
Местни новини
София
¬ Мисирков / Богданов / Портрети ‚92-‘13 / Куратор Валтер Зайдл / Софийска градска 
художествена галерия, ул. „Гурко” 1. Изложбата показва над 80 портрета (създадени в периода 1992-2013) 
на известни представители на българската културa и обществен живот. Изложбеното пространство се превръща 
във фотографски спектакъл, но едновременно с това поднася синтезиран портрет на цялото общество през лицата 
на някои от най-забележителните му герои. Авторите портретуват своето поколение и своята среда – съвременни 
български актьори, режисьори, оператори, фотографи, писатели, продуценти, музиканти, телевизионни водещи, 
приятели. В линията на разказа са включени и български политици, както и чужденци, преминали по един или друг 
повод през живота на авторите. В изложбата има две групи портрети – представителни и свободни. Изложбата е 
съпътствана от фотокнига (180 стр., твърди корици) на ИК Жанет 45 с текстове на Валтер Зайдл, Мария Василева и 
Георги Лозанов. (www.sghg.bg) 16 декември 2013 – 26 януари 2014.
¬ 130 години от рождението на Сирак Скитник / Куратори: Красимир Илиев и Пламен В. Петров 
/ Софийска градска художествена галерия, ул. „Гурко” 1. 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. (www.sghg.bg) 4 
декември 2013 – 9 март 2014.
¬ Другият музей 2 / НМБИИ  (Национална художествена галерия), пл.“Княз Александър I“ 1. 
В изложбата са включени експонати от частни сбирки, собственост на членовете на Съюза на колекционерите 
в България (СКБ). „Другият музей 2” продължава да разкрива богатствата, съхранявани в частните колекции. 
Експозицията показва няколко основни посоки на колекционерското усърдие – археология и нумизматика, 
изобразително изкуство и скулптура, оръжия, ордени и медали, етнография. СКБ е учреден през 2010 и има за цел 
да обедини колекционерската общност в България и да отстоява нейните интереси. 20 декември 2013 – 31 януари 
2014.
¬ Боряна Кацарова / Миниатюри за водата – Докосване / PhotoSynthesis Art Center, бул. „Васил 
Левски” 57. Дългосрочният документален проект е реализиран в периода 2010 – 2013 и е вдъхновен от думите 
на Леонардо Да Винчи: “Водата е двигател на живота”. Художественото му решение е алтернативен, авторски избор 
за акцентиране на вниманието върху един от най-наболелите съвременни екологични проблеми - глобалната 
водна криза. По данни на Уницеф - САЩ, 783 милиона души по света все още нямат достъп до чиста питейна вода 
и близо 2,5 милиарда живеят без нормални хигиенни условия поради липса или недостиг на вода. В проекта, 
чрез документирането на интимни и мистични моменти, е търсена красотата, хармонията и дори романтиката от 
докосването на човека до водата като извор на живота. 12 декември 2013 – 12 януари 2014.
¬ Хари Бенсън / 60 години в снимки / Vivacom Art Hall, ул. „Гурко” . Фотографската селекцията показва 
42 от най-популярните фотографии на Хари Бенсън, които улавят големите истории на хора и събития, променили 
завинаги времето, в което живеем. Хари Бенсън е само на метри от Боби Кенеди в нощта на неговото убийство, 
в стаята с Никсън, когато подава оставка, с ИРА по време на акции, в Босна, Сомалия и Берлин, когато стената 
се издига и пада. Неговият обектив улавя Бийтълс в бой с възглавници, докато целият свят е в краката им. Той 
фотографира всички американски президенти от Айзенхауър до Барак Обама, както и някои от най-интересните 
личности в света - от кралица Елизабет, Сър Уинстън Чърчил и Александър Солженицин до Майкъл Джексън, 
Елизабет Тейлър и Брат Пит. 3 декември 2013 - 15 януари 2014.
¬ Вилхелм Крамер / Вампири, чудовища, роботи и other fucking shit... / галерия „Аросита”, ул. 
„Врабча” 12Б. Вилхелм Крамер е автор, който има смелостта да се отдаде на своето въображение с пълна сила и 
свобода. При всеки творец това е рисковано начинание, но при Вилхелм Крамер рискът е двоен: служител в офис 
през деня, той напълно отхвърля свързаните с професията му ангажименти, прекрачвайки в света на изкуството 
и въображаемото. Рисунки, картини и кинетични инсталации разкриват неговия фантастичен свят, където 
ежедневието е изместено от приказната друга реалност. В тази двойнственост се крие и истинското лице на Крамер 
– провокативен, ироничен и безкрайно креативен. 17 декември 2013 – 6 януари 2014.
¬ Владимир Донков / 30 Нюанса Студено / PhotoSynthesis Art Center, бул. „Васил Левски” 57. 
Изложбата е плод на 3 години снимане из далечни планини и острови. Фотографът Владимир Донков представя 
30 пейзажа от Пакистан, Полярна Норвегия, Исландия и Гренландия. Фотографиите са черно-бели, композициите 
минималистични и изчистени, погледът, освободен от натрапчивостта на цветния шум, се връща към първичните 
елементи на пространството, към играта на светлина и сянка, към формата и контраста. 19 декември 2013 – 20 
януари 2014.
¬ Издокарай се / Арт-фланелки в ограничен тираж / Галерия ИСИ, бул. Васил Левски 134 (вход 
откъм ул. Екзарх Йосиф). Участват: Боян Петрушевски, Вероника Цекова, Димитър Солаков, Иван Мудов, 
Искра Благоева, Калин Серапионов, Калина Димитрова, Кирил Прашков, Красимир Терзиев, Лубри, Лъчезар 
Бояджиев, Мариела Гемишева, Недко Солаков, Правдолюб Иванов, Самуил Стоянов, Светозара Александрова, Стела 
Василева, Стефан Николаев. Проектът „Издокарай се” предлага фланелки в различни размери и цветове, допълнени 
и „разкрасени” от някои от най-известните съвременни български художници. Фрагментите и цитатите от добре 
познати на публиката тeхни творби, както и специално направеният за случая дизайн, са отпечатани в малък тираж, 
но остават достъпни за всички, интересуващи се от съвременно изкуство. 21 декември 2013 – 11 януари 2014.
¬ Райна Власковска / 13+1 / галерия „Ластици”, ул. „Герлово” 13. През последната година и половина 
Райна концентрира усилията си върху практическото изучаване на един от първите фотографски процеси - 
амбротипия. Той се характеризира с това, че изображението се изгражда върху стъкло и се работи докато емулсията 
е мокра. Затова и процесът се определя като моментна фотография. Той е малко практикуван у нас и по тази 
причина слабо познат на публиката, което продиктува и решението на авторката да покаже изложбата си от 13 
портрета (9х12 cм), реализирани чрез него. (http://obscurography.com/) 13 декември 2013 – 13 януари 2014.
¬ Станислав Беловски / Ракета Ракия Бар, ул. „Хан Крум” 4А. Изложбата представя работи от различни 
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изложби и някои непоказвани неща. 22 декември 2013 - 31 януари 2014.
¬ 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. 29 ноември 2013 - 23 януари 2014.
¬ Вежди Рашидов, Вадим Рашидов / живопис, пластика / Галерия Арте, ул. „Г. С. Раковски” 183А. 
Настоящата изложба включва непоказвани досега пластики на скулптора, както пастели, акварели и живопис на 
сина му. 13 декември 2013 – 6 януари 2014.
¬ Георги Павлов–Павлето / живопис, рисунки / НМБИИ  (Национална художествена галерия), 
пл.“Княз Александър I“ 1. Изложбата, посветена на 100-годишнината от рождението на Георги Павлов–Павлето, 
включва 80 картини и рисунки, както и стихове от художника. Георги Павлов е роден в Чипровци. През 1940 
завършва Художествената академия при проф. Борис Митов и още с първите си изяви се откроява като художник 
с модерно виждане за живописта в жанровете на пейзажа, натюрморта и портрета. Свързваме творчеството на 
Павлето преди всичко с пейзажите от София, в които водещо е лиричното усещане. 5 декември 2013 – 9 февруари 
2014.
¬ Георги Чапкънов / Нещата от живота / галерия „Академия”, ул. „Шипка” 1. Експозицията, с която 
художникът отбелязва своята 70-годишнина, включва малка пластика, рисунки, живопис, графика, малки релефни 
портрети и портрети в реален размер. Специален раздел в изложбата са рисунки, графика и скулптура на кучета.  
Георги Чапкънов работи в областта на рисунката, малката скулптура, портрета, монументалната скулптура, 
медалиерството, декорация и украса на интериор и екстериор. 20 декември 2013 - 10 януари 2014.
¬ Елена Атанасова / Времена и нрави / Галерия-книжарница „София Прес”, ул. „Славянска”29 . 
В галериите в София рядко могат да се видят творби, опоетизиращи сцени от реалния живот на улични музиканти, 
на „момичета” от Спартакус, на развихрени абитуриенти и участнички в кастинги за „зайчета”... 
Стъпвайки върху основата на предишните си търсения, авторката свободно и остроумно коментира баналното и 
вулгарното. Извежда ги до нива, белязани от необикновен артистизъм, балансирано чувство за импровизация и 
изтънчен колорит. 17 декември 2013 – 13 януари 2014.
¬ Университетска култура на прехода / фотографии / СУ – ректорат, Северно крило. Изложбата 
се състои от две части: Студентските протести 1989-1991 и Академичният underground1980-1989. Първата разказва 
за това какво се случи през ‚90-‘91, когато студентското недоволство избухна публично и се сля с гражданското 
– за времето, в което самите студенти ставаха граждани, променящи България. Втората експозиция предлага 
друг разказ – за онова, което десетилетие преди това невидимо се случваше под публичната и университетска 
повърхност. Експозицията пресъздава нестандартния академичен живот, пулсиращ в малки аудитории: сбирките, 
групите, семинарите, конференциите, горещия градус на дискусиите, атмосфера на научно оживление и 
интелектуална солидарност, в които живяха няколко академични поколения. 2 декември 2013 - 10 януари 2014.
¬ Марк Куин / Internal Labyrinth / Галерия за модерно изкуство, ул. „Оборище” 10. Изложбата 
обединява творби от най-известните серии на артиста, като Siren – посветена на Кейт Мос, серията Labyrinth, 
изключително интересната Iris paintings, както и част от серията Moments of sunrise. 6 декември 2013 - 20 януари 
2014.
¬ Михаил Кръстев / живопис / галерия „Васка Емануилова”. Художник на малкия формат, отличен 
портретист и добър пейзажист, Михаил Кръстев, макар да живее и твори в периода между двете световни войни, 
се явява свързан с изкуството в България от първото десетилетие на 20 век. Във времето на активен и разнолик 
художествен живот Кръстев стои някак встрани както от въздействието на сецесиона, така и от влиянието 
на експресионизма и новата предметност. Изкуството му не е повратна точка, но работите му са лирични, 
непретенциозни, спонтанни и леки – вълнуващи и днес. Може би именно в тяхната непринуденост се крие 
очарованието им. 10 декември 2013 - 1 февруари 2014.
Пловдив
¬ Правдолюб Иванов / Каквото виждаш / Галерия Sariev Contemporary, ул. „Отец Паисий” 40. 
(www.sariev-gallery.com) 1 ноември 2013 – 17 януари 2014.
¬ Зиятин Нуриев /скулптура / галерия „Резонанс”, ул. „Ангел Букорещлиев” 14.  
Зиятин Нуриев е един от малкото съвременни скулптори,комбиниращ органично духовното с пластичността, чиито 
работи внушават дори в най-дребните си форми впечатлението за монументален храм и необяснима загадка. 
В този смисъл всяка от работите на Зиятин, без значение фигуративна или чисто пластическа, носи огромна 
вътрешна енергия, която разкрива формата отвътре, създава и разрушава подред, за да пресъздаде и организира 
пространството по начин, който само опитен творец може да направи, творец, който преминава през времето с 
голямо познание, чистота и тъга.  
12 декември 2013 – 12 януари 2014.
Варна
¬ Третият пръст / годишна групова изложба - проект на фондация „Крео култура” / 
Съвременно пространство, ул. „Марко Балабанов” 23. 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. (www.facebook.com/ContemporarySpace) 18 декември 2013 - 18 януари 
2014.
¬ Ванко Урумов / ретроспективна изложба / Художествена галерия „Борис Георгиев”, ул. „Любен 
Каравелов” 1. 10 декември 2013 – 30 януари 2014.
На Балканите
¬ Войн Бакич / Ретроспективна изложба / Музей за съвременно изкуство, Загреб, Хърватия. 
Скулптурната изложба на Войн Бакич е първата по рода си пълна ретроспектива от неови произведения, правена 
някога. Не само фактът, че Бакич (1915-1992) е сред най-добрите хърватски скулптори на миналия век, но 
международните куратори също го припознават като един от най-важните и изтъкнати европейски скулптори на 
миналия век. Изложбата представя много от най-важните произведения на Бакич, но също множество рисунки, 
скици, модели за негови монументи и фото увеличения, документи, свързани с негови проекти и с личния му 
живот, както и видео и аудио материали. Бакич е участвал в много престижни изложби – повече от 200 групови, 75 
от които са международни: Венецианското биенале, Документа в Касел, биеналето в Сао Пауло и в Александрия и 
др. (www.msu.hr) 7 декември 2013 – 2 февруари 2014.
По света
¬ Мъжествеността под лупа / Слабият пол – Как изкуството представя новия мъж / 
Kunstmuseum Берн, Швейцария. Изложбата представя произведения на художници от двата пола, които 
засягат въпроса как съвременното изкуство разглежда ролята на мъжа и мъжествеността. В изложбата учстват: 
Недко Солаков, Вито Акончи, Желатин, VALIE EXPORT и Петер Вайбел, Сара Лукас и др. (www.kunstmuseumbern.ch) 
18 октомври 2013 – 9 февруари 2014. 
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