Местни новини
София
¬ Арт старт: Млади художници, които да следим през 2017 / Куратори: Весела
Ножарова, Даниела Радева, Стефка Цанева / галерия Credo Bonum, ул. „Славянска” 2 и
Гьоте-институт, ул. „Будапеща“ 1, София. Началото на годината е най-добрият момент за
нови прогнози, очаквания и надежди. Особено за съвременното изкуство, което е толкова
разнообразно, разнопосочно и пренаселено от автори, позиции, проблеми, поджанрове, медии и
форми, че понякога публиката, била тя широката или професионална, има нужда от ориентири за
това какво е новото, което си заслужава да бъде наблюдавано. Още по-голяма е нуждата от
навигация, когато става дума за млади автори, които дори и в малката българска сцена трудно
успяват да излязат наяве. Точно сега, точно днес има цяло едно ново поколение от художници,
които утре може би ще се превърнат в големи имена или завинаги ще престанат да работят.
Какво ще се случи, зависи и от нас, които даваме знак, че ги виждаме и подкрепяме. Участват
Мартина Вачева, Любомир Игнатов, Марица Колчева, Мария Налбантова, Радослав Нинов,
Боряна Петкова, Гергана Петрова, Радостин Седевчев, Севда Семер, Радоил Серафимов,
Мартиан
Табаков.
(www.credobonum.bg)
12
януари
–
5
февруари
2017;
(http://www.goethe.de/bulgarien) 13 януари – 10 февруари 2017.
¬ Дух, слизащ по стълбите / изложба на Красимир Терзиев и Даниел Кьотер / Галерия
ИСИ, бул. Васил Левски 134 (вход откъм ул. Екзарх Йосиф). Дух, слизащ по стълбите е
видео – един от резултатите от колективните изследвания на Красимир Терзиев и немския
художник Даниел Кьотер в градските периферии на Берлин и София, реализирани през 2016 г.
Филмът е заснет в 31-етажния небостъргач "Ideal Hochhaus" в квартал Гропиусщадт в Берлин.
Тази част на града е назована в чест на един от прочутите основатели на Баухаус – архитекта
Валтер Гропиус, който я проектира през 1960-те, както и самата сграда, построена през 1969 г.

Филмът е конструиран в пряка зависимост от архитектурата на сградата, осигуряваща перфектна
логика на движението на камерата. „Дух, слизащ по стълбите“ се обръща към чувството ни за
ритъм, към способността на окото, която почти не отчитаме съзнателно, да регистрира
пространствените промени и така да изследва красотата на функционалната и прагматична
архитектура, чието начало е положено от Баухаус. Названието на работата е призовано да
подчертае връзката й с изкуството на модернизма, следвайки постоянния му интерес към
същността на живота – движението. (ica-sofia.org/bg) 13 януари 2017 – 11 февруари 2017.
¬ Иво Бистрички, Александър Вълчев и Слав Недев / изложба живопис / галерия Стубел,
ул. „Коста Лулчев“ 2В. Тримата художници се събират, за да покажат част от последните си
произведения в столичната галерия „Стубел“. Зад изложбата няма да намерите тема и
концепция, няма условности и предварителни уговорки. Всеки един работи в крайните зони на
конвенционалната картина, експериментира и изследва и това е свързващото звено между тях.
В картините и на тримата автори ще видите своеобразен разрез, „дисекция“ на формата, върху
която работят; дали това е обект, урбанистичен пейзаж или тяло, те я разгъват, чертаят, дълбаят
и запълват. Ползват я като шаблон и като текст , като фон и анатомия; променят гледната точка,
провокирайки напрежение и интерес. (http://stubelgallery.com/) 6 – 25 февруари 2017.
¬ "Изгубени" - портрети, история и реалност / изложба на Спартак Дерменджиев /
Център за култура и дебат „Червената къща“, ул. „Любен Каравелов“ 15. „Изгубени“ е
история за живота на двама скулптори - баща и син, която възкръсва в портретите правени един
на друг. Портрети грижливо и старателно пазени през годините, но нарочно и ревниво
унищожени, за да се промени със задна дата живота им. (http://www.redhouse-sofia.org/)) 7 - 21
февруари 2017.
¬ Позитив / изложба на Диана Бонева / галерия Credo Bonum, ул. „Славянска” 2.
Изложбата „Позитив” показва света през „очите” на трима човека с нарушено зрение (двама от
тях са родени без зрение, а един губи зрението в последствие.) Диана Бонева показва от близо
живота им, пред нея те разказват за чувствата и мечтите си. Различните медии, които използва
художничката, поставят героите и в позиция на активни участници в създаването на
изложбата. Изложбата „Позитив“ има за цел да представи активния облик на хората с увредено
зрение и да помогне на останалата част от обществото да разбере света на незрящият човек.
Името на изложбата е комбинация от дефиницията за позитив във фотографията, т.е. реално
изображение върху лента и определението за позитивна психология, според което позитивната
психология "изучава силите и добродетелите, които карат индивидите и обществата да
процъфтяват". (www.credobonum.bg) 9 – 22 февруари 2017.
¬ Обща изложба "Love is" - трето издание / Куратори: Биляна Калоянова и Лиляна
Караджова / Steppenwolf Gallery, бул. Васил Левски 150, ет.6. Любовта е… Възможно ли е
човек да завърши такова изречение? Не да го продължи в абстракция или да го допише в думите
на 7100 живи езика, да събуди смисъла в хиляди мъртви езици, да разкаже колко малък е сбора
от всички възможни времена и пространства…Артистите в изложбата „Любовта е…“ са доверили
образите на своята лична история и интуиция за идеи, материали и похвати. Изразните средства
са живопис, колаж, дизайн, фотография, инсталация, асамблаж, реди-мейд. Образите на
любовта са едновременно конкретни и абстрактни, сериозни и иронични, и съдържат по малко от
всеки автор и по много от неговите съучастници: Биляна Калоянова, Борис Сергинов, Ева
Гебрева, Весела Станоева, Емилия Панайотова, Иванка Цветкова, Лиляна Караджова, Петя
Драгомирова, Марта Маджарова, Христо Аблански, Руслан Лозев, Станимир Божилов, Теодора
Еленкова, Нина Драгнева, Нешка Костова, Кристина Савова, Любов Череш, Калина Стоименова
и др. 14 февруари 2017.
¬ Плодове / фотографска изложба на Иглена Русева / Изложбена зала "Райко Алексиев",
ул. „Георги С. Раковски“ 125. Фотографката ни показва два свои цикъла Плодове на

Земята и Плодове на Любовта, експонирани концептуално в групи от своеобразни съпоставки
на подобия и различности между природни обекти и хора. 9 - 27 февруари 2017.
¬ Изложба на фотожурналиста Зафер Галибов / галерия „Ракурси”, ул. „Хан Крум” 4а.
Статуята става вдъхновение и повод за серия черно-бели фотографии със същото заглавие,
които виждат бял свят не просто като илюстративен материал към въображението на Лундквист.
Те са опитът на Галибов да улови онези невидими нишки, които свързват хората и обектите.
(www.rakursi.com) 30 януари – 12 февруари 2017.
¬ ТЕРИТОРИИ НА ПОГЛЕДА – Град Утопии Ентропии / Изложба с произведения на Магда
Абазова, Димитър Буюклийски, Стела Василева, Петър Дочев, Иван Кирков, Надежда
Олег Ляхова, Георги Машев, Орлин Неделчев, Станислав Памукчиев, Сирма Сарафова,
Калин Серапионов, Динко Стоев, Сашо Стоицов, Мария Столарова, Красимир Терзиев и
др. / Курирана от Борислава Въртова, Добромира Терпешева, Ева Мария Иванова, Елица
Стоянова, Мелиса Ариф, Росена Иванова / Галерия „Васка Емануилова“, бул. „Янко
Сакъзов” 15. Градът е една от най-популярните теми в българското изкуство: от ранните
пейзажи на разрастващата се София в началото на 20-и век, през индустриалното и социално
развитие на града, всекидневния живот през социализма, до неокапиталистическия град на
съблазнителни образи и размествания в работите на Лъчезар Бояджиев. Курирана от екип от
студенти бакалаври в специалност „Изкуствознание и артмениджмънт” на Нов Български
Университет, под ръководството на философа Боян Манчев, настоящата изложба разглежда
градското пространство от различна гледна точка. Икономиката, антропологията и паметта
остават на втори план, за да изпъкне градът-схема или карта; не географският му образ, а
абстракцията, която го превръща в безкрайна рисунка, в ритъм от цветове, линии, светлини,
сенки и/или празнини, бели полета, пространства без качества. (www.veg.sghg.bg) 16 декември
2016 – 22 февруари 2017.
¬ ВИЗУАЛНИ ХРОНИКИ / Девет портрета на художници Дария Василянска (р. 1928),
Антон Дончев (р. 1943), Анета Дръгушану (р. 1937), Любен Зидаров (р. 1923), Анастасия
Панайотова (р. 1931), Светлин Русев (р. 1933), Валентин Старчев (р. 1935), Борислав
Стоев (р. 1927), Калина Тасева (р. 1927) / Куратори: Мария Василева, Даниела Радева /
Софийска градска художествена галерия, ул. „Гурко” 1. Изложбата е заключителен етап на
проекта „Визуални хроники”, чиято цел е да създаде архив за изкуството в България през втората
половина на 20-ти век, под формата на видео интервюта и през спомените на художници,
преживели това време. Филмите с продължителност между 20 и 30 минути ще запознаят
публиката отблизо с девет от все още присъстващите като активни творци, личности и
авторитети на художествената сцена, автори. Разказите им обхващат времето от втората
половина на 20-ти век до наши дни. Темите се простират от художествени проблеми на
изобразителното изкуство, през отношенията на професионалната общност с държавната власт,
обществените позиции на художниците през различните години, както и лични спомени и разкази
за преподаватели, приятели и колеги. Някои от въпросите, на които художниците отговориха са:
„Как се промени работата ви през годините?”; „Чувствахте ли се свободни по времето на
социализма?”; „Как съхранихте творческата си енергия?”; „Какво бихте посъветвали младите
художници днес?”. Освен видео интервютата, експозицията включва и произведения от различни
периоди в творчеството на художниците в изразните средства живопис, графика, скулптура,
дърворезба и илюстрация. (http://www.sghg.bg/) 07 декемрви 2016 - 12 февруари 2017.
¬ Линия: краткото име на пространството / кураторски проект на Светла Георгиева /
Софийска градска художествена галерия, ул. „Гурко” 1. Линията (наред с колорита,
светлосянката, обема и т.н.) е основен изобразителен елемент, при това най-често
основополагащ и предшестващ по отношение на останалите. Маркирайки началния импулс на
идеята, осъществявайки спонтанната връзка между съзнаване и изобразяване, тя в редица
случаи остава главен, а понякога и единствен носител на емоционалния заряд на творбата.

Лека, изящна и безплътна, или твърда, агресивна и материална, линията има свойството да
съдържа повече от собствената си видимост, да разказва повече от показаното, да загатва обем,
присъствие, движение и развитие. По този начин в условността на двуизмерното изображение тя
изгражда пространство и генерира емоция. Участници: Александър Божинов, Никола Петров,
Пенчо Георгиев, Иван Милев, Давид Перец, Румен Скорчев, Светлин Русев, Маргарит ЦаневМарго, Александър Денков, Магда Абазова, Греди Асса, Любен Диманов, Димитър КазаковНерон, Петър Дочев, Лика Янко, Снежана Симеонова, Павел Койчев и редица други.
(http://www.sghg.bg/) 7 февруари – 5 март 2017.
¬ Вера Недкова / юбилейна изложба по повод 110 години от рождението на
художничката / Национална галерия в Двореца, пл. „Княз Александър I” 1. Ще видим общо
222 произведения, 137 - живопис и 85 рисунки, които проследяват творческия път на
художничката. Акцент в експозицията са живописните платна и рисунки от дарението, което тя
прави на Националната галерия през 1995. (www.nationalartgallerybg.org) 22 декември 2016 – 26
февруари 2017.
¬ Поезия на разума / изложба на Иван Кирков / Музей на Нов български университет, ул.
Монтевидео 21, корпус 1. Изложбата е посветена на 85-годишния юбилей на художника и на
паметта на проф. Богдан Богданов, основател на Нов български университет. Освен колекцията
на НБУ, включваща непоказвани досега творби, експозицията представя и много картини от
частни колекции. Предвижда се и цикъл беседи около личността и творчеството на големия наш
художник. Изложбата ще продължи до април 2017 г. (http://museum.nbu.bg/) 15 декември 2016 –
15 април 2017.
¬ Божидар Бончев. Ретроспекция 1986-2016 / галерия Академия, ул. Шипка 1 (вход на НХА
от страна на НС). Изложбата представя творчеството на Божидар Бончев, във връзка с
неговата 60 годишнина и дейността му като преподавател в НХА, през последните 30 години.
Показаните работи са от най-ранните му участия в изложби от 80-те години на миналия век, до
създадени в последната година произведения. 16 януари – 6 февруари 2017.
¬ Южнославянски художници в колекцията на Националната галерия / Национална
галерия Квадрат 500, пл. Св. Александър Невски, ул. 19-ти февруари 1. Създаденият през
1904 съюз на южнославянските художници Лада има изключително значима мисия в
изграждането на българската, хърватската, сръбската и словенската култури, променя съдбата
на балканското пластично изкуство, противопоставя се на редица тесногръди тенденции и без
съмнение написва една от най-достойните глави в историята на европейското културно
взаимодействие,
подпомагане
и
духовна
толерантност
за
целия
20
век. (www.nationalartgallerybg.org) 26 януари – 26 март 2017.
Пловдив
¬ BASIC AND THE BEAST / самостоятелна изложба на Викенти Комитски / куратор: Вера
Млечевска / галерия SARIEV Contemporary, ул. „Отец Паисий“ 40. Викенти Комитски, който
живее и работи в Берлин, използва различни медии (рисунка, колаж, фотография обект), за да
улавя свои интуиции, настроения и констатации, заразени от непосредствения визуален опит от
градското ежедневие. Улицата, масовите електронни и комерсиални изображения попадат в
периметъра на неговите последни произведения. Улицата, масовите електронни и комерсиални
изображения попадат в периметъра на неговите последни произведения. Устоявайки на
принудата на този basic режим на съществуване, той сублимира своята съпротива в няколко
иронични рисунки: My Face Drawing, Don’t Leave Your Luggage Unattended, I Swear I’m Having Fun.
Инерцията на въртележката 24/7 от работа – потребление – работа завлича индивида в плен.
Отскубването от него рядко тласва към революционен патос, както се надяват мислители,

откъснати от въртележката в своите кабинети. Цяла една паралелна култура говори за друго циничeн жест към статусните клишета, за един по-скоро беден, но съзнателен изход:
изтъркаляне на тревата, мотаене, реене из улиците на града, парка, в ателието или другаде.
Избор – изход, чиято основна облага е реалното преживяване на време. (www.sariev-gallery.com/)
27 януари – 4 март 2017.
¬ PaySage / кураторски проект на Мариета Ценова / галерия U PARK, ул. „Отец Паисий“
24. Кураторката трансформира пейзажа във формата на познание, което чертае територии вън
от нас, сочейки към пътешествията, другите и останалия свят. Понякога буквален, друг път като
метафора на самия живот, пейзажът присъства в работите на 15 творци под формата на
живопис, фотография, скулптура, графика и рисунки. Милко Божков, Мими Добрева, Мартин
Иванов, Аделина Илиева, Андрей Кулев, Даниел Мирчев, Пламен Монев, Слав Недев,
Красимира Пастирова, Виктор Попов, Филип Попов, Андрей Хамбарски, Рада Цанкова, Иван
Шишков и Ива Яранова тълкуват заедно, но всеки посвоему темата, която словосъчетава
английското pay (моряшки код, означаващ излизам от зоната на вятър) с
френското sage (умереност, скромност, мъдрост), за да постави пейзажа на пътя на познанието.
През въображението, таланта и интуицията на всеки от авторите правим неподозирани открития
за света и поглеждаме под нов ъгъл вече познатото. 2 февруари - 22 февруари 2017.
¬ Анджела Окипинти / изложба живопис / Градска художествена галерия - Временна
експозиция, ул. Княз Александър 15. Италианският културен институт ни среща с една от найоригиналните фигури в съвременната италианска живопис в залите на Градската художествена
галерия. Автор на повече от 90 самостоятелни изложби в частни и обществени галерии и музеи
от Европа до Източна Азия, Анджела Окипинти показва в Пловдив абстрактна живопис и
скулптурни произведения, обединени в експозицията Светът на мита и духовността между
минало и настояще. Изложбата е съпътствана от фотографски конкурс, в който могат да участват
всички пълнолетни посетители на Градската галерия. Целта е публиката да се включи в
творческия процес, докато разглежда изложените художествени произведения. 3 – 24 февруари
2017.
¬ СИЛУЕТИ / изложба-живопис на Васил Тенев / галерия Резонанс, ул. Петър Парчевич 14.
Българските художници не се лишават от изяществото на символиката. Васил Тенев е един от
тях. Неговият диалог със зрителя е достатъчно понятен и изключително деликатен. Живописта
му е многопластова, както в сферата на технологичното изпълнение, така и в нейното кодово
послание. Привърженик на новите технологии, художникът умело комбинира метал, дърво и
платно, заедно с маслена живопис. Той изгражда своите композиции, базирани на амалгамата,
получена от същностната изява на тези материали и изразните средства, присъщи на
собствения му художествен език. (www.resonancegallery.com) 17 януари – 13 февруари 2017.
¬ Изложба на Милош Гавазов / L'union de Paris, ул. Отец Паисий 5. Настоящата изложба
представя произведения на автора, открити през последната година. Картините, твърде
разнородни като медия, формат и смисъл, доказват нестихващия интерес на автора към
локалното и към спецификата на местните традиции. Избраните произведения на Милош
Гавазов са едно своего рода изследване на българския светоглед, на българския начин за
разбиране на живота. Тема, вълнувала редица видни представители на българското изкуство от
новата история на България – от Антон Митов и Иван Мърквичка та чак до неконвенционалистите
от 90-те. 27 януари – 27 февруари 2017.
Варна
¬ МИГНОВЕНИЯ / изложба фотографии на Юлиян Табаков / Contemporary Space, ул. Марко
Балабанов 23. МИГНОВЕНИЯ е проект за изложба, включваща няколко серии от

широкоформатни фотографии - портрети на голямата българска актриса Златина Тодева.
Тя е забележителна не само като актриса, но и с това, че на върха на своята професионална
кариера имаше смелостта да експериментира във всички форми на изкуството.
Крехкият образ на нейната голота ни показва старостта и тялото, преди то да бъде напуснато.
Отделните серии преминават от интимност и копнеж и достигат до сакралност.
Фотографиите са заснети месец януари 2007 г. непосредствено преди Златина Тодева да си
отиде от този свят. Това са и последните нейни фотографии. (http://contemporaryspace.bg/) 8 – 28
февруари 2017.
¬ Мост към Кристо / изложба фотографии / Художествена галерия Борис Георгиев, ул.
Любен Каравелов 1. Плаващите кейове през погледа на българите, които успяха да ги посетят.
Селекцията е работа на Георги Лозанов, Пейо Колев, Евгения Атанасова, Камен Калев и Атанас
Петков. Важна част от проекта Мост към Кристо е и едноименният документален филм на
журналистката Евгения Атанасова-Тенева. 26 януари - 14 февруари 2017.
Бургас
¬ Велико Маринчевски / изложба графика / галерия Пролет, ул. Лермонтов 32.
Изложбата Лунни отражения - Гуанлан на Велико Маринчевски представя цикъл творби,
създадени в известната графична база Гуанлан, Китай по време на четирите творчески
пребивавания на автора там. Графиките са изпълнени в техники офорт и акватинта, a някои от
заглавията са: Среща под дървото - Гуанлан, Половин Луна езеро и Гуджън нощ.
Творбите на Велико Маринчевски са силно повлияни от духа на Изтока. Хармонията в природата,
дълбочината на космоса, усещането на човека за връзка с тях са състоянията, които авторът
изследва. В работите си той постига едно автентично дзен звучене на живот в красотата на мига.
26 януари - 28 февруари 2017.
На Балканите
¬ Roger Ballen: Retrospective / изложба фотографии на Роджър Бален / Istanbul Modern /
Истанбул, Турция. Ретроспекцията следва траекторията на родения в САЩ южно-африкански
артист – от 1980-та насам. Специфичният и уникален стил на фотографиите на Бален се
развиват от документалистика към „баленистика”, както самият го определя. В настоящата
селекция от фотографии на Роджър Бален въображението и реалността се преплитат.
(http://www.istanbulmodern.org/en/exhibitions/current-exhibitions/roger-ballen-retrospective_1963.html)
28 декември 2016 – 4 юни 2017.
По света
¬ Robert Rauschenberg / Tate Modern Art Museum, Лондон, Великобритания. Създаващ попарт заедно с Анди Уорхол и правещ изкуство от леглото си половин век преди Трейси Емин,
Робърт Раушенберг има глобално влияние в света на изкуството. Това е първата голяма
изложба на неговото творчество във Великобритания от 35 години насам и първата
ретроспектива на хуожника от неговата смърт през 2008-ма година. (www.tate.org.uk/modern) 1
декември 2016 – 2 април 2017.
¬ GEORGIA O'KEEFFE / Kunstforum Wien, Austria. Georgia O'Keeffe е една от пионерките на
американския модернизъм. Възможността да се видят нейни изложби в Европа е рядка: нейните
картини са разпръснати из най-важните американски колекции, където имат статута на икони. За
първи път в Австрия се представя тази нейна ретроспектива. Експозицията се организира в
кооперация между Bank Austria Kunstforum Виена и галерия Tate Modern (Лондон).

(https://www.kunstforumwien.at/en) 7 декември 2016 – 26 март 2017.
Наша гордост
¬ Rada Boukova at Art Rotterdam 2017 / Presented by SARIEV Contemporary / Art Rotterdam,
Netherlands, 9 - 12 February 2017 / Участие на Рада Букова на панаира за изкуство в
Холандия Art Rotterdam 2017 / Представена от галерия SARIEV Contemporary. След дебюта
си на Art Rotterdam през 2016 г. галерия SARIEV Contemporary представя художничката Рада
Букова – едно от най-обещаващите имена на българската сцена за съвременно изкуство. По
време на Art Rotterdam тя ще покаже обекти и рисунки от последните две години.
(www.artrotterdam.com) (http://sariev-gallery.com/artists/Rada_Boukova/) 9 – 12 февруари 2017.
Арт кариера
¬ Отворена покана за участие в “Мини Арт Фест” - фестивал за цирково изкуство и
мултижанрова платформа за съвременни изкуства и дизайн. За повече информация:
www.miniartfest.com/open-call/ , https://www.facebook.com/events/1840289699520005/. Краен срок за
кандидатстване: 17 март 2017.
Последни статии от сайта на artnewscafé bulletin
¬ Частните фондации за съвременно изкуство – текст на Десислава Милева
¬ 120 години художествено образование в България – текст на Милена Радева
¬ Регионалните колекции FRAC – текст на Десислава Милева
¬ „Ето, заповядайте, направете с мен каквото искате“ – разговор с Албена Михайлова –
текст на Десислава Милева
¬ За изложбата „ГРЕШКИ НА КРАСОТАТА“ – Интервю на Теодора Константинова с
куратора Борис Костадинов
Рубриките „Арт ревю“ и „Интервю“ се реализират с подкрепата на програма „Критическа
литература“ на Национален фонд „Култура“
www.artnewscafe.com/bulletin
Вече можете да се абонирате за ARTNEWSCAFE бюлетин на:
http://openarts.info/artnewscafe-bulletin-2008-2/

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: Теодора Константинова и Радослав Механджийски
¬ лого: Недко Солаков
¬ дизайн: Studio PUNKT
¬ корица: Викенти Комитски Lucky Fetish, 2016 намерен обект 18 х 18 х 18 см (прибл.) Тираж 3+2
АР, от самостоятелната изложба на Викенти Комитски „BASIC AND THE BEAST” в галерия
SARIEV Contemporary, 27 януари – 4 март 2017.

ARTNEWSCAFE се намира в Пловдив на ул. „Отец Паисий“ 38, до галерия SARIEV Contemporary
www.artnewscafe.com

