
 

 

Местни новини 

София 

¬ Зоран Георгиев / Носталгично бъдеще / Галерия Васка Емануилова, бул. „Янко Сакъзов” 

15. Изложбата на Зоран Георгиев е като sci-fi филм за апокалиптичния край на света, излъчван по 

History Channel. Не става въпрос обаче за земята по принцип, а за реалността в „пост-

социалистическа“ България и в „нова“ Македония, в която настоящето е пълно с абсурди. Авторът 

изследва сивата икономика, изкривената логика на държавната администрация и популисткия 

медиен шум. В изложбата са включени различни обекти, видеа и фотографии, в които по ироничен 

начин са разиграни митовете, символите и политическия кич на доминиращата култура в 

настоящето: часовник с обърнато време, „истински“ съкровища, невидим небостъргач, надгробен 

паметник на Мерцедес Е500 и др. Работите въплъщават визуалния език на популисткия нео-

национализъм. Те са свързани с различни културно-политически проекти, които използват миналото 

и фалшифицират историята, за да изградят някаква „поп-ретро-утопия“ за бъдеще слава и величие. 

(www.zorangeorgiev.org, www.veg.sghg.bg) 17 април – 18 май 2014. 

¬ Греди Асса / През пустинята / СГХГ, ул. „Гурко” 1. Изложбата на Греди Асса отбелязва не 

просто 60-годишния юбилей на художника. Тя е и своеобразна ретроспекция на чувствата. Портрети, 

рисунки, картини - вместилища на видения, спомени, асоциации. Мимолетното е уловено веднъж и 

завинаги. Копнежът по изплъзващото се време е овкусен с ирония, детинска вяра, фантазия. 

Образите са обединени от темата за пустинята - там времето е разтопено, миражът е единствената 

реалност. В изложбата са представени 49 голямоформатни платна, правени между 2010 и 2014 г. 29 

април – 25 май 2014. 

http://www.zorangeorgiev.org/
http://www.veg.sghg.bg/


¬ Майстори на фотографията / Бен Ритън / Vivacom Art Hall, ул. Гурко 4. Работил за New 

Yorker, The New York Times, MTV, Vogue, Rolling Stone и Playboy, снимал портрети на десетки 

знаменитости и реклами на едни от най-известните марки в света, Бен Ритър казва скромно за себе 

си „фотограф, който живее в Бруклин”. Ритър е роден през 1981 в Ню Йорк. Завършва висшето 

училище към Музея за Изящни изкуства в Бостън и през последните 20 години работи в сферата на 

визуалните изкуства и дигиталната фотография. Първата изложба на Бен Ритър в България ще 

покаже 40 комерсиални и лични фотографии, обединени от основната посока в неговите творби - 

едновременно закачливи и замислени, симпатични и сериозни, понякога скандални, но винаги пълни 

с живот. 23 април – 25 май 2014. 

¬ Дома Арт Фест 2014 / Пулсът на Новата Русия - фестивал за съвременно изкуство от 

Русия. Шестметрови латексови кули, аквааеробичен пърформанс... на сухо, огромни макети на 

куклата Чебурашка, Джон Ленън в графика, гигантска картина на българо-руските отношения през 

погледа на новото поколение, номиниран с Оскар руски късометражен филм, илюстратори и 

фотографи от руските Playboy и Rolling Stone, 12-часов видео маратон и музика на открито, 

литературни четения в парк... и много други ви очакват във фестивалните дни. Дома Арт Фест 2014 

цели да излезе от традиционните, сантиментални и закостенели представи за руската култура и ще 

покаже съвременното руско изкуство, получило признание по света. Руските автори, които са 

представени на фестивала, са млади артисти, добили популярност в Париж, Лондон, Брюксел и т.н. 

Художествени произведения на поканените гости са излагани в музеи, галерии и биеналета в 

Москва, Стокхолм, Берлин, Виена, Будапеща, Хонг Конг, Токио, Сидни и др. По време на фестивала 

те ще покажат новата, дръзка, изненадваща Русия – такава, каквато малко хора в България и Европа 

я познават.  

Фестивалът ще се проведе в залите на VIVACOM Art Hall, Руски културно-информационен център, 

Галерия Мария Луиза 16, Еврейски културен дом, Парк хотел Москва, както и на различни локации на 

открито. Входът за повечето събития от фестивала е свободен, следете програмата и новостите 

около него тук: www.domaartfest.com, www.facebook.com/DomaArtFestival 29 май – 8 юни 2014. 

¬ София Куиър Форум 2014: Манифестации на личното / куратор: Стефка Цанева / галерия 

„Васка Емануилова“, the fridge & Социален център „Хаспел“. Второто издание на София Куиър 

Форум ще изследва понятията за сексуалност и полова идентичност като част от личното/публичното 

пространство. София Куиър Форум (СКФ) е първото по рода си събитие в България, което се 

занимава изключително с куиър и джендър проблематика, поставяйки въпросите за сексуалността, 

сексуалната идентичност и взаимовръзките им с други социални и идентичностни проблеми (като 

расата и етноса) в пространствата между изкуството, практиката и теорията. Тази година форумът 

ще бъде отново изключително разнообразен, ще повдига много въпроси, ще представя различни 

гледни точки и преди всичко – ще отвори свободно от табута пространство за дискусия. Изданието 

ще включи сборна изложба с млади български автори в галерия „Васка Емануилова“, видео 

инсталация на чешката артистка Дарина Алстер в the fridge & Социален център „Хаспел“, както и 

лекция на Ейми Брицгел – доктор по история на изкуството в университета на Абърдийн, Шотландия 

и автор на едно от най-мащабните проучвания за пърформънс изкуства в Източна Европа - 

Performing the East. (http://xaspel.net/queer/en/, https://www.facebook.com/pages/Sofia-Queer-Forum) 29 

май – 5 юли 2014. 

¬ Андрей Даниел / Назад към Париж / галерия „Ракурси”. 8 – 26 май 2014. 

¬ Калоян Илиев-Кокимото / Духовно пътешествие / Betahaus, ул. „Крум Попов” 56-58. е 

първата изложба на Кокимото след цензурираната наскоро експозиция Еротична нотка в колелата 

http://www.domaartfest.com/
http://www.facebook.com/DomaArtFestival
http://performingtheeast.com/
http://xaspel.net/queer/en/
https://www.facebook.com/pages/Sofia-Queer-Forum


на християнската машина във Варна. Изложбата ще бъде открита със сет от 1000 Names. Новата 

изложба включва над 20 творби, в които присъстват теми от религия до политика и ежедневни 

абсурдни ситуации. Кокимото пресъздава ролята на съвременните икони в обществото, често 

срещани емоционални състояния като нарцисизъм, копнеж по любов и красота чрез графики, 

рисунки, колажи и фотографии. 25 април – 25 юни 2014. 

¬ Веса Василева / живопис / галерия „Арте”, ул. „Раковски” 183А. Привлекателна със своята 

аура и с ярко изявен индивидуален почерк, Веса Василева е оставила своя печат в областта на 

изящната и приложна графика, оформлението на книги, пощенски марки и особено в живописта. 

Изложбата включва най-новите й прозиведения, както и ретроспективен поглед - представителни 

творби от 80-те години на миналия век (серията „Кукерски маски“, натюрморти и пейзажи). 24 април – 

7 май 2014. 

¬ Европейската нощ на музеите. На 17 май 2014 в София ще се проведе 10-о издание на 

Европейската нощ на музеите. По традиция десетки музеи и галерии в София ще отворят врати за 

всички, които искат да разгледат експозициите в една нощ. Входът за събитието е безплатен. 

Обикновено музеите и галериите отварят в 18:00 ч. и продължават да работят до 24:00 ч. 

¬ Ели Неделчева / керамика / НХГ, пл. „Батенберг” 1. Ретроспективната изложбата включва 

магнетични и силно въздействащи съдове и форми от циклите: Храмове и ритуали, Опуси на 

цветността, Нюанси и контрасти, Материално и нематериално, Очи за изтока. Ели Неделчева 

(1961-2011) се учи на занаят от известния майстор на бусинска керамика Петър Гигов и това 

формира в нея отношение към традицията, която става отправна точка в индивидуалните й 

търсения. В рамките на краткия си творчески път Ели Неделчева прави важния „скок” от занаята към 

изкуството, от традиционната съдова керамика до артистичната форма. Произведенията й заемат 

достойно място в развитието на съвременната ни художествена керамика. 10 април – 11 май 2014. 

¬ Десислава Денева, Атанас Гаджев / Знаци по пътя / галерия-книжарница София Прес, ул. 

Славянска 29. Заглавието на изложбата е по-скоро метафора за случайните знаци и съвпадения, 

които понякога се появяват по пътя, отколкото изведен общ принцип на сходство между 

художниците. Десислава Денева е позната с активното си присъствие в художествения живот. И 

графичните, и живописните й работи имат свойството да разсейват материалността и да я 

превръщат в странен символичен свят, с присъщите му противоречия, съпровождащи търсенето и 

създаването. Атанас Гаджев е автор с широк спектър на действие. В тази изложба, за първи път 

представя в цялост поредицата Отломки – цикъл от 9 цветни скулптури, всяка от които е 

формообразувана от влечението на автора към архаичните форми и естествените природни 

структури. 16 април – 9 май 2014. 

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

2 април – 15 юни 2014. 

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

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. 

¬ Георги Кателиев / графика / SOHO, ул. „Искър” 4. В търсене на подходящ дизайн за 

татуировка, Георги Кателиев се устремява към поредица графични творби, в които сюрреализмът и 

гротеската са първи приятели. Графиките говорят на собствен език, шеговито, но и с "мрачен" тон. 

Два цвята за един свят обединява в един разказ образи, вдъхновени от визуалната култура на 18 



век. Машина ли е човекът, оковани ли са инстинктите ни? Отговорите търсете в SOHO. 28 април – 30 

май 2014. 

¬ Васил Стоилов / Свят в линии / галерия „Финес”, ул. „Христо Белчев” 17. Изложбата на 

Васил Стоилов в галерия Финес е по повод 110 години от рождението му. Експозицията, която 

галерия Финес представя на ценителите на изкуството, съдържа над 60 непоказвани до сега рисунки, 

събирани в годините в частни колекции. Защо точно рисунки? Самият Васил Стоилов казва, че 

„рисунката е сътворението на картината”. 16 април – 24 май 2014. 

¬ Шанън Плъм / Щрихи от филми / галерия „Академия”, ул. „Шипка” 1. Изложбата представя 

селекция от десет видеотворби от творчеството на Шанън Плъм. Тя е модерният Чарли Чаплин в 

рокля, а понякога и със залепен мустак и тиранти. Изкуството й е вдъхновено от историята на 

телевизията, американското кино и пърформанс и е силно повлияно от символите на домашния 

живот, модата, спорта и рекламата. Работата й е близка до провокативната поп култура и отразява 

събития като Олимпийските игри или модни дефилета. Героите на нейното изкуство олицетворяват 

социални стереотипи, които са едновременно хумористични и социално критични. Максимата PLUMB 

is FUN (Плъм е забавна) като настроение присъства във всички нейни образи, но без да олекотява 

провокираната ретроспекция и самоанализа. 18 април – 7 май 2014. 

¬ Курортите след падането на сезона/Стената / фотография / ЦКД „Червената къща”, 

Зала Гъливер, ул. „Любен Каравелов” 15. Изложбата включва снимки и архивни материали от 

емблемaтични морски курорти в България и Хърватия, както и серия на фотографа Никола Михов, 

заснета специално за проекта. 7 – 30 май 2014. 

¬ Кристиан Мурбек / Там, където е погребан Орфей / Гьоте Институт, ул. „Будапеща” 1. 

Общата творба на Илия Троянов и Кристиан Мурбек „Там, където е погребан Орфей” излиза в 

превод на български език. Това е повод текстовете и фотографиите от книгата да бъдат представени 

на българската публика чрез мултимедийно литературно четене и изложба. Илия Троянов и 

Кристиан Мурбек пътуват години наред из България, за да опознаят различните страни от живота в 

страната между архаична култура, постсоциалистическо настояще и напрежения от близкото 

минало. Така са създадени фотографии, които улавят ежедневието в периферията на Европа отвъд 

всякакви клишета. С този образен свят са свързани разкази, а те в различни тоналности странстват 

между репортаж и поезия. Образите и текстът се сливат, допълват и представят един регион, който 

доскоро убягваше от вниманието, въпреки че отдавна е част от нашето европейско настояще. 16 

април – 11 май 2014. 

Изложби на Съюза на българските художници: 

¬ Галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6: 

- Изложба на Александър Алексов (1951 – 2012), ет. 4, 8 – 23 май. 

- „Неразказаната абстракция” – живопис и скулптура, ет. 2 и 3. Кураторски проект на Станислав 

Памукчиев и Петер Цанев, 12 – 31 май. 

- Изложба на Любен Зидаров – илюстрация, ет. 1, 23 май – 10 юни. 

¬ Георги Трифонов (1947 – 2011) / живопис и графика / Галерия „Райко Алексиев”, ул. „Г. С. 

Раковски” 125. 9 май – 4 юни 2014. 

 



Пловдив 

¬ Иван Мудов / Безчувствена изложба / Галерия Sariev Contemporary, ул. „Отец Паисий” 40. 

(www.sariev-gallery.com) 9 май – юни 2014 . 

¬ Стоян Куцев / Червено / галерия „Резонанс”, ул. „Паревич” 14. 24 април – 16 май 2014.  

¬ Спартак Дерменджиев-Парис / Храмът на Венера – или колоните, които крепят небето / 

галерия "Възраждане", ул. „Стоян Чалъков” 1. Изложбата е по случай 60-годишнина на 

скулптора. 29 април – 12 май 2014. 

Варна 

¬ Паоло Вивиан / Hortus Memoriae / куратор Дора Дончева / галерия „Графит”, ул. „Княз 

Борис” 65. Художникът от Трентино представя скулптури, обекти и инсталации, изследващи 

колективната памет - тема, която занимава артиста през последните години. Вивиан се заиграва с 

концепциите и увлича посетителите в лично пътешествие, като използва мнемонични техники на 

асоциативното мислене, познати ни от древните метафизични трактати и от съвременната 

херменевтика. В неговата градина на паметта битуват архетипи и модели на модерността ,част от 

живота на голямото европейско семейство. Той разкрива многообразието на формите на 

колективното съзнание в процесите на обединена Европа, като поставя акцент върху човека и 

неговата способност за различаване и запомняне. Изложбата е част от фестивала за съвременно 

изкуство Contempo. 29 април - 31 май 2014. 

¬ Деян Янев / живопис / галерия Тереза, ул. „Цар Иван Шишман” 1. Картините в изложбата са от 

различни периоди, рисувани са през последните 10 години.(www.terezazikovska.com, 

www.deyanyanev.eu 26 април – 10 май 2014.  

¬ Чудомир Драгнев / Looneytools / Арт на тъмно зона, ул. „Стефан Стамболов” 2. 

Looneytools е нещо различно от механизъм. Установените традиции и догми не работят, а знанието и 

опита не се трупат, те се живеят! Основана в началото на 2013 г., формацията печели популярност и 

почитатели със своя твърд стил, разказващ грозната и същевременно забавна част на живота. 

Главният скулптор Чудомир Драгнев е един от най-популярните стиймпънк артисти в България. Зад 

гърба си той има участия в многобройни изложби и фестивали. (http://looneytools.com/en/kakvo-e-

steampunk) 25 април – 9 май 2014. 

Бургас 

¬ Атанас Атанасов / Упражнения с маслени бои / галерия Пролет, ул. „Лермонтов” 32. 

Атанас Атанасов е роден през 1964, завършва живопис в класа на Светлин Русев в Националната 

художествена академия през 1991. Има множество самостоятелни национални изложби, а 

международно признание получава още като студент с награда от конкурс за миниатюри в Торонто. 

Известен е и с картите си Таро, които изработва за италианското издателство Lo Scarabeo. 

Картините му най-често са определяни като ренесансови, комуникиращи с творчеството на Ботичели 

и Леонардо да Винчи. 24 април – 30 май 2014. 

¬ Георги Чапкънов / скулптура и рисунки / Юбилейна изложба / Художествена галерия 

„Петко Задгорски”, ул. „Митрополит Симеон” 24. Експозицията включва малка пластика, 

рисунки, живопис, графика, малки релефни портрети и портрети в действителен размер. Специален 

раздел в изложбата са рисунки, графика и скулптура на кучета. Георги Чапкънов работи в областта 

http://www.sariev-gallery.com/
http://www.terezazikovska.com/
http://www.deyanyanev.eu/
http://looneytools.com/en/kakvo-e-steampunk
http://looneytools.com/en/kakvo-e-steampunk


на рисунката, малката скулптура, портрета, монументалната скулптура, медалиерството, декорация 

и украса на интериор и екстериор. 25 април – 30 май 2014. 

¬ Женя Адамова / керамика / галерия „Неси”, ул. „Александровска” 12. Женя Адамова работи в 

областта на керамиката. Участва в множество изложби, организирани от дружеството на Бургаските 

художници в Бургас и страната. 24 април – 12 май 2014. 

¬ Петър Абаджиев / 50 портрета / галерия „13-то стъпало”, ул. „Александровска” 78. Петър 

Абаджиев е роден във Варна. От 1959 работи активно в областта на художествената фотография. 

Участва във фотографския живот с над 40 собствени авторски и над 50 общи изложби в България и 

чужбина. 24 април – 15 май 2014. 

НА БАЛКАНИТЕ 

¬ Власта Делимар / Това съм аз / Музей за съвременно изкуство (MSU), Загреб, Хърватия. 

Ако попитате средния хърватин за художничката Власта Делимар, вероятността повечето от тях да 

кажат „това не е ли онази,която винаги си съблича дрехите?” е много голяма. Това е разбираем 

коментар: артистите, които използват голите си тела за целите на изкуството си, винаги ще бъдат 

асоциирани в общото съзнание по-скоро с голотата си, отколкото с нейния контекст. Разбира се, 

нужно е артистът да бъде смел , за да се покаже така и този кураж на пърформъра проличава в 

значителна степен в изложбата на Власта Делимар: ретроспектива, обхващаща цялата й кариера. 

Кариера, започнала в края на 70-те и продължила вече четири десетилетия, за да помогне при 

дефинирането на хърватското мултимедийно- и пърформанс изкуство. (www.msu.hr) 15 май – 24 

август 2014. 

ПО СВЕТА 

¬ Ханс Рихтер / Сблъсъци. От Дада до днес / Мартин-Гропиус-Бау, Берлин. Ханс Рихтер (1888 

- 1976) е художник, режисьор и писател. Но преди всичко той е художник, който е имал огромно 

влияние върху обществото, създавайки тенденции. Обхватът на творчеството му се простира от 

експресионизма, дадаизма, конструктивизма и сюрреализма до съвсем нови форми на филмовото 

изкуство. Рихтер прави важен и уникален принос към модернизма. Той работи в мрежа от творци, 

която включва Ханс Арп, Хуго Бол, Марсел Янко и поета-анархист Лудвиг Рубинер. Сред колегите му 

в Constructivist Internationale са Ел Лисицки, Малевич и Швитерс. Той познава също филмовия пионер 

Сергей Айзенщайн и Вернер Греф. Изложбата показва 150 творби на Рихтер и около 50 творби на 

международно признатите му колеги от двата пола. (www.gropiusbau.de) 27 март – 30 юни 2014.  

СВЕТОВНИТЕ КОЛЕКЦИИ 

¬ Колекция на Стивън А. Коен. Стивън А. Коен (р. 1956) е американски мениджър, основател на 

SAC Capital Advisors и др. Той е сред най-богатите хора в света (9,3 милиарда долара към март 

2013). Коен започва да колекционира изкуство през 2000 г. и бързо се нарежда сред значимите 

колекционери в света, влизайки в класациите на сп. Art News и Forbes за хората, които влагат най-

много средства в изкуство. Той притежава между 4.7 и 5.9% от аукционна къща Sotheby's, което се 

определя като „значителен дял”. Според някои сведения, в момента Коен строи частен музей за 

някои от произведенията си. През зимата на 2005 става ясно, че през 1999 той е купил „Мадона” на 

Едвард Мунк на цена от 11.5 милиона долара. Вкусът му на колекционер се променя бързо от 

живописта на импресионистите към съвременно изкуство. Също така той колекционира т.нар. 

„трофейно изкуство” – подписани произведения от известни художници. Сред тях са такива на 

http://www.gropiusbau.de/


Джаксън Полак и Деймиан Хърст. Милиардерът определено има отношение към скъпото изкуство, 

като харчи огромни суми за творби на Вилем де Кунинг, Марк Куин, Уорхол и Пикасо. 

НАША ГОРДОСТ 

¬ Let’s Twist and Cross / куратор Павлина Кръстева / Bernard Jordan gallery, Paris. В изложбата 

участват Рада Букова, Иво Димчев, Нина Ковачева, Снежанка Михайлова, Иван Мудов, Стефан 

Николаев, Валентин Стефанов, Voin de Voin. 27 – 31 май 2014. 

ПРИ НАС В ARTNEWSCAFE 

¬ Нощ на литературата - публични четения на произведения от съвременни европейски автори. 14 

май, 18:00 ч. 

 (www.artnewscafe.com) 

 

 

 

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: Греди Асса, „Китайска ваза“, из изложбата "През пустинята" в 

Софийска градска художествена галерия. Детайл. 

 

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