
Местни новини
София
¬ 130 години от рождението на Сирак Скитник / Куратори: Красимир Илиев и Пламен В. Петров 
/ Софийска градска художествена галерия, ул. „Гурко” 1. Сирака, както го зоват неговите приятели по 
преживелици и професия, оставил една от най-ярките дири по пътеките на своето време, ни завещава десетки 
стихотворения, над 400 статии и поне още толкова картини и скици, които за съжаление отдавна сме забравили. 
Настоящата експозиция е опит да се очертае развитието на художника като живописец, проследявайки отделните 
етапи в творческия му път и собственото му разбиране за изкуство. През януари 2014 ще бъде представен каталогът 
към експозицията. През февруари ще се проведе научна конференция. (www.sghg.bg) 4 декември 2013 – 9 март 
2014.

¬ Камен Старчев / Пречиствателни станции II / The Fridge / Хаспел, бул. „Мадрид” 8. 
„Пречиствателни станции II” е част от цикъла „Пречиствателни станции”, представен по-рано тази година. Изложбата 
показва дигитални принтове (пигмент на хартия) в характерната за автора субстанциална абстрактна графична 
техника. Към изложбата е издаден каталог, който включва пълната серия произведения и текст. 28 ноември – 7 
декември 2013.

¬ 100 години от рождението на Робърт Капа (1913 – 1954) / фотография / Национален музей на 
българското изобразително изкуство (НХГ), пл. „Княз Александър I“ 1. Роберт Капа оказва решаващо 
влияние върху смисъла и съдържанието на професията фотожурналист. Докато снима войната, той мечтае за мира. 
„Снимката е документ, в който всеки човек с очи и сърце прозира, че по света не всичко е благополучно”, казва 
Капа. 15 ноември – 14 декември 2013.

¬ Sofia Architecture Week: Съвременна норвежка архитектура, част 7 / САМСИ, бул. „Черни 
връх” № 2. Изложбата показва най-доброто от норвежката архитектура за периода 2005-2010 г. – от малки къщи, 
през обществени сгради, до инфраструктурни проекти и градоустройство. Проектите са разделени в няколко 
категории: жилища, инсталации, „нови в старите“, културни агенции, образование и училища, места за отдих и 
дейности на открито, проекти извън Норвегия. (www.samcaproject.org) 21 ноември – 15 декември 2013.

¬ Спартак Дерменджиев / Fin du Monde / Център за култура и дебат „Червената къща“, ул. 
„Любен Каравелов” 15. Изложбата „Краят на света” е за съвременния човек и общество. За отношенията между 
тях - двупосочно. За отношението на обществото към човека. И за отношението на човека към обществото. 3 – 20 
декември 2013.

¬ I/O Architects (автори и куратори) / Във и извън контекста / Галерия „Райко Алексиев”, СБХ, 
ул. „Георги С. Раковски” 125. Вече 10 години I/O Architects се стремят да правят съвременна архитектура на 
границата между глобално и локално, при това в България. Ретроспективната изложба “Във и извън контекста” 
представя техни проекти от периода и обобщава усилията им да комуникират със заобикалящата ни действителност 
внимателно и без излишества. Изложбата е част от събитията в календара на Sofia Architecture Week 2013. 25 
ноември – 7 декември 2013.

¬ Стефан Милев / САМСИ, бул. „Черни връх” 2. Фотограф и художник с фотоапарат – Стефан Милев е 
портретист, увлечен от модната фотография, която не запечатва така, както я вижда, а както я чувства. И макар 
да е съвременен творец, творбите му са в състояние да ни накарат да се върнем във времето на пикторализма 
(фотографски стил, практикуван от края на 19 и началото на 20 век). Стефан Милев показва силна художествена 
фотографска идентичност, рисувайки със светлина една чувствена поетичност. 19 ноември – 15 декември 2013.

¬ Толкова близо, толкова далече – II / организатор НДФ „13 века България” / НДК, етаж 3. 
Участици: Антония Дуенде, Василена Ганковска, Викенти Комитски, Любомир Иванов, Максимилиан Праматаров, 
Милена Нойберт, Никола Велчов, Сандра Стойчева, Станка Желева, Таня Ангелова и  Христо Гелов. Изложбата е 
своеобразен опит (в повторение), който събира на едно място и в един общ формат българските творци,  живеещи 
и творящи в различни точки по света. Идеята за творческата платформа допринася както за тяхното лично 
популяризиране „у дома”, така и за тяхното изкуство. На 10 декември от 13 до 15 часа ще се проведе дискусия 
в рамките на Софийския международен панаир на книгата в изложбеното пространство на НДК, етаж 3. (www.
fond13veka.org) 9 – 31 декември 2013.

¬ Николай Алексиев / живопис / галерия „Арте”, ул. „Г.С. Раковски” 183 А. Изложбата е по повод 
60-годишнината на автора и включва най-новите му маслени творби, разделени в два цикъла, представящи 
твореца Николай Алексиев в цялото му великолепие и професионализъм. 28 ноември - 11 декември 3013.

¬ Проф. Тома Върбанов / Галерия „Академия“, НХА, ул. „Шипка” 1. Изложбата представя непоказвани 
живописни творби на проф. Тома Върбанов, създадени през последните 20 години. Тя реабилитира автономната 
стойност на живописната картина, носеща разнопосочни психологически и социални внушения, актуални и 
съвременни като въздействие и професионално майсторство. 3 - 18 декември 2013.

¬ Айтор де Мендисабал, Испания / Съвременна баска скулптура / Галерия Индустриална 11, ул. 
„Индустриална” 11. Изложбата е съставена от 15 картини с техника туш върху платно, обединени от заглавието 
„Оголен поглед” и 21 монументални скулптури и скулптури за обществени пространства. В тях художникът използва 
богата гама материали, между които мрамор, желязо, бронз и лакирано дърво. 21 ноември - 20 декември 2013.

¬ Български художници от 19 и 20 век / галерия „Ракурси”, ул. „Хан Крум” 4А.
Галерията, съвместно с аукционна къща Ракурси, излага редки и ценни произведения от различни периоди на 
изкуството, които обхващат края на 19 и 20 век. Експозицията обхваща повече от 40 произведения на автори като 
Ярослав Вешин, Борис Георгиев, Борис Денев, Патрики сандев и др., които ще бъдат продавани. 2 декември - 10 
декември 2013.

¬ Breakthrough / куратор Вержиния Маркарова / Арт център Юзина, Ул. Съборна 14, ет. 2. 
Чрез изложбата Breakthrough, или разчупване/пробив в превод от английски език, галерия Юзина обявява своята 
трансформация в Арт център Юзина. Новият фокус ще бъде поставянето на акцента върху идеите и хората, а не 
върху границите и местата. Проектът Breakthrough се осъществява в партньорство с Националната Художествена 
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Академия. Представени са оригинални художествени инсталации предимно от текстил и рециклирани материали. 
Изложбата е дело на 10 автори – водещи преподаватели и техни студенти. Целта е да бъдат изследвани границите 
на човешкото възприятие чрез разчупването на всичко, което сме приели за константна даденост. 20 ноември - 8 
декември 2013.

¬ 120 години българско изкуство. Едно десетилетие (1972 – 1982). ОХИ „Земята и хората / 
Галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6, ет. 1, 2, 3. Тази изложба изпълнява част от намерението на СБХ да погледне 
към 120-годишната история на художествения живот у нас, и по-специално 70-те години на 20 век – период, 
непознат за по-младите поколения, а днес позабравен и от действащите тогава генерации. ОХИ „Земята и хората”, 
провеждана в Толбухин, отразява съществени процеси в изкуството. Тя осветява един процес на промяна в 
мисленето, а за избрания отрязък от време означава и навлизане на нови поколения на художествената сцена. 12 
ноември - 21 декември 2013.

¬ 12-та Годишна изложба за живопис ФОРМАТ 30/30 / Галерия АСТРИ, София, ул. „Цар Самуил” 34. 
Целта на изложбата още от създаването й през 2002 г. е да могат да се показват произведенията на художници от 
различни поколения, направления и стилове в живописта. Единственият критерий, по който са били селектирани 
произведенията е бил способността им да вълнуват, а това предполага искреността на художника. Форматът 30/30 
пък е функция на малкото изложбено пространство, с което разполага галерията, както и особеностите на времето, 
в което живеем. 29 ноември 2013 – 23 януари 2014.

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) (www.sariev-
gallery.com) 1 ноември 2013 – 17 януари 2014.

¬ Първа национална изложба на българския комикс, Исторически музей – Музеен център за 
съвременна история, ул. „Ангел Букорещлиев” 14. Експозицията обхваща всички поколения съвременни 
български художници на комикси. Застъпени са всички стилове - от класическия комикс до ъндърграунда. Те 
показват различните лица и разнообразието на българската комикс сцена. 15 ноември - 15 декември 2013.

Варна
¬ Третият пръст / годишна групова изложба - проект на фондация „Крео култура” / 
Съвременно пространство, ул. „Марко Балабанов” 23. „Третият пръст” е темата на изложбата, бележеща 
една година от съществуването на „Съвременно пространство” („Contemporary space”). Тя включва произведения 
на излагали до момента в галерията артисти: Албена Баева, Ангел Карагьозов, Димитър Трайчев, Иван Мудов, 
Калоян Илиев Кокимото, Надежда Олег Ляхова, Нено Белчев, Николай Нинов, Петър Минчев, Стела Василева, 
Цветан Кръстев, Юлиян Табаков. Избраната тема е свързана с характера на отминаващата 2013 в която древният, 
на повече от 2000 години жест, се затвърди като символ на разделение, на протест, както и тотален отказ от диалог. 
„Третият пръст” е проект, целящ да представи оценката на авторите за съвременната реалност, пречупена през 
контекста на темата и предоставящ им пълна свобода при избор на техники, жанрове и медии. (www.facebook.
com/ContemporarySpace) 18 декември 2013 - 18 януари 2014.

¬ Жул Паскин – От Видин до Париж, Художествена галерия „Борис Георгиев”, ул. „Любен 
Каравелов” 1. След София изложбата гостува и във Варна. В нея 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. 26 ноември – 31 декември 2013.

Бургас
¬ Изложба на National Geographic / фотография / Галерия Бургас, ул. „Янко Комитов” 6. Изложбата 
включва 50 от най-добрите снимки за всички времена на National Geographic, които пристигат за първи път в 
България. Пътуващата изложба показва лица, места и мигове от американското издание в неговата 125-годишна 
история. Сред фотосите са Афганистанско момиче на Стив Маккъри, снимката на Ник Никълс, изобразяваща 
приматологa Джейн Гудол и нейното шимпанзе, уникалният поглед към Мека на Томас Аберкромби и др. 25 
ноември – 16 декември 2013.

На Балканите
¬ Обсерватория / Барбара и Зафер Баран: Ретроспектива / Istanbul Modern, Истанбул, Турция. 
Във фотографската експозиция „Обсерватория”, Istanbul Modern представя ретроспектива на късната съвместна 
работа на Барбара и Зафер Баран, от 1999 до днес. Във фотографиите си често те се занимават с ефимерното или с 
обекти, които остават незабелязани, дори когато винаги са били около нас; в тези обекти е чарът на обикновеното и 
сложността на това, което е просто, но „хваща окото”. (www.istanbulmodern.org) 28 ноември 2013 – 27 април 2014.

По света
¬ Магрит – Мистерията на обикновеното / МоМА, Ню Йорк. Изложбата е първата със специален фокус 
върху пробивните сюрреалистични години на Рене Магрит, автор на някои от изключителните образи на 20 век. 
Започвайки от 1926, когато Магрит си поставя цел да създава картини, които, по негови думи, да „предизвикат 
света”, и приключвайки през 1938 – исторически и биографично важен момент, точно преди избухването на 
Втората световна война – изложбата следва централни стратегии и теми от най-находчивите и експериментаторски 
периоди в творческия път на художника. В експозицията са включени 80 картини, колажи и обекти, заедно със 
селекция от фотографии, периодика и ранни комерсиални творби. (www.moma.org) 28 септември 2013 – 12 януари 
2014.

Наша гордост
¬ Mind the Gap / куратор Борис Костадинов / проект на Radiator Gallery, Ню Йорк, и 
bäckerstrasse4, Виена. MIND THE GAP е голям международен проект, в основата на който са две имена, тясно 
свързани с българското съвременно изкуство – кураторът Борис Костадинов и художничката Боряна Венциславова. 
Концепцията включва две групови изложби - в Ню Йорк (2013) и във Виена (2014) и две публични дискусии. MIND 
THE GAP се занимава с обществена проблематика, която днес виждаме под формата на протести, революции и 
опити за смяна на системи по целия свят. Изложбата манипулира внушение за нашето време като за „технологично 
Средновековие”. Антиутопична метафора за забързан технологичен напредък, съотнесен към изостанали и 
компрометирани общества. Научен прогрес, който се осъществява в кризи - на разпадащи се финансови и остарели 
капиталистически системи. Време, което произвежда своята митология на базата на технологични продукти, които 
не дават алтернативи за реформи на анахронични обществени модели. 22 ноември 2013 – 12 януари 2014.
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