
Местни новини
София
¬ Златин Орлов / галерия 0gms, ул. „Любен Каравелов” 12. От скицата през модела до материализирането 
в пространството – целият процес на създаването на скулптура е предизвикателство за Златин. В своите скулптури 
от метал той третира въпроса за позиционирането в пространството, провокирайки законите на гравитацията и 
отправяйки предизвикателство към възприятията, играейки си с цветовете и формата. В изложбата е показана 
метална скулптура, част от серията “Скрита гравитация”, специално създадена за събитието. (www.0gms.com) 2 
февруари – 20 март 2013.
¬ Александър Юзев / Вън вътре II / Галерия „Юзина”, ул. „Московска” 11. Пет месеца след първата 
акция, тази втора, „вътрешна”, част от проекта се разгръща в галерия „Юзина”, като представя естетизирана, 
инструментално-декоративна версия на репродуктивния акт, част от основния цикъл на проекта. Монтирани и 
сгъстени в пространството на мултимедийната инсталация, актови сцени внасят агресивния рекламен жаргон и поп 
културата в рамките на галерията по един зрелищен начин. (http://yuzina.com) 25 февруари – 10 март 2013.
¬ Викенти Комитски / New Poor / галерия на ИСИ–София, бул. „Васил Левски” 134 (вход откъм ул. 
„Екзарх Йосиф”). Изложбата на Викенти Комитски (р. 1983 г.) е резултат от неговaта шестседмична специализация 
в International Studio and Curatorial Program в Ню Йорк (2012) като носител на наградатa за съвременно изкуство 
БАЗА (2011). Изложбата представя обекти, инсталации и прожекции, които могат да се интерпретират като 
фрагменти от впечатленията на автора за нюйоркското многообразие. Пътуването до “Новия свят” и сблъсъкът с 
неговите мащаби преориентира погледа на художника, кара го да задава още повече въпроси към обикновеното, 
приетото, популярното. (http://ica-sofia.org/) 6 февруари – 16 март 2013.
¬ Максимилиан Праматаров / Не гледната точка, а гледката / галерия-чекмедже 0gms, бул.”Васил 
Левски” 134. През 2010, само две години след като „Полароид” обявиха, че спират производството си, се появи 
приложението за обмяна на фотографии в социални мрежи – Инстаграм. Дигиталният двойник на моментната 
фотография сякаш ознаменува окончателната промяна на представата едновременно за фотография и за 
документалност. Избирайки сред множеството филтри, всеки може с лекота да създаде собствено усещане не само 
за настроение, но и за (фотографско) време. Безкрайната възможност за манипулация на образа промени начина 
ни да виждаме света, а също и самото ни усещане за реалност. В работата си „Не гледната точка, а гледката”, която 
включва четири полароидни фотографии, свързани с този кратък текст (едновременно и заглавие на работата), 
Максимилиан Праматаров иска да насочи вниманието ни обратно към самостоятелния език на фотографията и 
сложната й връзка с реалността. (www.0gms.com) 6 февруари – 16 март 2013.
¬ Борис Праматаров / Зъл двойник / В рамките на „Място за срещи” / куратор Десислава Панчева 
/ Галерия Васка Емануилова, бул. „Янко Сакъзов” 16. „Зъл двойник” е изложба за мрачната страна на 
човешкото съществуване. Фантастичните и шизофренни образи, създадени от Борис Праматаров, следват 
модела на хоръра. Те се обръщат към емоциите на зрителите и гъделичкат чувствата им на страх и отвращение. 
Двойникът е не просто фантастична фигура, той е възможният друг – този до нас, отвъд пътя, в друга държава, 
на различен континент или планета, който не винаги познаваме и затова си го представяме зъл и демоничен. 
Същевременно обаче двойникът е и другият в нас, нашата „различна”, скрита страна. Връщайки ни сякаш към 
„фолклора” и фантастичните приказки, работите на Борис Праматаров правят зрителите по-внимателни спрямо себе 
си и собственото им (под)съзнание. В рамките на събитието е показана и първата работа на автора в областта на 
анимацията. (http://veg.sghg.bg) 8 март – 7 април 2013.
¬ Образователна платформа „Въведение в съвременното изкуство” - 2013 / Художници говорят 
за изкуство / Водещ: Вера Млечевска / Проект на Фондация „Отворени изкуства” / Vivacom Art Hall, 
ул. „Ген. Гурко“ 4, През 2013 „Въведение в съвременното изкуство“ ще протече под формата на събеседване 
на изявени съвременни български творци с младия куратор Вера Млечевска. С отношение към изкуството от 
първо лице, ерудицията и личния си опит като изследователи и теоретици, лекторите ще запознаят публиката с 
определени теми от развитието на съвременното изкуство. (http://openarts.info/hudoznici-govorjat-za-izkustvo/)
9 март -  Лъчезар Бояджиев - „Концептуализъм с човешко лице“ , 14:00 – 17:00 ч.
23 март - Красимир Терзиев - „В здрача на пост-медията. Всичко е дигитално, но можем ли да говорим за 
дигитално изкуство?“, 14:00 – 17:00 ч.
¬ Олга Гримсму Нилсен / Детето в нас / САМСИ, бул. „Черни връх” 2. Изложбата е серия от гравюри, 
посветени на живота във всичките му измерения. Гравюрите са вдъхновени от детски рисунки. (www.samcaproject.
org) 21 февруари – 24 март 2013.
¬ Искрен Илиев / живопис / Галерия A&B, ул. „Цар Асен” 45. Искрен Илиев (р. 1975, Варна) е завършил 
Университета по приложни изкуства във Виена, специалност – „Живопис”. От 1996 живее и работи като независим 
художник във Виена, Австрия. Настоящата изложба е първото му самостоятелно представяне в България. За 
изкуството си художникът казва „Дълбок привърженик съм на антиконцептуалното рисуване в подкрепа на 
свободата на четката и мисълта.”. Това е първата от серията изложби на галерия A&B, представящи български 
творци учили и живеещи в Европа. 12 март – 6 април 2013. 
¬ Откровения. Алвин Ейли: революция с танц / галерия Credo Bonum, ул. „Славянска” 2. Експозицията 
е посветена на една от най-уважаваните и популярни съвременни танцови трупи в света и нейния основател. 
Изложбата е в чест на Месеца на афроамериканската история, който се отбелязва в САЩ от 1926 насам. (http://
credo-gallery.bg) 26 февруари – 22 март 2013.
¬ „Снимка на годината – България 2012“, конкурс на Canon Bulgaria / Национална художествена 
галерия, пл. „Княз Александър І” 1. В единадесетото издание на националния фотоконкурс „Снимка на годината 
– България 2012“ са участвали 320 автора с 3000 творби. Журито, председателствано от Иво Хаджимишев, е 
подбрало близо 140, от които за награда са номинира в раздел “Художествена фотография” творби на Росица 
Каменова-Недялкова, Георги Иванов Георгиев и Николай Атанасов Стойков, в раздел “Фото есе” – Георги Кожухаров, 
Антони Георгиев и Атанас Кънев;  в раздел „Репортажна фотография” творби на Александър Иванов, Денис Бучел и 
Николай Стойков. (www.nationalartgallerybg.org/) 28 февруари 2012 – 29 март 2013.
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¬ Вихрони Попнеделев на 60 / галерия „Арт Алея“, ул. „У. Гладстон” 51а. 1 – 26 март 2013.
¬ Възможната история / Българското изкуство през колекцията на Софийска градска 
художествена галерия / СГХГ, ул. „Гурко” 1. Краят на изложбата „Възможната история. Българското изкуство 
през колекцията на Софийска градска художествена галерия“ наближава. Възползвайте се от възможността чрез 
новите аудиогидове да получите подробна информация за 18 произведения, избрани от кураторите на изложбата. 
(www.sghg.bg) 12 септември 2012 – 15 март 2013.
Пловдив
¬ Митьо Солаков, Недко Солаков и Димитър Солаков / Сантиментална изложба / куратор Яра 
Бубнова / Галерия Sariev Contemporary, ул. „Отец Паисий” 40. Галерия Sariev Contemporary представя първата 
изложба на трите поколения творци - Митьо Солаков, Недко Солаков и Димитър Солаков. В нея са показани нови 
творби на авторите Недко Солаков и Димитър Солаков и работи от 90-те години на миналия век на Митьо Солаков. 
За изложбата изкуствоведът Яра Бубнова пише: „„Сантиментална изложба“ би трябвало да е повествувание за едно 
семейство художници, а се превръща в коментар на отношенията между реалността в живота и изкуството, на 
фразата Ars longa, vita brevis.” (www.sariev-gallery.com) 1 март - 30 април 2013.
Варна
¬ Калоян Илиев-Кокимото / Любовта на егоцентрика минава през главата / галерия „Буларт”, ул. 
„Шипка” 12. 14-31 март 2013.
Велико Търново
¬ Изложба-М-Изложба 2 / Клуб за Културни Инициативи Таралеж, ул. „Поп Матей Преображенски” 2. 
В изложбата участват: Виктория Георгиева, Николай Божинов, Ганчо Йорданов, Димитър Стефанов, Йордан Костов, 
Дамян Бумбалов, Виолета Гицова, Илиян Ненов, Павел Църов, Гергана Рахнева, Марина Върбанова. Визуалният език 
на проекта борави със средствата на живописта, рисунката, графиката, като иска иронично да напомни, че Велико 
Търново е град на млади съвременни умове. (http://clubtaralej.wordpress.com) 1 – 15 март 2013.
На Балканите
¬ Франц Вест: Виенският приятел / Франц Вест и Херберт Брандл, Майк Кели, Мартин 
Кипенбергер, Петер Коглер, Мариела Симони, Октавиан Траутмансдорф, Ото Цитко, Хаймо 
Цоберних / куратор Денис Захаропулос / Macedonian Museum of Contemporary Art, Солун, Гърция. 
Повече от 30 години Франц Вест (1947-2012), един от най-важните творци на нашето време, помага на много 
млади и утвърдени художници, критици и куратори във Виена, както и от други страни, да се обединят и да следват 
обща посока чрез създаването на произведения на изкуство, изложби, организации, траектории, събития. Денис 
Захаропулос, съвместно с фондация ITYS, отдава дължимото на този важен художник, с когото са работили заедно 
от началото на 1980-те. Той показва серия творби на негови приятели и сподвижници, обхващайки този период и 
отразявайки приятелства и произведения на изкуството, които очертават езиците и идиомите на времето. (www.
mmca.org.gr) 8 февруари – 5 май 2013.
По света
¬ Юе Минджун / Сянката на налудничавия смях / Фондация за съвременно изкуство Картие, Париж, 
Франция. Живописта на Юе Минджун, с нейната пъстра иконография, обитавана от загадъчно смеещи се герои, 
преоткрива гротеската и нейните кодове, като същевременно показва иронична визия за социалната ситуация в 
съвременен Китай, както и на състоянието на човека в модерния свят. Представяйки близо 40 произведения от 
колекции по света, както и множество рисунки, които никога не са показвани пред широката публика, изложбата 
разкрива самостоятелната и комплексната естетика на творчество, което противоречи на всякакви тълкувания. 
(http://fondation.cartier.com) 14 ноември 2012 – 24 март 2013.
Наша гордост
¬ Камен Стоянов / It Is Not So Hard To Make Some Art / галерия INDA, Будапеща, Унгария. Произведенията 
в изложбата са създадени в Лос Анджелис, където Камен Стоянов работи в продължение на няколко месеца като 
резидент на MAK Schindler Artists and Architects-in-Residence Program. Крайният резултат, „Stoyanov‘s Tomato Soup“, 
напомня за серията „Campbell Soup“ на Уорхол, но всъщност е коренно различна. Уорхол превръща продукта, 
обекта, металната кутия в свещен предмет и го издига до „светилището“ на изкуството. Той атакува и критикува 
оригиналността чрез мултиплициране. Камен Стоянов създава своя собствена доматена супа от зеленчуци, които 
сам отглежда и чрез жеста на размиване на границата между изкуство и реалност той превръща реалността в 
изкуство и обратно, като същевременно свежда Парнас до ежедневна сцена и свързва две отдалечени култури. 
(www.indagaleria.hu) 21 февруари – 14 март 2013.
Арт кариера
¬ Институтът за съвременно изкуство – София, съвместно с Фондация за гражданско общество, Ню Йорк, и 
международната мрежа Награди за млади художници, обявява Конкурс за „Награда за съвременно изкуство 
БАЗА“. Конкурсът е отворен за творци до 35 години, работещи във всички медии на съвременното изкуство. 
Наградата е стипендия и шестседмичен престой в International Studio and Curatorial Program (ISCP), Ню Йорк, 
през периода октомври 2013 – май 2014 и самостоятелна изложба през 2014 г. в галерията на ИСИ-София. 
Портфолиото за конкурса трябва 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). Краен срок: 
документацията се предава до 29 март 2013 г. в Софийска градска художествена галерия. За контакт и подробна 
информация: Даниела Радева – 02 / 987 21 81; danielaradeva@sghg.bg
¬ Фестивал за изкуство в публично пространство „Западен парк”. Фондация Credo Bonum обявява 
отворена покана за изпращане на предложения за програмата на второто издание на фестивала, който ще се 
проведе през юни 2013 в Западен парк. Програмната схема залага на синтез между изкуствата, достъпен език и 
интеракция, която да промени позицията на публиката от пасивни наблюдатели към активни участници. Фокусът 
в програмата на второто издание ще бъде върху проекти, които предлагат различни интерпретации на изкуство 
на открито, в паркова среда. Поканата е ориентирана към всички форми на изкуство в публично пространство. 
Общата тематична рамка на фестивала е „Изкуство на открито, изкуство в публична среда”. Всеки от участниците 
може да избира свободно темата и конкретните проблеми, които ще засегне с проекта си в тази рамка. Повече за 
регламента и условията за участие можете да намерите в интернет на адрес: http://zapadenparkfest.bg. Срок за 
изпращане на проектите:  31 март 2013.
При нас в artnewscafe
¬ Отворен разговор с авторите Недко и Димитър Солакови и куратора Яра Бубнова на 2 март 
(събота) от 11:00 ч. по повод “Сантиментална изложба” в Галерия Sariev Contemporary. Тема на разговора ще бъде 
настоящата изложба, както и цялостното творчество на авторите.
¬ Презентация на «RE-HOME». Проектът представя курсова работа на студенти от УАСГ, София, по темата 
Пловдив като Европейска Столица на Културата. Проектът е независим и е представен в рамките на «Беседка за 
града».  12 март, 19:00 ч.
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