
 

МЕСТНИ НОВИНИ 

София 

 

¬ Роден / Метаморфози  / НХГ, пл. „Батенберг” 1. Изложбата представя 80 скулптури на 
Огюст Роден и 20 негови рисунки от колекциите на парижкия музей Роден, които се излагат за 
пръв път в България. Този проект, иницииран преди 18 месеца от Катрин Шевийо, директор на 
музея Роден, представлява сбирка от най-известните и хубави творби на „бащата на модерната 
скулптура”, както и някои сравнително редки произведения, които никога не са излагани пред 
широката публика. Разделена на шест отделни секции, изложбата позволява да се обхване 
цялостното творчество на художника. 30 май – 15 септември 2014. 

¬ Колекцията: Нови постъпления 2012-2013 / СГХГ, ул. „Гурко” 1. Софийската градска 
художествена галерия представя най-новите постъпления във фондовете Живопис, Графика, 
Скулптура и Съвременно изкуство и фотография, приети през последните две години като 
дарения или откупки благодарение на финансовата подкрепа на Столична община. Грижата за 
обогатяването на фондовете е и отговорност към историята. Политиката на галерията е да 
попълва някои празнини по отношение на класиците на българската живопис, графика и 
скулптура. Приоритет представлява преоткриването на забравени автори или на непознати 
български художници, които живеят и творят в чужбина. Особено внимание се отделя на младите 
поколения художници. От 2012 г. започва и дългосрочно партньорството между галерия „Васка 
Емануилова“ – филиал на Софийска градска художествена галерия, и Societe General 
Експресбанк. Благодарение на получената финансова подкрепа в колекцията постъпват творби 
на млади художници. През 2013 г. СГХГ започва и дългосрочен проект за подкрепа на 
съвременната българска фотография. (www.sghg.bg) 5 юни – 31 август 2014. 

¬ Награда за млад художник БАЗА 2014 / СГХГ, ул. „Гурко” 1. Номинирани за наградата: 
Светозара Александрова, Албена Баева, Леда Ванева, Зоран Георгиев, Нестор Ковачев, Любен 

http://www.sghg.bg/


Петров, Димитър Солаков, Калина Терзиева. Ежегодната награда за млад художник е основана 
за първи път през 1990 г. в Чехия от създателя и директора на Фондацията за гражданско 
общество (САЩ) Уенди Люерс. Днес наградата съществува в 10 европейски страни и се е 
превърнала в едно от най-престижните отличия и сериозна професионална атестация. България 
се включва през 2008 г. Инициативата е на Института за съвременно изкуство-София, който 
впоследствие е избран да организира провеждането на конкурса. Целта на Наградата е да 
осигури подкрепа за младите художници като им открие нови възможности за образование, 
изследване и професионална реализация. Наградата тази година ще бъде определена от жури в 
състав: Яра Бубнова, Мария Василева, Галина Димитрова-Димова, Калин Серапионов, Сашо 
Стоицов. (http://ica-sofia.org/bg/baza-award-/item/341-baza-2014) 12 юни – 6 юли 2014. 

¬ София Куиър Форум 2014: Манифестации на личното /кураторка: 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. Следвайки интереса към представяне на младата сцена на съвременно изкуство в 
страната, Галерия Васка Емануилова представя групова изложба с работи на художници, преди 
всичко от България: Атония Гюрковска, Боряна Росса, Войн де Войн, Иво Димчев, Кирил Биков, 
Красен Кръстев и Паул Дунка, Лубри, Наталия Тодорова, Светозара Александрова и Станка 
Колева. Паралелно с провеждането на изложбата в постоянната експозиция на галерията ще 
бъдат показани работи на Васка Емануилова от серията еротични скулптури от края на 30-те, 
които днес са част от Ателие – колекция Светлин Русев. Форумът ще включи още изложбата 
Multiwoman на чешката художничка Дарина Алстер и прожекция на късометражни филми от 
Източна Европа, селектирани от Мезипатра Куиър Филм Фест (Чехия) в the fridge & Социален 
център „Хаспел”.. (http://xaspel.net/queer/en/, https://www.facebook.com/pages/Sofia-Queer-Forum) 
29 май – 5 юли 2014. 

¬ 8. Водна кула арт фест / Временно защитени пространства. Водна кула арт фест е 
инициатива, ръководена от артисти, която започва като събитие от малък мащаб и през годините 
се разраства, превръщайки се в значим международен форум в София и страната за 
представяне на наши и международни артисти, които работят в рамките на съвременното 
визуално изкуство. Централно събитие тази година е участието на световноизвестния видео 
артист Бил Виола. Повече за програмата на Фестивала: http://watertowerartfest.com. 20 – 25 юни 
2014. 

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

¬ Месец на фотографията. „Месец на фотографията” е едно от най-мащабните фотографски 
събития в България. През юни ни очакват над 60 фотографски събития в София и страната: 
изложби, лекции, дискусии, семинари и др. За получаване на ежедневна или седмична 
информация за предстоящите събитие можете да се регистрирате тук: 
https://photovacation.wufoo.com/forms/zfkzbvg0te4n1g/ юни – юли 2014. 

¬ Долорес Дилова / Едно друго място / галерия „Арте”, ул. „Раковски” 183А. Едно друго 
място - това е погледът през прозореца на ателието на художничката във Велинград, която си 
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спомня мекотата на хълмовете, сребристото зелено, бронзовите поляни, начупения терен, 
многото планове, мъглите, изпаренията, червените залези, медените облаци, онези силуети на 
борове и трите дюли на двора. "Художникът рисува не само това, което има пред себе си, но и 
това, което вижда в себе си. Дълго време преследвах усещането за моя хармония в 
тюркоазените морета, пустите плажове, събрани чадъри, сребърни залези зад любимата 
къща на брега, сега откривам по пътя си „едно друго място“, различен пейзаж и рисувам по 
натура". 29 май – 11 юни 2014. 

¬ Атанас Хранов / Лятото на моите заливи / галерия „Ракурси”, ул. „Хан Крум” 4А. 
Новата изложба на Атанас Хранов е урок по изгубване в лабиринтите на лятото и на 
светлината. Когато заливите са пребродени и картографирани, котвите - хвърлени и 
вдигнати, платната - съшити и прибрани, жените - любени и поради тази причина вечни, 
художникът има право да извика още веднъж лятото под клепачите си, да види слънцето с 
хиляди червени кълба да се търкаля отвъд пределите на видимото, да усети бавния вятър 
на спомена по кожата си. Да извика в мислите си заливите, където винаги е приютен и 
спасен, благодарен и благодатен, прозирен и видим за случайните пътешествия на съдбата. 
(Александър Секулов) 28 май – 15 юни 2014. 

¬ Кольо Карамфилов / графика / галерия „Нюанс”, ул. „Денкоглу” 42. Експозицията 
представя различни графични опуси, създадени в периода от 2009 до 2014, които създават 
картина на израстването на Кольо Карамфилов като един от най-добрите български автори. 
Сбирката от стойностни графики със сигурност ще предизвика и задоволи любопитството и на 
най-ревностните и взискателни почитатели на графиката. Те отразяват творческите търсения на 
художника през последните няколко години и разчупването на границите и новите форми в 
българското съвременно изкуство. 27 май – 8 юни 2014. 

¬ Графичните ателиета на Миро / графика, макети / Хуан Миро, Волф Фостел, Уейн 
Кротърс, Демокрасия, Антонио Миралда, Патрисия Гомес & Мария Хесус Гонсалес / 
Национална художествена галерия, пл. „Батенберг” 1. През 1981 в Майорка каталунският 
художник Хуан Миро (1893-1983) и съпругата му Пилар основават официално фондация, носеща 
техните имена, дарявайки й творческите си студия, колекция от артефакти и архиви. Основна 
цел на Fundació Pilar i Joan Miró е стимулирането на креативността у художниците, които 
преминавали през тази своеобразна школа. Чрез Фондацията Миро искал да се погрижи и за 
великолепните си ателиета в Майорка, в които той рисувал от 1956 до смъртта си през 1983. 15 
май – 29 юни 2014. 

¬ Дончо Дончев&The Golden Project / графика, концерт / Sofia Live Club, подлеза с 
фонтаните на НДК. На 5 юни, в 20.30 ч., на сцената на Sofia Live Club ще излязат българският 
художник Дончо Дончев и музикантите от формацията The Golden Project. Групата ще представи 
своя дебютен албум SevenƟ Sense, който смесва поп, джаз и соул. Дончев, който е художник на 
обложката на албума, ще пресъздава музикалното настроение с рисуване на живо. Така към 
всяка композиция ще бъде прибавен и съответният художествен образ, създаден на момента. 

¬ Любен Зидаров / рисунки / Галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6. Един от любимите ни български 
илюстратори, Любен Зидаров (р.1923) представя изложба с рисунки към прочути литературни 
творби и комикси. 23 май – 10 юни 2014. 

¬ Людмил Лазаров / галерия Арт 36, ул. „Славянска” 40. Изкуството на Людмил Лазаров носи 
силната сплав на артистична свобода и свободомислие, живото му усещане за хроматичност на 
духовната сетивност. Това е живопис, сътворена като социален контрапукт на масовата култура 
и украсната развлекателност. В последните години Людмил Лазаров създава чисто абстрактно 
изкуство. (Пламена Димитрова-Рачева) 10 – 26 юни 2014. 



¬ Андреа Риис / Urban Cave / фотография, Червената къща, ул. „Любен Каравелов” 15, 
зала Безименна. Urban Cave е история за устойчивостта и човечността на хора, които оцеляват 
бездомни отвъд конвенционалното общество в Ню Йорк. Фотографиите на Риис са отговор на 
красотата на мястото, хората, достойнството, решителността и постоянството на тази отдавна 
съществуваща култура на бездомника. Чувствителни и устойчиви, трагични и красиви, 
саморазрушителни и въпреки това оцеляващи, нито по-малко от нас, нищо повече от нас, те са 
част от нас. И те са отделно от нас. Нищо не е просто в света на уличните сенки. 3 – 15 юни 2014. 

¬ Антъни Карън / Червената къща, ул. „Любен Каравелов” 15, зала Гъливер. Основана 
през 1865 по време на промените, следващи Гражданската война в Америка, Ку Клукс Клан е 
тайна организация, произлязла от южните щати и разпространила се в широки географски 
граници през 20 век. "За последните девет години съм документирал различни бели 
сепаратистки организации, от Клана на територията на Съединените щати. Моята 
надежда е да предложа на зрителя балансирана перспектива, за разлика от типичната 
сензационна, а понякога и повърхностна образност, която е представяла тези движения в 
предходните години". 3 – 15 юни 2014. 

¬ Димитър Дилков / Просто така, като случка във влак / фотографии / PhotoSynthesis 
Art Center, бул. „Васил Левски” 57. Димитър Дилков получава първия си фотоапарат Смяна 8М 
на 14 години. Започва да снима сериозно през 1990. Работи за вестниците Подкрепа и 
Стандарт нюз. През периода 1991 - 2003 снима за агенция Ройтерс. В момента е кореспондент 
на агенция Франс Прес. 13 май – 11 юни 2014. 

¬ Съвременни италиански автори / Съвместна изложба на Даниеле Честари, Роберто 
Паняни, Паола Бабини, Мауро Бенданти и Киара Риги / СУ „Св. Климент Охридски” - 
Галерия Алма Матер.  Изложбата неслучайно носи името Asylum - произведенията от архив-
колекция Киджи-Паняни, гр. Равена проблематизират свободата на творческия процес и 
позицията на автора в контекста на ограниченията, поставени върху изкуството както от 
институциите и гилдиите, така и от пазара. Експозицията се съсредоточава върху представянето 
на утвърдени съвременни творци, съвместно с тепърва налагащи се талантливи автори, 
предоставяйки им едно своеобразно „убежище” в пространствата на галерия Алма Матер в 
Софийския университет. 26 май – 20 юни 2014. 

¬ СЪДбовно 13 / дърворезба / галерия „Червената точка”, ул. „Дякон Игнатий” 19. В 
изложбата участват: Деница Дакова, Диана Василева, Георги Великов, Георги Митев, Мартин 
Георгиев, Николай Маринов, Стелиян Стелиянов, Теодор Дуков,Тихомир Величков. Авторски 
съдове от дърво, създадени специално за Червената точка, разбиват представите за функция и 
естетика. Изненадващи в своето предназначение, те са по-скоро скулптури с функция. Няма как 
да не се превърнат в акцент за всеки дом и несъмнена тема за разговор в първите минути на 
всяко гостоприемство. 13 май – 13 юни 2014. 

¬ Ангелика Радева / Make Me / Comunnication Room, ул. „Константин Стоилов” 2. В залите 
на фестивала Zona Cultura, на ул. „Константин Стоилов“ 2 се открива изложбата „Make me” на 
младия български артист Ангелика Радева. Авторката представя 11 живописни платна, като 
блестящо демонстрира безкрайните изразни средства на не фигуралната, абстрактна живопис. 
Елементите на нейния образен език – точка, линия, петно, плоскости, цвят – в многоброхни, 
често неочаквани комбинации помежду си, създават сложно и богато, пулсиращо пространство с 
неспирни метаморфози на „сгъстяване” и на „разреждане” на живописната субстанция. Това е 
едно официално изобретение на разширено и дръзко търсене с едно значително съдържание, 
откъсване от приетите конвенции и огледален образ на вътрешно усещане за хармония. 28 май – 
8 юни 2014. 

¬ Стоил Мирчев / живопис / Галерия Аросита, ул. „Врабча” 12б. 3 – 12 юни 2014.  



 

 

Пловдив 

¬ Иван Мудов (в сътрудничество с Анастас Мудов и Анастас Мудов младши) / 
Безчувствена изложба / куратор Яра Бубнова / Галерия SARIEV Contemporary, ул. Отец 
Паисий 40 и SARIEV Project Space, ул. Хр. Дюкмеджиев 12, кв. Капана. Изложбата, която 
включва нови работи на автора, е представена на две места в Пловдив – освен в пространството 
на галерия SARIEV, и в новото пространство – SARIEV Project Space, което реално се открива по 
този начин. „Безчувствена изложба“ е названието, избрано от Иван Мудов за новия му проект 
в галерия „Сариев“. Както се полага на този автор, още от заглавието е засилен лабиринт 
от иронични интерпретации на множеството сериозни теми „в“ и „за“ изкуството. Например, 
без да задава директно въпроса „що е автор?“, Иван Мудов предоставя поводи за различни 
варианти на отговор. В изложбата участват баща му Анастас Мудов и синът му Анастас 
Мудов. Произведенията в изложбата са дело на тримата Мудови, макар и да може да се каже, 
че са произлезли и от различни други „ръце“, особено в случаите, когато са използвани ready-
made и нови технологии. Самият Иван Мудов принципно спазва правилото си физически да не 
създава артефакти. (Яра Бубнова) (www.sariev-gallery.com) 20 май – 30 юни 2014. 

¬ Кирил Кузманов / Проект 0 / квартал Капана, ул. „Златарска”. Откриване на двустранната 
огледална стена на 7 юни (до 17 юни 2014). От 7 до19 юни 2014 - Паралелна програма в Център 
за съвременно изкуство – Баня Старинна: Международна конференция за изкуството и градската 
публична среда (09 юни, от 9:30 до 19:30 ч.) с участието 13 участници от страната и чужбина, 
сред които Андреа Филипс (ко-куратор на Истанбулското биенале 2013), Катрин Девентър 
(Генерален секретар на Европейската фестивална асоциация) и др. 

Проект 0 е работа за потенциала на идеите, за възможността на изкуството да дава видимост на 
различни социални процеси и да бъде част от начина на живеене. Той е проект за участието на 
хората и съвместния живот в града, който е свързан със създаването на произведение – 
двустранна огледална стена от 50 фрагмента, за публичното пространство на квартал Капана в 
Пловдив. От 2010 г. насам проектът на Кирил Кузманов се осъществява като независим 
художествен проект, в сътрудничество с куратора Владия Михайлова и фондация „Отворени 
Изкуства“, Пловдив. 

¬ ONE DESIGN WEEK. ONE DESIGN WEEK е международен фестивал за дизайн и визуална 
култура. Програмата му включва професионален форум с участието на изтъкнати имена от цял 
свят и ред събития със свободен достъп за широката публика - изложби, творчески работилници, 
дискусии, лекции, детска програма, филми, книги, партита. ONE DESIGN WEEK се стреми да 
служи за платформа, която стимулира и подкрепя развитието на дизайн професионалистите в 
България. Същевременно, целта на събитието е да представя и популяризира устойчиви и 
стойностни практики за по-добра и смислена визуална среда от цял свят. Повече за програмата 
на : http://edno.bg/one-design-week-2014/festivalat. 20 – 29 юни 2014. 

¬ Вальо Ченков / самостоятелна изложба / SARIEV Contemporary, ул. „Отец Паисий“ 40. 
Вальо Ченков е участвал в множество изложби, между които “Poesie Summer Watou”, куратор Ян 
Хоет, Белгия; „Fuori Uso”, Пескара, Италия, куратор Агнес Колмейер; “Sweet Case Eluminated”, 
MAC/VAL музей Париж, куратор Катя Ангелова (а.о.);  ”Conviction” , Dafen Art Museum, Китай, 
куратор Уени Уонг (а.о.), „Защо Дюшан? От обекта до музея и назад (125 години)”, куратор Мария 
Василева, САМСИ, Our Own Pavilion, с Винсент Мицев, Венеция, Италия и др. В пространството 
на галерия SARIEV Contemporary той ще представи втора самостоятелна изложба. Работите му 
се отличават с тенденция към иронизиране на банални фолклорни, културоложки, 
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изкуствоведски клишета. Критичната позиция по отношение на обекта на изобразяване при него 
доста често получава финал на самоирония. (www.sariev-gallery.com) 12 юли – 31 август 

¬ Викенти Комитски / самостоятелна изложба / куратор Валтер Зейдл / SARIEV Project 
Space, квартал Капана, ул. „Христо Дюкмеджиев“ 12. Викенти Комитски е млад съвременен 
артист с участия в редица международни изложби, носител е на наградата БАЗА, 2011. В 
пространството на SARIEV Project Space той ще реализира първа самостоятелна изложба. 
Валтер Зейдл е утвъреден международен куратор и артист, част от неговата професионална 
кариера включва работа за: The Institution of Rot, London; Kuenstlerhaus, Graz; Austrian Cultural 
Forum, Tokyo; Remont Gallery, Belgrade. Предстоящата изложба ще бъде открита от Валтер 
Зейдл, като след това ще се проведе разговор с артиста, отново воден от куратора. (www.sariev-
gallery.com ) 12 юли – 31 август. 

¬ ONE DANCE WEEK. ONE DANCE WEEK е фестивал за съвременен танц и пърформънс, състои 
се за седми път като тази година е базиран в град Пловдив. Програмата на фестивала е 
структурирана в отделни модули, обхващащи всички аспекти на средата – минават през 
въвеждането на най-младата публика, през обучението, правенето, възприемането и говоренето 
за този вид изкуство. Фестивалът е единствен в страната форум, изцяло посветен на 
съвременния танц – един от най-динамично развиващите се жанрове в съвременното изкуство. 
Повече за програмата на: http://edno.bg/one-dance-week-2014/za-festivala 28 август – 6 септември. 

Варна 

¬ Калин Серапионов / Choose training / Contemporary Space, ул. „Марко Балабанов” 23. 9 
май – 8 юни 2014. 

¬ 7. Международен фотографски салон – Варна 2014 / художествена галерия „Борис 
Георгиев”, ул. „Любен Каравелов” 1. Изложбата представя финалната селекция от 
Международния фотографски салон, която включва 250 фотографии, 
избрани от международното жури на конкурса. Фотографите кандидатстват в следните три 
категории: черно-бяла фотография, цветна фотография и компютърно-обработена фотография. 
Това разширява максимално кръга на авторите, в зависимост от техните творчески търсения. 
Освен в ХГ „Борис Георгиев”, всички варненци и гости на града ще могат да разгледат изложбата 
денонощно под открито небе през лятото на входа на Морската градина. 16 май – 8 юни 2014. 

¬ 7. Видеохолика 2014. Темата на Видеохолика 2014 е 7. В 7-та си година, Видеохолика 
припознава 7 като собствена екзистенциална перформативност, но не за да подчертае неговата 
вече съществуваща комплексна символика, а за да провокира ново многопосочие на мислене, 
асоциации и интерпретации, далеч отвъд реалната потенциалност на 7. Какво изброява/ 
изобразява 7? От какво е повече и от какво е по-малко 7? Достатъчно ли е 7? Къде е мястото на 
7 в днешния многочислен/ многофункционален свят? С тези и други въпроси се търсят поетични, 
абстрактни, иронични, условни, преносни и буквални коментари на подвижния образ, ангажирани 
да декомпозират аудио-визуалната и концептуална матрица на цифрата 7. Изданието на 
фестивала ще бъде съпътствано от международен дискусионен панел по проблематиката и 
възможностите за алтернативна видео арт дистрибуция и създаване на он-сайт архив на видео 
изкуство у нас. (www.videoholica.org) 1 – 7 август 2014. 

Бургас 

¬ Мила Лозанова / илюстрации /BarBossa, ул. „Сердика” 2Б. 1 – 30 юни 2014. 

Стара Загора 

¬ Йонко Иван (Стоянов), Геоложки пулс, Регионален исторически музей - Стара Загора. 
„Геоложки пулс“ се основава на теорията на 93-годишния учен-концептуалист Иван Стоянов, 
работещ в Торонто, Канада. Според нея, културата е феномен на природата, а ние сме 
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обусловени на квантово ниво какво да харесваме от т. нар. световен хидрогеоложки поток, 
завихрящ се от Марианската падина, преминаващ като спирала през три континента – Азия, 
Европа и Северна Америка, и стигащ до Северния полюс. Според теорията, именно световният 
хидрогеоложки поток или по-точно, вибрациите на Земята, които непосредствено са наситени с 
информация, влияят на творците и на творчеството им в различни точки на планетата. Йонко 
Стоянов визуализира тази концепция със средствата на живописта. 17 май – 16 юни 2014. 

НА БАЛКАНИТЕ 

¬ 6. Букурещко биенале /Предчувствие. Разбирателство чрез страх от 
разбирателство / куратор Gergő Horváth. Концепцията на биеналето започва така: Веднага 
след като сме родени, страхът се превръща в съществена част от живота ни. Развива се 
лек комплекс за преследване. Страхът се индуцира чрез определени събития, чрез хората 
около нас, чрез техните действия и знания, било то оправдано или не, съзнателно или 
несъзнателно. Фройд обяснява в „Цивилизацията и разочарованието от нея”, че имаме 
подсъзнателна нужда от наказание, което е „инстинктивна проява на част от егото, 
превърнала се в мазохистична под влиянието на садистичното супер-его”. Преди да се 
опитаме да се защитим от всякакво външна репресивна власт, ние трябва първо да се 
самоизследваме. Присъщата необходимостта от наказание, мисълта, че ние заслужаваме 
това, което получаваме, трябва да се имат предвид. (www.bucharestbiennale.org) 23 май – 24 
юли 2014. 

ПО СВЕТА 

¬ 8. Берлинско биенале за съвременно изкуство / куратор Juan A. Gaitán. Биеналето 
обединява различни международни артистични позиции, които изследват пресечните точки 
между големите исторически наративи и персонални житейски примери. По-голямата част от 
участващите артисти са създали нови работи за изложбата, предлагайки нови перспективи към 
аспектите и отношенията в историята. Биеналето обхваща четири отделни места в западната и 
централната част на Берлин - Haus am Waldsee, Museen Dahlem – Staatliche Museen zu Berlin, KW 
Institute for Contemporary Art и Crash Pad c/o KW. (www.berlinbiennale.de, www.kw-berlin.de) 29 май 
– 3 август 2014. 

 

СВЕТОВНИТЕ КОЛЕКЦИИ 

¬ Колекция Томас Олбрихт. През последните 30 години Томас Олбрихт (р. 1948) – химик, 
доктор по медицина и ендокринолог – е успял да създаде една от най-мащабните частни 
колекции в Европа. Тя включва произведения от ранния 16-и век до най-новите прояви на 
съвременното изкуство. В основата на колекцията, която пресича жанрове и епохи, стои 
желанието да се открие и разбере човешката природа. Екзистенциални теми, като любов, живот, 
Ерос, преходност и смърт формират основните програмни акценти на Колекция Олбрихт. Тя 
включва редица големи имена, като Томас Шюте, Ерик Фишл, Франц Герч, Синди Шърман, 
Марлене Дюма и Герхард Рихтер, които се съвместяват с нови открития, като Wolfe von 
Lenkiewicz, Simmons & Burke, Grayson Perry, Julie Heffernan, Elmgreen & Dragset, Kate MccGwire и 
мн. др. Разнообразието от имена предполага и многообразието на художествени медии: живопис, 
скулптура, фотография, инсталация, както и нови медии. От май 2010, Колекция Олбрихт, заедно 
с други международни частни колекции са намерили своето постоянно изложбено пространство 
me Collectors Room Berlin, където се показват произведения от тях. В момента там е представена 
изложбата Stanze/Rooms от торинската колекция Sandretto Re Rebaudengo (2 май – 21 септември 
2014) www.me-berlin.com 

НАША ГОРДОСТ 
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¬ Павлина Младенова /mystery_art_shopping SPACES Gallery, Кливланд, Охайо, САЩ. 
Интердисциплинарния художествен изследователски проект mystery_art_shopping е базиран на 
концепцията за Mystery Shopping, използвана от компании за маркетингови проучвания за 
измерване на качеството на услугите или за събиране на конкретна информация за продукти и 
услуги. Като процес, Mystery Shopping измерва и записва специфични елементи от опита на 
клиентите чрез използване на предварително наети и инструктиран участници, които да служат 
като тайни клиенти (mystery shoppers). (www.spacesgallery.org) 31 май – 25 юли 2014. 

¬ Рада Цанкова / Картини в движение / Френски културен институт – Париж. 11 юни – 4 
юли 2014. 

ПРИ НАС В ARTNEWSCAFE 

¬ artnewscafe / ул. „Отец Паисий” 38. Берлинското издателство Gestalten ще продава книгите 
си в artnewscafe по време на ONE DESIGN WEEK 2014. Сред заглавията ще бъдат Designing 
Patterns, The Age of Collage, Designing News, Fully Booked: Ink on Paper, Visual Storytelling и 
нашумялата The Monocle Guide to Better Living. Издателството Gestalten e специализирано в 
книги за съвременна визуална култура, a неговият творчески директор Sven Ehmann ще изнесе 
лекция за градските работещи номади в рамките на форума на тазгодишния фестивал. 20 – 29 
юни, 10.00 – 23.00 Пн – Сб, 10.30 – 23.00 Нд. 

 

 

 

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  

¬ дизайн: Studio PUNKT 

Корица: Кирил Кузманов, Проект 0,(2010 -), рисунка  

 

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