
 

Местни новини 

София 

¬ Иво Бистрички / Меланхолия /галерия „Ракурси”, ул. „Хан Крум” 4а. Мъртва природа. Състояния на 
тишина, забрава, предопределеност на обстоятелствата и самота. Времеви отрязъци със собствено усещане 
за светлина, часови полета, когато светлината преминава в мрак. Сиви натюрморти. Обекти без ясно 
наследство, без ангажименти към миналото, присъстващи, за да изразят определено чувство. Остатъци от 
наследство, предмети от бита, ненужни вещи, вечеря, която ще бъде изядена. (www.rakursi.com) 5 – 20 март 
2015. 

¬ Бора Петкова / Metamorphosis / Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1. В 
новия си проект Бора Петкова събира на пръв поглед несвързани елементи от творчеството си и ги 
разполага сред ентомологичната сбирка на музея и във витрините за временни експозиции. Метамофозата е 
ключът, който свърза тези елементи в един цялостен процес на развитие и трансформации, който се отнася с 
еднаква сила и за художничката, и за изкуството й. Боравейки най-вече с намеси и смяна на контекста, тя 
създава сложни връзки между предметите, тяхната история и собствената си биография. 
(http://www.nmnhs.com/15022401-news_bg.html) 7 март – 5 април 2015. 

¬ Какво виждате? / Изложба с прякото участие на зрителите / Софийска градска художествена 
галерия, ул. „Гурко” 1. Изкуството е двустранен процес. Произведенията на художниците живеят в мислите 
и чувствата на зрителите. Там те намират уютен дом или емоционална среда, в която продължават да се 
развиват. Много често обаче, авторите нямат „обратна връзка“. Те остават в неведение за това какви 
размисли са породили творбите ми, как са възприети и интерпретирани от публиката. Затова СГХГ кани 
зрителите си да споделят своите коментари, анализи и вълнения. Най-добрите от тях ще бъдат публикувани 
на сайта на галерията. Трима ще получат каталог по избор от изданията на СГХГ. (www.sghg.bg) 11 март – 19 
април 2015. 
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¬ Вацлав Гирса / Сестри, да се държим! / Чешки център, ул. „Георги Раковски” 100. Изложбата е 
първата от проекта "4 стаи" на куратора Едит Йержабкова. В София художникът Вацлав Гирса ще представи 
своите картини и платна под названието "Сестри, да се държим!". Експресивна, дива, дори „брутална“ 
живопис (това са прилагателните имена най-често използвани за описване на творбите на Гирса), 
носеща със себе си недоизказано предположение за право за прекрачване на граници: особено граници на 
т. нар. добър вкус... Едит Йержабкова подчертава „отчаяната нужда от искреност като защита срещу 
разпрострялото се управление на безделната постмодерна дистанция“. Зад това обаче стои 
обяснението, че Гирса учи в Художествената академия в период, когато в съвременното чешко изкуство 
започват отначало незабележимо, по-късно все по-отчетливо да се появяват усилия за намиране на ново 
интензивно отношение към „света навън“. (http://sofia.czechcentres.cz) 5 март – 10 април 2015. 

¬ Сдружение „Трансформатори” / Теб.е.шир / галерия „Credo Bonum”, ул. „Славянска” 2. Сдружение 
„Трансформатори” са вечната въпросителна в този град – започват дискусии за средата ни, архитектурата, 
начина, по който се движим и живеем заедно. Новият им проект ни връща в класните стаи за един важен урок 
за образованието – но без назидателен учителски тон, а с разбиране. Резултатите от изследването им за 
начина, по който учим и възприемаме информация, са събрани в изложбата Теб.е.шир. Условно разделена 
на четири части, тя говори на всички замесени – от децата до учителите – а фотографиите на Теодора 
Урдева показват отвътре няколко училища с по-нетрадиционен подход на обучение (да, има ги и в България). 
12 февруари– 8 март 2015. 

¬ Вдъхновение от езера и планини / Изложба на съвременни графики от Джъдзян, Китай  / СГХГ, ул. 
„Гурко” 1. Изложбата гостува в СГХГ по повод петата годишнина от откриването на Музея на изкуствата на 
Джъдзян, който се намира в Ханджоу – столица на провинция Джъдзян, Китай. От колекцията на музея са 
подбрани 107 графични произведения, които очертават постиженията и отразяват най-общите белези на 
съвременната китайска графика. Насочен предимно към чуждестранна публика с по-ограничено познание 
върху новата история на Китай, подборът на експонатите отразява развитието на графиката в Джъдзян от 
средата на ХХ век до днес. Графичното изкуство от Джъдзян се отличава с уникалното си историческо 
развитие и характерен стил. (www.sghg.bg) 19 март – 19 април 2015. 

¬ До сърцето на една жена / Представя галерия Стефан Стоянов, Ню Йорк / галерия „Аросита”, ул. 
„Врабча” 12Б. В изложбата участват: Хедър Бенет, Екатерина Гецова, Тамара Дийн, Моника Крумова, Трине 
Лизе Недреас, Шанън Плъм, Мария Магдалена Кампос-Понс, Миряна Тодорова, Амели Шабан. “До сърцето 
на една жена” е изложба, представяща жени-артисти. 4 февруари – 8 март 2015. 

¬ Петър Чурчулиев / Пророци / галерия „Нюанс”, ул. „Денкоглу” 42. Експозицията представя идейните и 
естетически търсения на художника Стефан Чурчулиев през последната една година. Темата, материала, 
както и пластическата форма на работите придават концептуален вид на изложбата. Според художника 
концепцията е в общата идеята, а не в конкретната форма. Представени са около четиринадесет живописни 
платна, изпълнени с характерната за Чурчулиев интересна техника. Освен масло и пастел той наслагва и 
различни по вид и цвят пясъци, които събира по време на пътуванията си до различни точки на света. 
Присъствието на пясъка като изграждащ картината елемент, т.е като елемент, с който автора създава света 
наново, напомня на създаването на стария свят, в който са живеели населяващите изложбата образи. 
(www.nuancegallery.bg/page/13/konkurs.html) 4 – 17 март 2015. 

¬ Петер Цанев / Преустановяване на обекта / Гьоте Институт-София, ул. „Будапеща” 1. 
Преустановяване на обекта на Петер Цанев е първата от серията изложби Ситуация София на Гьоте 
институт, заявяваща намерение да се предостави поглед към развитието на съвременното изкуство в София.  
Прoектът Преустановяване на обекта изследва възможностите, които биха поставили под съмнение 
единството и абсолютната визуалност на обекта. 12 февруари – 8 март 2015. 

¬ Абдул Разак Ясер /живопис / галерия „Райко Алексиев”, ул. „Раковски” 125. Когато войната се случва 
на стотици километри от нас, числата и статистиките не са достатъчни да си представим истинското ѝ лице. 
Тази изложба го показва в друга перспектива – през емоциите на хората, които я преживяват. Художникът от 
Ирак Абдул Разак Ясер рисува голямоформатни платна, които определя като носители на колективната 
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памет за войната. Тук разговорите за миналото и настоящето се случват с наслагване на десетки образи, 
което създава усещане точно за тази колективност. Слушаме историите на художника и преподавател, който 
ни хваща за ръката и обяснява търпеливо през какво минава страната му. 23 февруари – 10 март 2015. 

¬ Иван Газдов / Графикатури, авторски плакати / галерия на Национална гимназия за приложни 
изкуства „Св. Лука”, бул. Сливница №134, 2 етаж. За учениците художникът ще представи 15 авторски 
плакати и 11 графикатури – творби художествени явления и откритието в творческия път на Иван Газдов. Те 
са личният принос на художника в съвременното развитие на графичния дизайн в България. Акад. проф. д-р 
Иван Газдов разработва своите идеи в тези две области от дълги години: авторският плакат от 1978 година 
(32 години), а графикатурата - от 1987 (23 години). Изложбата е включена в поредицата от изложби към 
проекта, иницииран от Приложната гимназия и  наречен „УРОЦИТЕ. Благодарим, МАЕСТРО”. 24 февруари – 
13 март 2015. 

¬ Сезар Пиментал / Графизъм / Dada Cultural Gallery/Bar, ул. „Бенковски” 10. Проектът показва 15 
произведения. Заглавието му е своеобразна закачка, която поставя във фокуса графиката като база в 
произведенията и наставката "изъм" - наставка, характерна за различните стилове в изкуството и 
архитектурата, в случая определяща спецификата на работа на автора и свободната трактовка на понятието 
"графика". Характерното за графиката - тиража, тук няма да се види. Авторовата техника включва главно 
монотипията като основа, на един или няколко пласта, която след това е доработена посредством рисунка. 5 
– 31 март 2015. 

¬ Изложби в галерията на СБХ, ул. „Шипка” 6: 

- Ангел Спасов (1884-1974) – юбилейна ретроспективна изложба скулптура, ет. 1, 5 – 20 март. 

- Петър Куцаров (1921-2015) и Стоимен Марков – скулптура, живопис, рисунки, ет. 2, 6 – 25 март. 

- „Projections“ – изложба на чешкия скулптор Лацо Сорокач, ет. 4, 11 – 30 март. 

- Изложба на „Секция 13“, ет. 3, 13 – 25 март. 

- Изложба „Тайните на корейските занаяти”, ет. 1, 25 март – 9 април. 

¬ Георги Нейков / фотография / Галерия „Райко Алексиев”, ул. „Раковски“ 125. 10 – 28 март 2015.  

Пловдив 

¬ Group Show / галерия SARIEV Contemporary, ул. „Отец Паисий” 40. В изложбата участват: Стефания 
Батоева, Рада Букова, Правдолюб Иванов, Викенти Комитски, Лубри, Стефан Николаев, Недко Солаков, 
Вальо Ченков, Войн де Войн. За първи път SARIEV Contemporary представя групова изложба със селекция от 
работи, дело на авторите в официалната листа на галерията. (http://www.sariev-gallery.com/) 24 февруари - 9 
април 2015. 

¬ Войн де Войн / ἀ-μετά-καλύπτω /SARIEV Project Space, кв. Капана, ул. Хр. Дюкмеджиев 12. Войн де 
Войн проблематизира спекулациите по темата за шестте пълни кървави луни и второто пришествие, 
предстоящия Апокалипсис, преминавайки през общоприети представи, езици, визуални и сюжетни клишета, 
за да въведе теорията си за идването на постапокалиптичната “Ментална Ера”. В манифеста си за изложбата 
той казва “Апокалипсисът вече случил ли се е и дали не сме пропуснали да припознаем събитието? В 
постмодерна, пост-ядрена, пост-човешка, пост-интернет ера, намирам себе си – живото същество, в капан на 
кодове, психическо разтваряне и „катастрофобия“. Дали апокалипсисът е събитие, което се случва само в 
съзнанието на хората?”. 13 март 2015, 18:00 ч. - Откриване на ἀ-μετά-καλύπτω и пърформънс на Войн де 
Войн в SARIEV Project Space, ул. „Христо Дюкмеджиев” 12, Капана, Пловдив. 22:00 ч. – Афтърпарти с 
музикален пърформанс от Parsifal Marin и DJ сет от Войн де Войн и no:sler /Berlin/ в клуб Библиотеката, ул. 
„Лейди Странгфорд“ 5, Пловдив. 14 март 2015, 15:00 ч. - представяне на каталога от София Куиър Форум 
2014 с куратора Стефка Цанева и разговор с Войн де Войн, artnewscafe, ул. "Отец Паисий" 38, Пловдив. 13 
март – 20 април 2015.  

Варна 



¬ Неохраняема Зона 2015 / Несбъднатият разговор / куратор: Димитър Трайчев / Contemporary 
Space, ул. „Марко Балабанов” 23. Участници: Александър Георгеив, Анета Иванова, Анна Симеонова, 
Биляна Рубинова, Васил Кателиев, Виктория Георгиева, Димитър Дачев, Димитър Трайчев, Елена Владова, 
Искра Трайкова-Кулешова, Искра Проданова, Йоана Георгиева, Йордан Желев, Калоян Илиев-Кокимото, 
Камен Горанов, Катрин Ефтимова, Кирил Златков, Мария Зафиркова, Николай Божинов, Пламен Монев, 
Росен Донев и др. В 12-тото издание на този устойчив проект участват 32 автори - графични дизайнери, 
фотографи, художници. Участниците носят енергията на различни академични школи – Прага, Мадрид, 
Лондон, Москва, Истанбул, София, Велико Търново, Варна, Виктория - Бразилия. Част от представените 
работи са проектирани през 2014, а другата част са специално създадени за случая и коментират зададената 
тема. Задушаващото отсъствие на комуникация в съвременното българско общество предизвиква 
нееднозначни реакции у художниците - от силови методи до медитативни констатации. В експозицията, 
доминирана от постери, типография, обекти и инсталации, по традиция присъстват и музейни жанрове, 
стилове и техники. 28 февруари – 28 март 2015. 

¬ InterSection /галерия Буларт, ул. „Шипка” 22. „Буларт” представя международен проект живопис, 
скулптура, принт, видео на 20 приятели & гости & колекция в субективно-обективна селекция, в търсене на 
идентичност чрез условна [де]персонификация и [де]сакрализация на [лични] модели и фетиши в 
глобализирана културна среда на условна свобода. В изложбата са представени творби на 20 артисти от 
България, Германия, Англия, Холандия, Белгия, Италия, Швейцария, Ирландия. 20 февруари – 12 март 2015. 

Бургас 

¬ Свилен Блажев /живопис / галерия „Пролет”, ул. „Лермонтов” 32. 5 – 15 март 2015. 

¬ Мария Алексиева /живопис / галерия „Неси”, ул. „Александровка” 12. Мария Алексиева е млада 
бургаска художничка. Има участия в редица общи изложби в България и чужбина. Нейните картини са 
отличават с мекота на формите, специфично стилизиране и изчистеност на рисунъка. 17 февруари – 10 март 
2015. 

¬ Цветан Колев /живопис / галерия „Нико”, ул. „Поморие” 16. За първи път със самостоятелна изложба в 
Бургас ще гостува Цветан Колев. Художникът е преподавател по живопис във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 
с близо 40 творчески изяви в България и зад граница. За него познавачите казват, че всяка от картините му 
представлява своеобразен разказ. Изложбата на живописеца, която ще бъде открита в арт галерия Нико, ще 
представи най-новите му творби, привлекателни със своята лирическа абстракция и свежест.  24 февруари – 
12 март 2015. 

На Балканите 

¬ Колекция Рихтер: Ивана Франке / Потенциални степени на свобода / куратор: Ясна Якшич / Музей 
за съвременно изкуство, Загреб, Хърватия. Ивана Франке (р. Загреб, 1973) е визуален артист, базиран в 
Берлин. В работите си, предимно инсталации, тя често използва двусмислени визуални явления, като 
завладява визуални структури, които деликатно дирижира, за да представи неочаквани връзки в 
пространствено-времевата матрица, която обитаваме. (www.msu.hr) 30 януари 2015 – 25 април 2015. 

По света 

¬ 2015 Triennial: Surround Audience / New Museum, Ню Йорк. Събитието е единственото от международен 
характер в Ню Йорк, посветено на артисти от цял свят в началото на кариерата си. Триеналето предлага 
важна платформа за младите поколения, които оформят дискурса на съвременното изкуство. 
(www.newmuseum.org) 25 февруари – 24 май 2015. 

Наша гордост 

¬ Mind the Gap II / куратор: Борис Костадинов / Bäckerstrasse 4, Виена. В изложбата участват: Расмус 
Албертсен, Адам Фрелин, Матиас Кеслер, Даниела Костова, Гералд Мозер, Олаф Остен, Юдит Заупер, 
Боряна Венциславова и др. Mind the Gap е дългосрочен проект, представящ диалог между артисти, работещи 
в Австрия и в САЩ. Той е съвместна инициатива на bäckerstrasse4, Виена, и Radiator Gallery, Ню Йорк. Mind 

http://www.newmuseum.org/


the Gap спекулира с идеята, че нашето време би могло да се опише като „технологично Средновековие” – 
дистопична метафора за бързия технологичен напредък едновременно с появата на общности в 
неравностойно положение и компрометирани общества; състоянието на технологичен напредък, настъпило 
във време на криза и колапс на финансовата и остарялата капиталистическа система; епоха, която основава 
своята митология на технологични продукти, които не предлагат никакви алтернативи за реформиране на 
анахроничните обществени модели. Изложбата представя рефлексии на участващите артисти, които се 
вместват между личния подход и общите метафори, между романтичната идея за прогрес и визиите за 
антиутопия. 17 февруари – 19 април 2015.  

Арт кариера 

¬ Фондация „Отворени Изкуства“ обявява свободна позиция за координатор проекти. Кандидатът ще има 
възможност да работи по проекти на фондацията, предимно свързани с програмата на „Нощ на музеите и 
галериите“. Повече информация на http://openarts.info/koordinator-proekti/. Срок до 10 март 2015 г. 

¬ Награда за съвременно изкуство БАЗА. Целта на Наградата е да осигури подкрепа за младите 
художници като им открие нови възможности за образование, изследване и професионална реализация. 
Наградата създава позитивен контекст за младото съвременно изкуство и благоприятна среда за развитието 
му. Конкурсът е отворен за творци до 35 години, работещи във всички медии на съвременното изкуство. 
Кандидатите трябва да бъдат български граждани или постоянно пребиваващи на територията на страната. 
Наградата е стипендия и шестседмичен престой в International Studio and Curatorial Program (ISCP), Ню Йорк 
през периода октомври 2015 – май 2016 и самостоятелна изложба през 2016 г. в галерията на ИСИ-София. 
Процедура: 1. авторите (родени не по-рано от 1980 г.) предоставят творческа документация. 2. журито на 
конкурса, съставено от утвърдени специалисти в областта на съвременното изкуство, обявява своите 
номинации на сайта на ИСИ-София (http://ica-sofia.org/) 3. номинираните художници се представят в изложба 
през м. юли-август в Софийска градска художествена галерия. 4. журито определя победителя и го съобщава 
в деня на откриването на изложбата. Задължително условие е кандидатите да владеят английски език. С 
номинираните се провежда събеседване на английски език. Портфолиото трябва да е на български и 
английски език и да съдържа: Име, адрес, телефон, e-mail; Биография (CV) и библиография; 
Снимки/разпечатки на творбите (със заглавия, размери, година); DVD (за видеотворби и пърформанси); 
Кандидатите могат да предоставят допълнителни материали (каталози, брошури, текстове). Приложената 
документация на номинираните художници не се връща. Тя остава в архива на Наградата. Краен срок: 
документацията се предава до 15 март 2015 г. в Софийска градска художествена галерия (за наградата 
БАЗА). За контакт: Даниела Радева – 02 / 987 21 81; danielaradeva@sghg.bg 

При нас в artnewscafe 

¬ Уъркшоп за продуциране на музика с Щефан Голдман, съвместна инициатива на artnewscafe и Гьоте 
институт. 27 март 2015. 

 
 

Вече можете да се абонирате за ARTNEWSCAFE бюлетин на: http://openarts.info/artnewscafe-bulletin-
2008-2/   
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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 

Корица: Войн де Войн, от изложбата „ἀ-μετά-καλύπτω“, 2015 

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

www.artnewscafe.com  
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