
Местни новини

София

¬ Модерната архитектура и нейните следистории / Куратори: Вера Млечевска и Ина Мертенс 
/ Галерия „Индустриална“, Дом на киното, Fridge&Haspel, УАСГ, Vivacom Arthall. Идеята на проекта 
е да преосмисли социалните и архитектурни особености на модерната архитектура като продължение на идеите 
на ранния Модернизъм и неговите проявления в тотално различен политически режим до съвременните му 
социални трансформации във времето след 1989 г. в Източна Европа. Изложбата съдържа творби на международни 
и български художници, които са вдъхновени от модерната архитектура в периода между 60-те и края на 80-те 
години и включва документални филми, експериментални филми, фотография, инсталации, архивни материали 
и арт книга. (http://modernarchitectureworks.wordpress.com, https://www.facebook.com/events/524800074276650/, 
https://www.facebook.com/events/665091516842970/?fref=ts) 24 октомври - 10 ноември 2013.

¬ Мисирков/Богданов / Четвърти километър / САМСИ, бул. „Черни връх” 2. Проектът възниква след 
задание за документиране на инфраструктурно развитие на строителен терен. Върху бивш военен имот от 270 дка 
на Четвърти километър в София започва изграждането на Научно-технологичен парк. Строителната дейност ще 
преобрази напълно съществуващия терен и само неговото документиране ще съхрани спомена за поделенията 
там. Мисирков/Богданов подхождат като археолози, заели се с теренно проучване. Те изнамират всеки един 
предмет – вещ, остатък от човешкото присъствие, спомен за войнишкия живот и чрез средствата на фотографията 
го превръщат в артефакт. Представеният в изложбата документален филм допълва разказа от фотографиите. 11 
октомври – 17 ноември 2013.

¬ Надежда Олег Ляхова. 1001 желания / куратор Мария Василева / Галерия „Аросита”, 
ул. Врабча 12Б. Изложбата „1001 желания“ съдържа обекти, авторски и намерени снимки, отпечатъци, текстове, 
книги и отломки от предишни произведения. В центъра й са издяланите от художничката фигури на прасета. За тях 
са използвани остатъци от предишна работа „Сапунени отражения“, състояща се от отливки от лицето на автора от 
ръчно направен сапун. Към тях са прибавени спомени и артефакти от различни периоди. Изложбата представлява 
пъзел от напаснати парчета, които притежават самостойна красота и смисъл, но ги изявяват пълноценно само в 
съзвучието на цялото. Тя е едновременно ретроспекция на минали събития и случки, опит за самоанализ и жив 
поглед наоколо. 2 – 14 ноември 2013.

¬ Никол Пруч, Якоб Шиихе / Тласък / куратор Владия Михайлова / Галерия Васка Емануилова / 
бул. “Янко Сакъзов”, 15. Изложбата включва работи на двама австрийски автори. Тя се занимава с идеята 
за тласъка като телесно действие между необходимостта (трябва) и желанието (искам). А също така и с 
възможностите езикът на изкуството да изкаже или свидетелства за събитие. Събитието обаче не като случка, а като 
нарушаване на реда, който познаваме. Изложбата е част от платформата за съвременно изкуство „Място за срещи“, 
с подкрепата на Societe Generale Експресбанк и Австрийското посолство, София. (www.veg.sghg.bg) 25 октомври – 
24 ноември 2013.

¬ Минко Йовчев / Нечовешко / Куратор: Мария Василева / Галерия Credo Bonum, ул. „Славянска” 2. 
Най-новите творби на Минко Йовчев са инспирирани от една разходка в книжарница и един албум със съвременни 
интериори. Първоначалното вълнение от изчистените им, студени форми и линии препраща съзнанието на 
художника към абстракцията, към Ротко и Мондриан. Тези „толкова чисти, толкова ясни, толкова червени, толкова 
зелени, толкова бели, толкова лилави, толкова прави, толкова квадратни, толкова нечовешки картини“, по думите 
на художника, стават повод за създаването на едноименната серия. (http://credo-gallery.bg/) 10 октомври – 10 
ноември 2013.

¬ Гоя: Хроникьор на всички войни. „Ужасите на войната” и военна фотография / Софийска 
градска художествена галерия, ул. „Гурко” 1. За първи път в България се показва цикълът от гравюри 
„Ужасите на войната“, създаден от великия испанския художник Франсиско де Гоя и Лусиентес (1746-1828). 
Изложбата е организирана от Институт Сервантес и Академията за изящни изкуства „Сан Фернандо”, а неин куратор 
е Хуан Бордес. До момента експозицията е гостувала в различни центрове на Институт Сервантес по света, като 
Токио, Пекин, Ню Делхи, Варшава, Краков и др., като последната точка от пътуването е София. В изложбата са 
включени 82 гравюри. Стремежът е да се допринесе за популяризирането и изследването на тази толкова важна 
серия отпечатъци. С тази цел отпечатаните работи от цикъла са придружени от фотографии на съвременни 
фоторепортери, които от 1839 г. досега предприемат същите антивоенни подходи, които гениално, с поразителна 
изразна мощ подема Гоя. (www.sghg.bg) 30 октомври – 8 декември 2013.

¬ Любен Зидаров / Късен пленерис / Галерия Ракурси, ул. „Хан Крум”. Изложбата включва 15 акварела и 
10 живописни творби, както и целия емоционален и духовит заряд, присъщ за човека и художника Любен Зидаров. 
Както казва той: „В по-голямата си част изложбата е резултат на своего рода самотен пленер, на рисуваното през 
летните и есенни месеци на настоящата година, непосредственото общуване със спокойствието и лиричния свят 
на природата и нейната фауна. Тъй като сатириците и хумористите казват, че светът е оцелял, защото се е смял, 
посветих и тази моя изложба на оцеляването на света... и на думите на Чарли Чаплин: „Ден без смях е изгубен ден“.” 
24 октомври - 12 ноември 2013.

¬ Любен Диманов / Избрано / Софийска градска художествена галерия, ул. „Гурко” 1. Изложбата е 
посветена на 80-годишнината на Любен Диманов – художник с ярко и многостранно дарование, с респектиращи 
изяви в различни области на изкуството, с достойно присъствие както в родната, така и в европейската култура. 
Представени са живопис, графика, рисунки и колажи, подбрани от различни периоди в творчеството на Любен 
Диманов – от началото на 60-те години до днес. Изложбата е придружена от каталог. (www.sghg.bg) 23 октомври – 
21 ноември 2013. 

¬ Стоян Сертев (1906 – 1974) / Една епоха в черно&бяло / Национална художествена галерия, 
пл. „Княз Александър I“ № 1. Стоян Сертев е роден в Нова Загора. От детските си години свири на цигулка и 
около 20-годишен заминава за София, където припечелва скромно в ресторантски оркестри и в кина за озвучаване 
на немите филми. В свободното си време се занимава с фотография – негова страст още от юношеството, когато сам 
си изработва апарат от консервена кутия с пробита дупчица вместо обектив. Първите си опити, събрани в албум, 
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прави по немски рецепти за тониране на снимки. В неговия огромен архив са запазени стотици кадри от 1939 г. до 
края на живота му. 10 октомври – 10 ноември 2013.

¬ Камен Цветков / Етюди в камък / галерия Ракурси, ул. Хан Крум. Етюдът, според автора, е най-
подходящата художествена форма за изследване на даден проблем – без излишни претенции, но демонстриращ и 
определени възможности. Работите, показани в тази изложба, са своеобразен отговор на редица въпроси, засягащи 
възможното взаимодействие между различни опозиции. Опозиции, касаещи формата: конвекс – конкав; нейното 
експониране: вертикал – хоризонтал; нейното възприятие: присъстващо – отсъстващо. Те не носят конкретна 
образност, нито са натоварени с конкретно послание. Проблемите, които засягат, са проблеми, отнасящи се 
единствено до формoобразуването и възприятието. 14 - 30 ноември 2013. 

¬ Владимир Морзханов / * живопис * поезия * / галерия Арте, ул. Георги С. Раковски. Изложбата е 
опит да се представи възможно най-пълно личността на художника, преводача и за пръв път пред публика - на 
поета Владимир Морзоханов. Притежаващ ерудицията и чувствеността на творец, вдъхновен от гениите на руската 
поезия, Морзоханов пише част от своите стихове докато работи върху поезията на Тарковски и Манделщам. 1 – 12 
ноември 2013.

¬ Жул Паскин – от Видин до Париж / Софийска градска художествена галерия, ул. „Гурко” 1. 
(www.sghg.bg) 17 септември – 21 ноември 2013.

Пловдив

¬ Правдолюб Иванов / Каквото виждаш / Галерия Sariev Contemporary, ул. „Отец Паисий” 40. От 
творбата „Никога достатъчно” тръгва и идеята за настоящата изложба „Каквото виждаш / What You See”, основана 
върху утвърдени, дълго повтаряни изрази, които не е сигурно, че наистина са истини. Общото между тях е, че 
никога не са достатъчни, нито завършени. Колкото са по-авторитетни, толкова по-добре е да се коментират, 
например с моделиране на формата, прибавяне и отнемане, и трупане на слоеве. (Даниела Радева) В рамките на 
изложбата ще бъде премиерата на първия каталог на Правдолюб Иванов “Transformation Always Takes Time And 
Energy”, който обхваща творби от 1995 до 2013 година година и е издание на издателство “Жанет-45” и Галерия Sariev 
Contemporary с подкрепата на Община Пловдив и награда „Гауденц Б. Руф”. (www.sariev-gallery.com) 1 ноември 2013 
– 17 януари 2014.

¬ Скритите монументи – непреживените тела на града / Център за визуални и 
мултисензорни изкуства, бул. „Източен” 48. Проектът е базиран върху тактилността като художествено 
изразно средство и цели представянето на концептуални произведения – обекти, пърформанс инсталации, акции 
на млади автори (студенти от АМТИИ – Пловдив, НХА – София и Факултет по изобразително изкуство към ВТУ – 
Велико Търново). Автор на художествената концепция на проекта е проф. д-р Петер Цанев. Проектът не оспорва 
хегемонията на „визуалното“, а има за цел да постави невизуалното, в случая тактилното, в центъра и сърцето 
на визуалното. Акцентът е поставен върху преместване фокуса на вниманието от визуалното възприятие върху 
възприемането на света чрез и през осезанието. 14 октомври - 12 ноември 2013.

Варна

¬ Викенти Комитски / I am You are me / куратор Маргарита Кудрина / Буларт Галерия, 
ул. „Шипка” 22. Изложбата включва обекти, инсталация и видео и е своеобразен ситуационистки коментар върху 
отчуждението между съвременните хора и фетишизма към стоките. Контролът над работа, секс, пари, свободното 
време... ни формира и намества в реалността. Технологичният напредък, обаче, нe успява да компенсира 
социалните проблеми и самотата на съвремието. (http://bulartgallery.blogspot.com/) 22 октомври – 5 ноември 
2013.

¬ Юлиан Табаков / Цветанка / Съвременно пространство, ул. „Марко Балабанов” 23. Изложбата 
е неразривно свързана с филма „Цветанка” - документалната история за живота на една възрастна дама, 
разказан паралелно с политическите събития и промени в България през 20 век. Тя представя избрани кадри 
и голямоформатни фотографии от процеса на създаване на филма, похвати и подробности от заснемането и 
сценографията. 10 - 30 ноември 2013.

На Балканите

¬ 4. Солунско биенале / Навсякъде, но сега (Everywhere but Now) / куратор Аделина фон 
Фюрстенберг / Солун, Гърция. Сред участниците са: Марина Абрамович, Мая Байевич, Клер Фонтен, Харис 
Епаминонда, Гюлсюн Карамустафа, Адриан Паци и др. Представени държави: Албания, Босна, Бразилия, Куба, 
Кипър, Египет, Франция, Германия, Гърция, Иран, Израел, Италия, Ливан, Малта, Мароко, Палестина, Румъния, 
Русия, Сърбия, Испания, Сирия, Швейцария, Турция, САЩ. Според Аделина фон Фюрстенберг, Средиземноморието 
е повече от географско понятие. „То е, и винаги е било, пресечна точка на хора, култури и манталитети, една 
отворена врата към три континента – Африка, Азия и Европа”, обобщава тя. В този дух изложбата се стреми да 
следва средиземноморския модел, като осигури място за среща между хора и култури. (thessalonikibiennale.gr) 18 
септември 2013 – 31 януари 2014.

По света

¬ Пиер Юиг / ретроспективна изложба / Център Помпиду, Париж. Пиер Юиг е една от основните 
фигури на международната арт сцена. Изложбата проследява неговата работа през последните две десетилетия. 
От 90-те години насам Пиер Юиг е допринесъл за предефиниране статута на изкуството и експозиционния формат. 
Изложбата има за цел да повиши вниманието към жизнените и органични измерения на неговите проекти, 
според които пространството е свят само по себе си – непланиран и живеещ според собствения си ритъм. (www.
centrepompidou.fr) 25 септември 2013 - 6 януари 2014.

Световните колекции

¬ Патриция Сандрето Ре Ребауденго има икономическо образование. Тя започва да колекционира 
съвременно изкуство в началото на 90-те, провокирана от страстта си към изкуството и липсата на изложбени 
пространства, посветени на изгряващи художници в Италия. Колекцията е изградена от произведения (живопис, 
скулптура, видео, фотография, инсталации) на световноизвестни днес автори, по време, когато те все още не са 
били популярни. Сред имената са Джон Бок, Деймиан Хърст, Павел Алтамер, Карстен Хьолер, Сара Лукас, Маурицио 
Кателан, Паула Пиви, Джейк и Дайнъс Чапман, Аниш Капур, Майк Кели и мн. др. Колекцията е представяна като 
една от най-важните в Европа. В началото за Патриция колекционирането е хоби, което бързо се превръща в 
пълноценна кариера, когато, през 1995 г., тя основава фондация за съвременно изкуство и става неин президент. 
Фондацията е под артистичното ръководство на Франческо Бонами и е разположено в Guarene d’Alba, близо до 
Торино. През 2002 е открит и Център за съвременно изкуство в Торино с експозиционно пространство от над 
1500 кв. м. Фондацията има три главни цели: да представя италиански и международни артисти, подкрепяйки 
създаването и излагането на нови произведения; да привлича публика към съвременното изкуство и да провокира 
диалог с други подобни институции по света. Също така Фондацията има образователни цели и Резидентна 
програма за млади куратори. Поддържа и Международна награда (Premio Stellare), отбелязваща постиженията на 
жени по света. (www.fsrr.org)
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издава: ARTNEWSCAFE ¬ селекция на новините: Светла Петкова ¬ дизайн: Studio PUNKT ¬ издава се с финансовата 
подкрепа на Национален Фонд Култура 
Корица: Правдолюб Иванов, „Silver & Gold“, 2013, маслени бои върху картон, 90 х 110 см, част от изложбата в Sariev 
Contemporary „Каквото виждаш“, 1 ноември 2013 – 17 януари 2014
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