
 

 

Местни новини 

София 

¬ Венцислав Занков / О, щастливи дни / Галерия „Райко Алексиев”, ул. „Г. С. Раковски” 125. След 

мрачната апокалиптичност на „Последният будоар” (2011), Венцислав Занков представя нов цикъл 

скулптура и голямоформатна живопис под името „О, щастливи дни”. Подобно на едноименната пиеса на 

Самюъл Бекет от 1961-а година, изложбата се занимава с абсурдните и практически аспекти на 

съществуването отвъд – ако „Последният будоар” е финалният барабанен бой, то „О, щастливи дни” се 

заслушва в последвалата тишина. Тук неотложността на социалните и исторически проблеми е заглушена 

от монохронността на гигантските безлични фигури, които продължават да се борят, страдат и съмняват в 

тясното поле, което ги рамкира. Привидно хармонията със заобикалящата ги среда е постигната, но 

асоциацията с Микеланджело напразно търси чудото на сътворението. Всяко платно е озаглавено с 

датата, на която е завършено – своеобразен дневник, който маркира щастливите дни, в живота на автора, 

както и пустотата помежду им. Закриване: 1 май 2014 с годишното връчване на „Железен орден за 

Съвременно изкуство”. (http://zankov.info/exhibitions/2014_o_happy_days/index.html) 11 април – 2 май 2014. 

¬ Николай Майсторов / Апокалипсис сега или винаги. По откровенията на Св. Йоан - Библията - 

Новият Завет / Софийска градска художествена галерия, ул. „Гурко” 1. Николай Майсторов е сред 

ярките имена в съвременното българско изкуство, с индивидуален и запомнящ се стил. В творчеството му 

се усеща острота и експресивност, пропита от силна емоционалност, вътрешно въздействие и внушение, 

към които няма как зрителят да остане безразличен. Настоящата изложба в СГХГ е свързана с 

библейската темата за откровението или пророчеството на Свети Йоан Богослов за „онова, което има да 

стане скоро“. Представеният цикъл „Апокалипсис сега или винаги“ включва над 100 творби – живопис, 

графика и рисунки, създадени в периода 1993-2013 г., обособени хронологично. 20 март - 20 април 2014. 

http://zankov.info/exhibitions/2014_o_happy_days/index.html


¬ СИВО (Wi Sa So) / куратор: Дитгард Гримар / галерия Академия, ул. „Шипка” 1. СИВО (Wi Sa So) е 

проект, който интерпретира сивият цвят в творчеството на съвременни български и австрийски 

художници. Експозицията включва живопис, инсталации и видео. Участници в изложбата са австрийските 

художници Франц Бергмюлер, Зигрид Лангрер и Клаус Ташлер и живеещите във Виена български автори 

Нестор Ковачев и Михаил Михайлов. От страна на НХА в изложбата участват Венелин Шурелов, Свилен 

Стефанов и Росен Тошев. (http://www.nha.bg/bg/stranica/sivo-wi-sa-so) 24 март – 17 април 2014. 

¬ Обикновени доказателства / Изложба на Дан Тенев / The Fridge/Хаспел, бул. „Мадрид” . 

„Обикновени доказателства” е изложба, която представя проекта на Дан Тенев „Числови редици 2010-

2013” в контекста на фестивала Sofia Underground. Проектът „Числови редици 2010-2013" представя 

материални обекти в изключителен мащаб и със забележително въздействие. По своето същество 

зрелищни, тези числови редици, подредени от камъни, разорани или окосени, издигнати над земята или 

вкопани в нея, представляват много категоричен художествен жест. Те коментират ролята на 

художника/артиста в света, но също и „ролята” или мястото на света, както и на материала в изкуството. 

Местоположението на работата е с координати 42°08’28.67’’N, 25°29’13.25’’Е. Разположен е върху площ 

от 2 km2. Повече информация и снимки могат да бъдат намерени на следните адреси: 

(http://www.youtube.com/dantenev, http://www.panoramio.com/photo/43803551) 25 март – 4 април 2014. 

¬ Владислав Георгиев / Pimp My Life / Галерия Васка Емануилова, бул. „Янко Сакъзов” 15 . Думата 

“pimp” означава освен сводник и „да подобряваш”; както например в известното шоу на MTV “Pimp My 

Ride”, в което различни стари коли са подобрявани, така че да изглеждат по-престижни и наистина „cool”. 

Изложбата на Владислав Георгиев предлага начин тази поп културна практика да се осмисли и коментира 

от гледна точка на изкуството. Художникът подобрява различни предмети от своето всекидневие, които 

веднъж станали „cool”, загубват своята естествена функция. Прави ли това обаче животът ни по-добър? 

Трябва ли да бъдем по-бляскави, за да сме истински „красиви”? 12 март – 11 април 2014. 

¬ Снимка на годината – България 2013 /Национална художествена галерия, пл. Батенберг 1. В 

това издание на националния фотоконкурс Снимка на годината – България 2013, организиран от Canon 

Bulgaria, са участвали 250 автора с 2545 единични творби. Жури в състав Иво Хаджимишев 

(председател), Максим Минчев, Георги Лозанов, проф. Петър Абаджиев, Иван Кюранов и Велислав 

Николов е подбрало близо 100 единични творби и около 20 есета. Журито номинира за награда в раздел 

Художествена фотография творби на Виктор Троянов, Юлиан Анадолийски и Величка Атанасова, в 

раздел Фото есе – на Георги Станчев, Цветомир Димов и Валентина Петрова; и в раздел Репортажна 

фотография творби на Стоян Ненов, Денис Бучел и Николай Стойков. 20 март – 6 април 2014. 

¬ Международен женски ден / работи от колекцията на Слава Наковска и Недко Солаков / 

Галерия ИСИ, бул. „Васил Левски” 134 (вход откъм ул. Екзарх Йосиф). Изложбата е първото 

публично представяне на художествената колекция на Слава Наковска и Недко Солаков. (www.ica-

sofia.org) 8 март – 19 април 2014. 

¬ Стела Василева / Труд и свободно време / Un Cabinet d’Amateur, ул. „Ангел Кънчев” 29Б, ап. 21. 

Всеки ден от 16.00 до 19.30 ч. и по уговорка. 27 февруари – април 2014. 

¬ Любен Зидаров / илюстрации / галерия „Дебют”, бул. „Васил Левски” 62. Експозицията представя 

илюстрациите на най-новите, създадени от художника, картинни книги от световната литературна класика. 

Посетителите ще имат удоволствието да видят авторския комикс по Островът на съкровищата на Робърт 

Луи Стивънсън и второто издание (повече от 30 години след първото) на Чичо Томовата колиба. 25 март 

– 10 април 2014. 

http://www.nha.bg/bg/stranica/sivo-wi-sa-so
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fdantenev&h=1AQFxGWZL&enc=AZNJUYsSAyt_KYUqOVu8YFHIPvcEbGTTAby-OvJG_2cq7hfDIM3riwRk7Yao1iMO_sk&s=1
http://www.panoramio.com/photo/43803551
http://www.ica-sofia.org/
http://www.ica-sofia.org/


¬ Пенко Гелев / Приказният свят на Вълшебната флейта / Национална художествена галерия, 

пл. Батенберг 1. С началото на пролетта природата се ражда отново за живот, нощта отстъпва пред 

деня и любовта разцъфва. Тъкмо тези жизнеутвърждаващи метаморфози празнува историята за Тамино 

и Памина. Те са изворът на вдъхновение за автора на фантастичните илюстрации към книгата, посветена 

на Моцартовия шедьовър – Пенко Гелев. В експозицията са включени илюстрациите на Пенко за книгата 

Приказка за Вълшебната флейта, която фондация Културни перспективи и издателство Ентусиаст 

представиха с голям успех през есента на миналата година, както и подбрани от самия артист приказни 

същества и герои. Вечната битка между светлина и мрак, добро и зло, мъжко и женско, в която любовта 

винаги е най-съдбоносният двигател, оживява в платната на Пенко Гелев. 21 март – 22 април 2014. 

¬ Васил Къркеланов, Нидал Хлайф / Очите на надеждата / фотографии / Народна библиотека 

„Св. Св. Кирил и Методий”. Организирана от Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) и 

Комън степ, изложбата е заснета на сирийска територия от фотографа Васил Къркеланов и журналиста 

Нидал Хлайф. 26 март - 15 април 2014. 

¬ Неделчо Хазърбасанов / Антарктида / Галерия „Ластици”, ул. „Герлово” 13. Изложбата събира 

малка част от Антарктида – избрани моменти от пътуването до Остров Ливингстън и престоя там. 

Снимките са направени по време на двайсет и втората Българска Антарктическа експедиция. 

¬ Европа. Югоизточна Европа – Записани спомени / Музей на социалистическото изкуство, ул. 

„Лъчезар Станчев” 7. Изложбата представя произведения на художници от единадесет страни от 

Югоизточна Европа, които разглеждат въпроси за колективната памет, различни места и култури на 

спомена и ролята на образите в тези процеси. По какъв начин миналото все още присъства в този 

белязан от конфликти регион? И дали фотографията, видеото и филмът не ни дават специфичен достъп 

до миналото, който се налага непрестанно да бъде преосмислян? Ето защо изложбата хвърля поглед не 

само върху различни исторически наративи, но и върху своеобразни начини на боравене с камерата – 

трезво регистриращи, субективно документиращи, биографично разказващи, исторически анализиращи, 

но и улавящи следата на един акт. 13 март – 4 май 2014. 

¬ Анджело Пургерт / Първата република / Чешки културен център, ул. „Г. С. Раковски” 100. 

Обществената атмосфера на Първата република е вдъхновението на фотографа Анджело Пургерт, който 

обединява тогавашния стил с докосване от днешния ден. При създаването на творбите авторът 

умишлено не се оставя на влиянието на стари снимки, с цел да не копира златната ера на 

чехословашката държава. Така създава оригинални фотографии, които черпят от първата република, но 

не се ограничават с нея. Това се отнася не само до аранжирането на сцените, но и до позите на 

моделите, техническото изпълнение и осветлението. Важен елемент, който дава на работите 

автентичност, е самият интериор. Изложбата е благотворителна. Част от средствата, събрани от 

продажбата на фотографиите ще бъдат използвани за нуждите на "SOS Детски селища България".  2 

април – 15 юни 2014. 

¬ Седмици на концептуалната фотография / PhotiSynthesis Art Center, бул. „Васил Левски”. Обща 

изложба – „Обект, предмет”. Автори: Александър Вълчев, Велин Петков-Ивайло Стоянов, Иван Кюранов, 

Камелия Магунска, Пламен Момчилов, Първолета Маринова, Цвета Убчева, Ясена Попова. 27 март – 12 

април 2014. Обща изложба – „Човек, природа”. Автори: Александър Николов, Велина Кокалова, Владимир 

Пеков, Диляна Стоименова, Милена Иванова, Надежда Юрукова-Умарска, Никола Михов, Росен Тошев, 

Христо Гюров. 14 април - 27 май 2014. 

¬ Шанън Плъм / видео арт и фотография / галерия „Академия”, ул. „Шипка” 1. 17 април – 6 май 

2014. 



¬ Галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6: 

39-та национална изложба карикатура, ет. 3. 1 – 26 април 2014; 

Изложба на представителството на СБХ в Стара Загора, ет. 4. 2 – 18 април 2014; 

Национални награди „Алианц България”, ет. 1 и 2. 3 – 30 април 2014; 

Ретроспективна изложба на Митко Панайотов (1934–1994), ет. 4. 23 април – 6 май 2014. 

¬ Галерия-книжарница „София Прес”, ул. „Славянска” 29 

Изложба на Вадим Лазаркевич. 18 март – 10 април 2014; 

Изложба на Десислава Денева. 14 април – 10 май 2014. 

Пловдив 

¬ Стефания Батоева / ПОЛ / Галерия Sariev Contemporary, ул. „Отец Паисий” 40. Стефания 

Батоева представя специфична среда от творби на платно и гипс, които маркират важен етап в 

изследването на подсъзнателното и общуването с него. Един свободен, но същевременно интензивен 

процес на откриване, осъзнаване и спонтанно изразяване определя творчеството на Батоева през 

последните две години. В този процес следи от личния живот на автора изникват на повърхността на 

нейните работи, където се срещат с полета и пластове на въображаеми състояния. (www.sariev-

gallery.com) 28 февруари – 25 април 2014. 

¬ Антония Гюрковска / Troubled Ground / ЦСИ „Баня Старинна”, ул. „Константин Стоилов” 36. За 

своята първа изложба в Пловдив Антония Гюрковска представя Troubled Ground - сайт-спесифик 

инсталация, която с добре познати материали и усещания отразява интензивното пространство на Баня 

Старинна. Изхождайки от проблематичното настояще и неясно бъдеще на сградата (за която в момента 

се водят дела за собственичество), както и от парадоксалната наситеност на историческо минало и 

съвременнен дух, Антония Гюрковска създава творба-своеобразен портрет на мястото. В същото време 

инсталацията въздейства почти физически върху усещанията на наблюдателя и поставя под въпрос 

пространствените му възприятия. 5 - 30 април 2014. 

¬ Гавазов / Обекти в керамика / Галерия L’union de Paris, ул. „Съборна” 17. 7 март – 10 април 2014. 

¬ Биляна Рубинова, Веско Велев, Иван Генов, Лаура Димитрова, Лиана Димитрова, Недко Недков, 

Николай Минчев, Чавдар Петров / Четири / галерия Резонанс, ул. „Парчевич” 14. 22 март – 18 

април 2014. 

Велико Търново 

¬ Зара Александрова / You Take My Breath Away / Клуб „Таралеж”, ул. „Поп Матей Преображенски” 

2. Изложбата е резонанс на естетиката на комерсиалното общество. Засягат се социално критични теми 

като полова идентичност, модни тенденции, политически и социални отношения, които насочват 

вниманието ни към конфликтите и табутата в обществото. В изложбеното пространство са обединени 

образи и сюжети, фокусирани върху предразсъдъците и ценностите на съвремието ни. С ирония и 

сарказъм се поглежда към женската идентичност и самочувствието, международните конфликти, 

екологични и исторически напластявания. Сериозността на темите, които се засягат имат за цел да 

подтикнат към дискусия и размисъл, както и към преосмисляне на съществуването ни в стандартите на 

масовата култура. 11-30 април 2014. 



Варна 

¬ Албена Баева / Ами ако... / Contemporary Space, ул. „Марко Балабанов” 23. Изложбата поглежда 

към близкото и далечното ни бъдеще. Дали човечеството ще се справи с климатичните промени? Ще 

открие ли алтернативни източници на енергия, които да заместят петрола? Ще пътуваме ли към нови 

светове? Ще се засилва ли зависимостта ни от компютрите? Това са някои от темите, които Албена Баева 

разглежда с две интерактивни инсталации – „Последният Бенджамин” и „Първичен радиант”. Двете 

инсталация са обединени от общия си поглед напред към възможните и вероятни бъдеща. 3 - 26 април 

2014. 

¬ Contempo – фестивал за съвременно изкуство. За подробности от програмата следете: 

www.facebook.com/contempo.varna. 25 април - 3 май 2014. 

Бургас 

¬ Стоян Цанев / живопис, керамика / Галерия Пролет, ул. „Лермонтов” 32. Изложбата представя 

последните живописни платна, керамични пана и пластики на Стоян Цанев – един от най-изтъкнатите 

български творци. В картините му пространството и човешките фигури са забравени, за сметка на 

жестовете и знаците, диалогът на цветните нюанси и прецизността на геометрията, спонтанността на 

източната калиграфия. 12 март - 14 април 2014. 

Габрово 

¬ Дечабал Крачун, Каталин Драгомир (Румъния) / Изложба скулптура / Художествена галерия 

„Христо Цокев”, зала „Япония”. Дечабал Крачун работи предимно с дърво. Завършил Факултета по 

изобразителни изкуства в Тимишоара. Участва в редица национални и международни пленери и изложби 

по скулптура. Каталин Драгомир работи предимно с  камък. В изложбата са включени и работи от стъкло и 

бронз. 28 март – 20 април 2014. 

¬ Даниела Трейман / Вдишване-Издишване / изложба-фотография / галерия „Орловска 10”, ул. 

„Орловска” 10. Уникалният свят на малките живи същества като част от величествената Природа уловен 

от обектив, толкова достъпен и лек, ненатрапчив и познат, жизнено важен и неуморен, като вдишването и 

издишването, като кръговратните движения на звездите, планетите, облаците и ритмиката на вълните. 

Една малка и същевременно огромна по своето значение Вселена, често незачитана, незабележима от 

нас хората. 28 март – 17 април 2014. 

На Балканите 

¬ Изкуството в Европа след 1945: Отвъд границите / Macedonian Museum of Contemporary Art, 

Солун, Гърция. Македонският музей за съвременно изкуство участва в „Желанието за свобода. Изкуство 

в Европа от 1945 насам“ – 30-ата изложба на Съвета на Европа, с паралелната емблематична изложба 

„Изкуството в Европа след 1945: Отвъд границите“. В нея са включени повече от 200 произведения на 

известни гръцки и чуждестранни художници. Изложбата е под патронажа на Гръцкото председателство на 

Съвета на Европейския съюз.  

„Желанието за свобода” е първият опит да се погледне изкуството след 1945 в общоевропейски контекст, 

без обичайните идеологически ограничения, наложени от Студената война. Проектът е реализиран по 

идея на Моника Флаке на няколко места – в Германия, Италия, Полша, Босна и Херцеговина.  

Паралелната изложба в MMCA, Солун, представя европейската артистична реалност през присъствието 

на гръцки художници, разпръснати из цяла Европа и през взаимоотношенията с художници от други 



европейски държави или социални групи, които също са били в принудително изгнание, имигранти или 

просто са пътували по европейския културен хоризонт. (www.mmca.org.gr) 8 февруари – 4 май 2014. 

По света 

¬ Италиански футуризъм, 1909-1944: Реконструиране на вселената / Гугенхайм, Ню Йорк. 

Първият цялостен преглед на италианския футуризъм е представен в САЩ. Мултидисциплинарната 

изложба изследва историческия размах на движението от неговото създаване с футуристичния манифест 

на Маринети през 1909 до края му, съвпадащ с приключването на Втората световна война. Представени 

са повече от 300 произведения, създадени между 1909 и 1944, на хронологичен принцип. Изложбата 

обхваща не само живопис и скулптура, но също така и архитектура, дизайн, керамика, мода, кино, 

фотография, реклама, поезия в свободна форма, публикации, музика, театър и пърформанс. 

(www.guggenheim.org) 21 февруари - 1 септември 2014. 

Световните колекции 

¬ Крикор Замбакчиян (1889-1962) е румънски колекционер. Богат бизнесмен от арменски произход, в 

продължение на повече от четири десетитетия той подкрепя румънски художници и събира 

забележителна художествена колекция, която днес е изложена в специално проектирана за целта къща. 

Тя е построена през 1930-те и разширена през 1957. 1946 е годината, в която Замбакчиян дарява 

колекцията и къщата на държавата. Музеят, който днес представя 165 картини, 71 отпечатъка и рисунки, 

40 скулптури и мебели, е създаден като такъв през 1947. Колекцията е фокусирана върху румънското 

изкуство, богато представено чрез изключително качествени произведения, вариращи като датировка от 

втората половина на 19-и до средата на 20-и век. Живопис на Николае Грегореску, Йон Андрееску, 

Щефан Лучиан, Георге Петрашку, Николае Тоница, Теодор Палади, Йосиф Изер, Корнелиу Баба и др. 

Сред шедьоврите в колекцията са и 19 платна на известни френски художници, като Дьолакроа, Реноар, 

Писаро, Сисле, Сезан, Бонар, Утрильо, Марке и Матис. (www.mnar.arts.ro/Zambaccian-Museum) 

Наша гордост 

¬ Iv Toshain / Love is the only superstar / Gallerie Viertelneun, Виена, Австрия. (www.viertelneun.com) 20 

март – 17 април 2014. 

¬ Василена Ганковска / What a Palm Tree Can Tell / галерия Hilger NEXT, Виена. 26 февруари – 18 

април 2014. 

При нас в artnewscafe 

¬ Великденски хендмейд базар. Елате точно пред artnewscafe да се радваме заедно на слънцето! Ние 

ви гарантираме – музика, хубави хора, добро настроение. Очакват ви страхотни ръчно изработени 

изненади, правени с много положителна енергия от талантливи автори! Зарадвайте вас или вашите 

любими хора без повод и причина! 12 април 2014, 12:00 до 19:00 ч. 

¬ Милен Гелишев / ALL WE NEED IS PLOVEDIV Vol.2 / аrtnewscafe, ул. „Отец Паисий” 38. „ALL WE 

NEED IS PLOVEDIV“ е своеобразно признание в любов към любимия град. Изложбата представя 

фотографии на хора от 5 континента, носещи Пловдив в сърцата си. Понякога, където и да сме, всичко, от 

което се нуждаем е PLOVEDIV. В рамките на изложбата ще бъдат представени ръчно изработени 

сувенири „ALL WE NEED IS PLOVEDIV“ - магнити за хладилник, порцеланови чаши, както и нови тениски. 

(www.artnewscafe.com) 22 март – 30 април 2014. 

 

http://(www.mmca.org.gr/
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Изтеглете безплатното мобилно приложение artnewscafe bulletin от AppStore / Google play 

iPhone https://itunes.apple.com/us/app/artnewscafe-bulletin/id578607407?mt=8 

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nedeleva.artnewsbulletin 

Приложението е подарък от Иван Джеферов, Георги Апостолов, Ива Неделева, студио Пункт и 3Web.bg 

 

Издават: ARTNEWSCAFE и Фондация Отворени Изкуства  

¬ селекция на новините: Светла Петкова  

¬ издава се с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура 

 

Корица: Венцислав Занков, из изложбата „О, щастливи дни!“ в галерия „Райко 

Алексиев“, детайл 

 

ARTNEWSCAFE се намира в Пловдив на ул. Отец Паисий 38, до Галерия Сариев 

www.artnewscafe.com 
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