
Местни новини
София
¬ Български художници във Виена. Съвременни практики в началото на XXI век / СГХГ, ул. „Гурко” 1. 
Демократичните процеси на отваряне на държавата след 1989 г., икономическите условия и липсата на адекватно 
образование, доведоха до напускането на голяма част от творческата интелигенция. Днес голям брой български ху-
дожници живеят и успешно работят във Виена. Към изложбата е издаден е каталог от 208 страници на български и 
английски език. Инициатор: HR-Stamenov. По проекта работят Мария Василева, Михаил Михайлов, Даниела Радева. 
(www.sghg.bg) 12 септември – 13 октомври 2013.
¬ Калин Серапионов / Колкото далеч, толкова близо / Институт за съвременно изкуство - 
София, бул. „Васил Левски” 134 (вход откъм ул. Екзарх Йосиф). Калин Серапионов създава новата си 
видеоработа “Колкото далеч, толкова близо” чрез съчетаване на перфектно заснемане на природни и изработени 
от човека елементи, стриктна селекция, поетични асоциации и психоделичен ритъм. Той се осмелява да съпостави 
визуално лунното затъмнение, натоварено с асоциации и метафори още от времена праисторически, със символите 
на консумеризма – светващи и загасващи неонови реклами и обекти от днешния ден, или по точно – нощ. (www.
ica-sofia.org) 2 октомври – 2 ноември 2013.
¬ Лъчезар Бояджиев / Комерсиален проект с идеална цел / галерия 0gms – чекмедже, бул. „Васил 
Левски” 134. Историята не може да посочи онзи ясно определен момент във времето, когато художниците започ-
ват да правят проекти: може би се е случвало винаги или пък започва изведнъж като особен (глобален) феномен. 
Дали това не е актуалното настояще или напротив, е перспектива за бъдещето? По забавен и интригуващ начин из-
ложбата на Лъчезар Бояджиев провокира мисли за всичко това, като за превръщане на произведението на изкуство-
то в проект или пък обратното – за всеки проект като произведение на изкуството. 2 октомври – 2 ноември 2013.
¬ Жул Паскин – от Видин до Париж / Софийска градска художествена галерия, ул. „Гурко” 1. В експо-
зицията са включени 118 произведения – живопис, акварел, рисунка, графика, колаж от частни колекции и галерии 
в Париж, Люксембург, Осло, Лондон и Тел Авив. В сравнително краткия си живот Жул Паскин преминава през някои 
от най-активните световни центрове – Виена, Мюнхен, Берлин, Париж и Ню Йорк. Изкуството му далеч не е изолиран 
факт, а жива част от случващото се през първата половина на 20 век. Изложбата дава възможност Жул Паскин да се 
възприеме в творческата му пълнота – като рисувач, илюстратор, карикатурист и живописец; като майстор на голото 
тяло и портрета, на фигуралната композиция и пейзажа; като певец на лиричното и майстор на сатиричното. (www.
sghg.bg) 17 септември – 13 октомври 2013.
¬ Станислав Памукчиев / Пепелни картини / галерия Академия, ул. „Шипка” 1. Изложбата е съставена 
от нови, непоказвани произведения и някои значими за художника творби от циклите „Пепели“ (1993 – 1996) и 
„Утаено време“ (1998). С „Пепелни картини“ авторът отстоява качеството на разширен възглед за живопис, с ав-
тономен, пластично–концептуален код. Заявената артистична теза се съпротивлява на развлекателните и крайно 
комерсиализирани модели в масовата култура, и утвърждава разбирането за изкуство като самопознание и себераз-
криване. 9 – 25 октомври 2013.
¬ Д-р Гатев / Noli Me Tangere / универсален художествен модел / галерия „Юзина”, ул. 
„Московска” 11. „Не Ме докосвай“ или „недей се уповава повече на Мен“ по начало са думи на възкръсналия Исус 
към Мария Магдалена, когато тя го разпознава. Универсален художествен модел – прекъсване на една епоха или 
история. Преминаване от едно ниво на реалност в митологичното с рязко перформативно заявление, богато репре-
зентирано в класически сюжети от Фра Бартоломео, Ханс Холбайн-младия, Тициан, Антонио да Корегио, Александър 
Иванов, Пикасо... 4 - 13 октомври 2013.
¬ Иво Бистрички / Utopia. Eurasia / САМСИ – Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство, 
бул. „Черни връх” 2. Чрез обекти, звук и печатни материали Иво Бистрички пропагандира съществуването на 
утопична държава, наречена Евразия 2084. Всички държавни символи са налице: в знамето, герба и химна е закоди-
рано държавното устройство, а именно неототалитарна империя. Но това ли е утопичното общество, за което сме си 
мечтали? 3 октомври – 3 ноември 2013.
¬ Георги Георгиев-Жожо / Противоречия / Галерия Васка Емануилова, бул. Янко Сакъзов 15. Авторът, 
все още студент в НХА, пренася работите си от ателието в галерията като умишлено въвежда зрителите в тънко (ези-
ково) противоречие. Той представя изложба, в която изговаря на традиционния език на изкуството жаргона на съ-
временната култура. В изложбата са включени най-вече обекти, повечето от които изпълнени в материали, като гипс, 
метал, хартия и др., зад които обаче прозира стрийт културата с нейните жестове, образи и обсесии. 20 септември 
– 20 октомври 2013.
¬ 7. Триенале на сценичния плакат / Съюз на българските художници, ул. „Шипка” 6. Основната 
колекция на Триеналето включва 350 плаката на автори от 30 страни, представящи най-доброто, създадено през 
последните 3 години в областта на класическите и модерните сценични форми в целия свят. Сред участниците са и 33 
български артисти, повечето от които млади автори и дебютанти. 1 – 31 октомври 2013.
¬ Изкуството на плаката – млади полски творци / Полски институт, ул. Веслец 12. Свежест, из-
разителност, движение, цвят, енергия, чувство за хумор, изчистена форма и дълбок смисъл – това са отличителните 
белези на работите на младите полски артисти, представени в изложбата. 2 – 15 октомври 2013.
¬ Максимилиян Праматаров / 0gms, ул. Любен Каравелов 12. (www.0gms.com) 11 септември – 1 ноем-
ври 2013.
¬ Антоанета Гълъбова / Въпрос на баланс / Галерия за модерно изкуство, ул. „Оборище” 10. 
Изложбата представя нови живописни платна, непоказвани пред публика до момента. (modernartgallery-bg.com) 24 
септември – 24 ноември 2013.
¬ Везни / галерия Арт Алея, ул. „Денкоглу” 51А. В изложбата е представена живопис на художници, родени 
под знака Везни: проф. Божидар Бончев, Димитър Грозданов, Елена Панайотова, Свилен Блажев, Стефан Попов, Тодор 
Тодоров и Чавдар Петров. 3 – 23 октомври 2013.
¬ Деля Чаушева / Брегове на спомена / галерия Аросита, ул. „Врабча” 12Б. Изложбата представя жи-
вопис. 3 – 14 октомври 2013.
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¬ Свободата.net / Национален етнографски музей, пл. „Ал. Батенберг” 1. Изложбата е част от третия 
проект на групата, чиято цел е популяризиране изкуството на съвременната пластика от дърво, като се засягат зна-
чими теми, каквато е и темата за свободата. 2 октомври – 2 ноември 2013.
¬ Иван Нинов / галерия Сезони, ул. „Кракра” 2. Художникът показва графични цикли и непоказвани до този 
момент рисунки. Той се отличава със своя лаконичен, но изразителен и деликатен графичен език. Голяма част от 
търсенията му са насочени към експериментиране с абстрактните форми, техния ритъм, цвят и структура. 19 сеп-
тември – 5 октомври 2013.
¬ Явора Петрова и Тихомир Манолов / Земя и дух / галерия „Ракурси”, ул. „Хан Крум” 4А. Изложбата 
включва живопис и рисунки. (rakursi.com) 1 – 22 октомври 2013.
Пловдив
¬ Фон: млади автори 2013: Даниела Георгиева / Стаи и възли / Куратор: Фридерике Шулер / 
Галерия Sariev Contemporary, ул. „Отец Паисий” 40. “Стаи и възли / Възли и стаи” е не само заглавието на 
първата самостоятелна изложба на Даниела Георгиева в България, но и свързваща тема и постоянен мотив в артис-
тичната й практика. (www.sariev-gallery.com) 6 септември – 28 октомври 2013.
¬ Седмица на съвременното изкуство / Смущения в структурата / Център за съвременно изку-
ство „Баня Старинна”, ул. „Константин Стоилов” 36. В изложбата участват: Николай Ангелов, Йоханес 
Артинян, Василена Ганковска, Оливер Косак, Ахмет Огют, Иза Розенбергер, Щефан Фишер, Керстин Флаке, Тило Шулц, 
Джун Янг. 4 септември - 6 октомври 2013.
¬ Сашо Стоицов / Paper block / галерия Резонанс, ул. „Парчевич” 14. Изложбата представлява синтезира-
ни живописни и скулптурни форми, документални фотографии и видео от живота на автора в Ню Йорк и София, както 
и пърформанс, оформени в духа на стрийт арта. Сашо Стоицов показва „живи“ моменти от живота в два различни 
свята в едно и също времe. Материалите са акрил върху платно, пенокартон и цветни лепенки, принт и акрил, смесе-
на техника върху платно, монитор или видео екран. 20 септември – 18 октомври 2013.
Варна
¬ Любомир Бенковски-Бенджи / Разум и чувства / галерия Буларт, ул. „Шипка” 22. Изложбата пред-
ставя микро фотография. (http://bulartgallery.blogspot.com/) 4 – 12 октомври 2013.
¬ Светлозар Симеонов-Симон / Приказки / галерия Буларт, ул. „Шипка” 22. Изложбата представя 
обекти и инсталации. (http://bulartgallery.blogspot.com/) От 14 октомври 2013.
¬ Цветан Кръстев / Фрагменти субективна реалност / Съвременно пространство, ул. „Марко 
Балабанов” 23. Цветан Кръстев работи в областта на концептуалното изкуство. Създава живопис, инсталации, 
обекти, видеоарт. Участвал е в представителни изложби, фестивали, биеналета и форуми на съвременното изкуство 
в България. В „Съвременно пространство” той представя на 15 видеоекрана специална селекция на видео творби от 
последните 20 години. 3 - 23 октомври 2013.
¬ Кремена Цанкова / To be or to have a look / Галерия 8, ул. „Шкорпил” 8А. Да бъдеш или да изглеждаш? 
Да си същност или повърхност? Да си източник или имитатор? - Това е дискурсът, отправната точка към разглежда-
нето на кинетичните обекти в изложбата. 4   – 31 октомври 2013.
На Балканите
¬ 4. Атинско биенале / Агора / Бившата атинска фондова борса, ул. „Софоклеус” 8-10 / Атина, 
Гърция. Във време, когато финансовата криза в Гърция и навсякъде достига връхната си точка, атинското биенале 
не може да не отговори на тази мрачна ситуация чрез въпроса: А сега какво? И докато предишното биенале се за-
нимава със съвременната гръцка история и произхода на кризата, тази година то се заема със задачата да изследва 
творческите алтернативи на състоянието на фалит. Изборът на заглавието „Агора” отразява начина, по който биена-
лето трябва да работи при сегашните социално-икономически условия. Използвайки празната сграда на бившата 
Атинска фондова борса като основно пространство, AB4 разглежда понятието „Агора” не само като място за обмен 
и взаимодействие, но и като идеалното място за отправяне на критика. Противоположно на идеализирания образ 
на древната агора, тази нова Агора се стреми към радикално преориентиране на мисленето – това, което води до 
присъди, наранявания и конфликти. (http://athensbiennale.org/en/agora) 29 септември – 1 декември 2013.
По света
¬ VIENNAFAIR / The New Contemporary 2013 / Панаир Виена, Зала А, Вход A. Утвърдилият се вече виенски 
панаир за съвременно изкуство привлича не само национални и международни колекционери на изкуството, но и 
нови аудитории и галерии и по този начин дава устойчив принос за развитието на съвременната художествена сцена. 
Ключова роля има и историческата позиция на Виена като център за обмен между Изтока и Запада. VIENNAFAIR пред-
ставлява форум, където се представят едновременно млади художници от всички краища на Европа и света, както 
и установени позиции на международния пазар на изкуство. На панаира от българска страна тази година участват 
галерия Sariev Contemporary с Правдолюб Иванов, Стефан Николаев, Стефания Батоева, Рада Букова, Вальо Ченков, 
Недко Солаков, Димитър Солаков, Митьо Солаков; и галерия 0gms. (http://www.viennafair.at) 10-13 октомври 2013.
¬ Frieze Art Fair / Риджънтс парк, Лондон. 11-то издание на Frieze London, един от водещите международни 
панаири за съвременно изкуство, е привлякло 152 от най-значимите галерии на 30 държави. Тази година ще има и 
участници от Бразилия, Китай, Колумбия, Унгария, Индия, Корея, Мексико и ЮАР. Създадени са две специални секции: 
Фокус, посветена на галерии на по-малко от 10 години, представящи проекти специално замислени за Frieze, и Рамка, 
за нови галерии, които ще покажат самостоятелни изложби. За втори път Frieze организира и Frieze Masters – нов 
панаир със съвременен поглед към историческото изкуство. (http://friezelondon.com/) 17 – 20 октомври 2013.
Световните колекции
¬ Колекция Фрик. Колекцията е сред най-известните и най-големите в САЩ. Тя е подредена в имението, постро-
ено от Хенри Клей Фрик (1849-1919), един от най-успешните американски индустриалци, и включва някои от ше-
дьоврите на Западната живопис, скулптура и декоративно изкуство. Всяка една от 16-те зали предлага уникално 
представяне на творбите, подредени в голямата си част без оглед на период или национален произход, както самият 
г-н Фрик е обичал да им се наслаждава. След неговата смърт сградата е била разширена, а колекцията допълвана 
през годините, благодарение на средствата, които оставя, както и чрез дарения и завещания. Сред имената в колек-
цията, събирани повече от 40 години, са тези на Холбайн, Ел Греко, Белини, Рембранд, Веласкес, Вермеер, Гоя, Ван 
Дайк, Шарден и др. (www.frick.org)
Наша гордост
¬ Самуил Стоянов е единственият български автор, поканен в основната програма „Повече светлина“ в Петото 
издание на Московското биенале на съвременното изкуство (до 20 октомври). Артистичен директор на форума е 
Джоузеф Бакстейн. Куратор на основната програма - Катрин де Зегер. Над 80 творци от 39 страни ще бъдат пред-
ставени по време едно от най-големите и важни събития в областта на съвременното изкуство в Русия. Основният 
проект, в който участва и Самуил Стоянов, ще бъде разположен в Manege музей. Повече информация на: http://5th.
moscowbiennale.ru
При нас в artnewscafe
¬ Прожекция на документалния филм: Herb & Dorothy, 3 октомври 2013, начало 20 часа.

изтеглете безплатното мобилно приложение
artnewscafe bulletin от AppStore / Google play
Приложението е подарък от Иван Джеферов, Георги Апостолов, 
Ива Неделева, студио Пункт и 3Web.bg
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издава: ARTNEWSCAFE ¬ селекция на новините: Светла Петкова ¬ дизайн: Studio PUNKT ¬ издава се с финансовата 
подкрепа на Национален Фонд Култура 
Корица: Камен Стоянов, Опит за звук, 2013. Из изложбата „Български художници във Виена“, СГХГ. 
ARTNEWSCAFE се намира в Пловдив на ул. Отец Паисий 38, до Галерия Сариев 
www.artnewscafe.com
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