиа – масло 
върху платно. Участвал е в множество изложби в България и чужбина. Произведенията му са притежание на частни 
колекционери в България, САЩ и Европа. Галерия Пиронеса представя творбите на Константин Константинов от 
началото на 2011 г. (www.pironessa.com) 22 януари - 28 февруари 2013.
Варна
¬ Андрей Рашев / Европейски.Компресии / Урбанистична фотография / галерия Графит, бул. „Княз 
Борис І” 65. През XXI век съвременният град е доста претоварен с информация, реклами, хора, коли, задръства-
ния... Всичко това е част от ежедневието ни, всичко това ни заобикаля и дори не го забелязваме, без значение в коя 
точка на Европа се намираме, от изток до запад. Именно това е идеята на изложбата “Европейски компресии” - да 
покаже как в една много малка отсечка присъстват много планове в дълбочина, като всеки план ни носи опреде-
лена уникална информация за мястото, държавата, културата, хората. По аналог на компресираните компютърни 
файлове, в които в един файл може да се съдържа много разнообразна информация, от където идва и името като 
игра на думи - вместо импресии е компресии, така авторът е решил и по-различния формат на цялата изложба. 
Публиката ще може да открие своя план във всеки един кадър от градовете: София, Берлин, Барселона, Инсбрук, 
Истанбул, Падова, Венеция, Рим, Загреб, Будапеща и Виена. (www.graffitgallery.com) 7–28 февруари 2013.
¬ Стефка Георгиева / Галерия 8, ул. „Шкорпил” 8А. Галерия 8 представя творби на младата художничка 
Стефка Георгиева от Варна. Те са позиционирани в нетипичното за нея арт пространство на галерията. По принцип 
основния стремеж в работата й е съчетаването на различни материали и превръщането им в цялост. Използва хар-
тия, тел и пясък, които чрез вплитане, втъкаване или колажиране превръща в конструкции. В настоящата изложба 
обаче, тя представя нехарактерни за творчеството й творби от рисунки и малка пластика. Контрапункт в експозици-
ята са две творби с необичайни за Галерия 8 размери. Това превръща изложбата в едно провокиращо събитие със 
странен привкус както за галерията и артистката, така и за ценителите. 15 януари–5 февруари 2013.
Велико Търново
¬ Атанас Тотляков / Инсталация по проект “POINT OF CONTACT”/ Клуб „Таралеж”, Самоводска чар-
шия. Екип по реализацията: Мила Петрова, Деница Милушева, Деян Боев, Димитър Терзиев, Кирил Георгиев. 
“POINT OF CONTACT” е проект за инсталация, който има за цел да се постигне въздействие върху публиката чрез из-
ползването на визуални и тактилни средства. Темата за синтез на визуални и невизуални (тактилност, вкус, мирис) 
изразни средства е основна в творческите търсения на Атанас Тотляков. Проектът е продължение на реализирания 
през 2011 година международен проект „TOUCH”, финансиран от Европейката културна фондация (European Cultural 
Foundation), в който той има позиция като автор на концепцията и реализира серия от арт събития и произведения. 
15 – 28 февруари 2013.
На Балканите
¬ Модерност? Перспективи от Франция и Турция / Istanbul Modern, Истанбул. Участват: Невин Алада, 
Фикрет Атай, Кадер Атиа, Айше Еркмен, Сиприен Гаяр, Томас Хиршхорн, Пиер Юиг, Крис Маркер, Саркис и др. 
Куратори: Челенк Бафра, Левент Чалъколу. Изложбата изследва ефектите на модерността върху съвременното 
изкуство. (www.istanbulmodern.org) 16 януари – 16 май 2013.
По света
¬ Юрген Телър / Придумвам (Woo) / Институт за съвременно изкуство, Лондон, Великобритания. 
Приеман за един от най-важните фотографи от неговото поколение, Юрген Телър е сред малкото художници, ра-
ботещи успешно както в света на изкуството, така и в търговската сфера. Изложбата предлага възможност за уни-
кално пътуване през неговата знакова модна и комерсиална фотография от 90-те години на миналия век, предста-
вяйки класически снимки на знаменитости, като Лили Коул, Кейт Мос и Вивиан Уестууд, както и по-нови пейзажи и 
семейни портрети. (www.ica.org.uk) 23 януари-17 март 2013.
Световните колекции
¬ Според класация на списание ARTnews, сред Топ 10 колекционерите в света за 2012 е и името на френския бизнес 
магнат Бернар Арно (р. 1949). В момента той е най-богатият човек в Европа и е сред топ 5 на най-заможните в све-
та, а състоянието му възлиза на над 40 билиона долара. Арно притежава някои от най-големите световни луксозни 
марки, обединени в конгломерата LVMH, като е изиграл голяма роля за тяхното развитие и популяризиране. Освен 
успешен бизнесмен, Бернар Арно е и един от забележителните колекционери днес. През 2014 е планирано в Париж 
да отвори врати голям център за съвременно изкуство, наречен „Louis Vuitton Foundation for Creation“, в който да 
бъдат представени неговите собствени и корпоративни притежания (www.fondationlouisvuitton.fr). Центърът ще 
включва изложбени зали, аудитория и вътрешна градина. Като председател и собственик на LVMH, Арно възлага ар-
хитектурния проект на Франк Гери, а той от своя страна предлага мащабно и раздвижено решение, което ще струва 
ок. 200 млн. долара. Сградата се строи в центъра на Булонския лес и представлява гигантска стъклена структура, 
която ще изглежда като „айсберг, обвит в облаци” – полупрозрачни панели ще отразяват светлината през деня. Част 
от колекцията на Арно са автори, като Пикасо, Анди Уорхол, Хенри Мур, Джеф Кунс, Ив Клайн, Франк Сера, Агнес 
Мартин, Елсуърт Кели, Пиер Юиг и др.
Наша гордост
¬ Участие на галерия 0gms в Основния раздел на панаира за изкуство Art Rotterdam. (http://www.0gms.
com, http://www.artrotterdam.com) 7–10 февруари 2013.
¬ Самостоятелна изложба на Ина Дамянова в българския културен център в Париж. В изложбата са 
включени графични композиции в техника преге и пластики от хартия. 15 януари-8 февруари 2013. 
Арт кариера
¬ Гьоте-институт отправя отворена покана към художници от България, Гърция и Турция да участват в новата 
изложба на медийни изкуства на ArtUP! в България, наречена PARABOLE, с куратор Йово Панчев. Изложбата цели 
да създаде нови сценарии, визии и перспективи отвъд всякакви граници и кризи, финансови и морални, и да ги 
пренесе в градски, периферни и виртуални пространства в рамките на този регион. Изложбата PARABOLE ще бъде 
представена между април и юни 2013 в няколко художествени пространства в България, чрез поредица от откри-
ващи събития, които ще следват кривата на параболата. В изложбата може да участва всеки художник от България, 
Гърция и Турция, който работи в областта на медийните изкуства. Краен срок за кандидатстване: 15 март 2013. За 
допълнителна информация: http://www.goethe.de/ins/tr/lp/prj/art/opc/bgindex.htm.
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