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Началото



1997 



Аделина Попнеделева  
и Алла Георгиева



Поводът: 
изложба 

“Еротично 
изкуство” 
галерия 
Сезони



ВЕРСИЯТА НА ЕРАТО, 1999, Шипка 6  

Куратори: Яра Бубнова и Мария Василева



Участнички: Аделина Попнеделева,  
Албена Михайлова, Алла Георгиева, Анжела Минкова, 
Димитрина Севова, Елена Панайотова, Жана Бехар, 

Маргарита Радева, Мариела Гемишева, Михаела Пъдева, 
Моника Роменска, Моника Фишер, Нели Гаврилова,  
Нина Ковачева, Одилия Янкова, Силва Бъчварова,  

Слава Наковска, Силвия Бояджиева, Таня Абаджиева,  
Явора Петрова 

 



История на проекта: Една от вечните теми на изкуството е плътската 
любов, еротиката. Съвременното българско изкуство нееднократно 
прави опити да визуализира еротиката чрез езика на изкуството. За 
съжаление в повечето случаи участниците в тези изложби са мъже. 
Очевидно клишето, че само те изживяват любовта еротично, се 
запазва. Последната изложба, декларираща своя еротичен характер 
("Еротично изкуство", галерия Сезони, март 1996), предизвика 
обосновано недоволство сред жени-художнички. Те изявиха желание 
да направят собствена експозиция, в която най-накрая да покажат 
виждането и отношението към еротиката на по-младото поколение 
художнички. Тази  "инициативна група" ни покани като куратори, за да 
бъде тяхната идея оформена като изложба. 

Целта на проекта: Еротиката е една от табуираните теми за жената. 
Тя е под негласна забрана в България, където самоидентификацията 
на жената присъства изключително в теоретични текстове. Идеята на 
изложбата е да се покаже гледната точка на "партньорката", нейните 
чувства, усещания, стремежи и възгледи, както и нейните слабости. 
Изложбата ще представлява първия опит в страната тази тема да бъде  
произнесена на глас" посредством визуален текст.



Аделина Попнеделева. Реди-мейд

Аделина Попнеделева



Алла Георгиева. Автопортрет  
като сексуално-кулинарен обект

Алла Георгиева. Обект с утилитарно  
предназначение





Мариела Гемишева. Здравейте момичета,  
пърформанс, 1999

2006, изложба: “Нито бял куб, нито черна кутия”, 
СГХГ 







Съпътстваща програма: конференция на тема  
"Езикът на женското в културата днес" 



https://www.academia.edu/32822677/Eratos_Version.pdf 

https://www.academia.edu/32822677/Eratos_Version.pdf


КАПРИЗ, АТА Център за съвременно изкуство,  
София, 1998 

По идея на Аделина Попнеделева



Участници: Аделина Попнеделева, Алла Георгиева,  
Надежда Олег Ляхова, Елена Панайотова,  

Моника Роменска, Надя Генова, Таня Абаджиева,  
Регула Михел, Ирина Данилова, Моника Фишер, Расим



Изложба каприз или каприз-изложба 

Това е изложба по повод съществуването на деня  
Осми март - международен ден на жената.  

Повод за насмешка, съжаление, самосъжаление,  
уважение, безразличие, радост, пренебрежение,  

гордост, ирония, презрение, т. е. повод  
за изложба. И тъй като капризността е обявена  
за женска “привилегия” - това е изложба каприз,  
свободна артистична прищявка на художнички,  
обединени от това, че работят със съвременни  
изразни средства и реагират на времето, в което  

живеят, адекватно чрез изкуството си.  

Аделина Попнеделева



Алла Георгиева.  У Георгиеви има хубав килим



Аделина Попнеделева. 
Проникване  /по Лучо Фонтана/



Надежда Олег Ляхова. 
Кокичета



Таня Абаджиева. Уловено пространство

Расим. I Love Denitsa





ОБСЕБВАНЕ, Централна минерална баня, София,  
март-април, 1999 

Куратор: Мария Василева 
Участнички: Аделина Попнеделева, Алла Георгиева, 

Димитрина Севова, Елена Панайотова, Ирина Данилова, 
Моника Роменска, Моника Фишер, Надежда Олег Ляхова, 

Надя Генова, Регула Михел, Силвия Лазарова,  
Таня Абаджиева



Аделина Попнеделева. Нирвана







Алла Георгиева. Dolce Vita





Надежда Олег Ляхова. Свидетелства, акция, инсталация





Силвия Лазарова. Обсебване за мен



Таня Абаджиева. Hubba Bubba













https://www.academia.edu/32874716/Обсебване_Obsession_



ОБЛИЧАНЕ-РАЗСЪБЛИЧАНЕ 
Център за съвременно изкуство “Баня Старинна”,  

Пловдив, 1999



Това, което е “под” да стане “над”. 
Това, което е “отдолу” да се качи “отгоре”. 

Скритото да се открие, а откритото да се маскира. 
Невидимото да се преобрази във видимо, 

а това, което изглежда очевидно,  
да не е това, което си мислим, че е. 

Вижте това, което и без друго винаги сте искали да видите. 
Гърдите ни като “близначета от млада сърна,  

които пасат между кринове” 
Което не ви интересува, го няма. 

Главите ни - в кофите с вар. 
Ние не сме ала, като, почти... 

Ние не сме дисертации и не се нуждаем от защита. 
Ние сме добродетелни без да сме уродливи. 

Възпяваме двуединството облеченост - разсъблеченост. 
Край на инсинуацията, че голата жена е по-жена от облечената. 

Тялото като дреха и дрехата като тяло. 
Сърцевина и обвивка, 

плод и кора, 
ядка и черупка, 

дали не сме по-разсъблечени когато сме облечени? 
Воали, дантели, прозрачност... 

Съмнявай се в това, което докосва езикът ти, а очите не виждат; 
което очите ти виждат, а умът не докосва. 

Жена не е просто едно “Ж” на вратата на клозета. 





Мариела Гемишева. Униформа, пърформанс



ОГЛЕДАЛЦЕ, ОГЛЕДАЛЦЕ…, ХГ Русе, март 2000 

Куратор Мария Василева 
Участнички: Аделина Попнеделева, Алла Георгиева,  

Боряна Драгоева, Даниела Сергиева, Елена Панайотова, 
Моника Роменска, Надежда Олег Ляхова, Надя Генова, 

Силвия Лазарова, Таня Абаджиева



Идея: Заглавието на изложбата "Огледалце, огледалце..." е използвано 
иронично. То веднага препраща към стереотипното схващане за женската 
същност като капризна и повърхностна. Без да отричат своята суета, 
авторките се вглеждат в собствения си образ и карат и зрителя да погледне  
в него - но по-навътре, отвъд лъскавата и мимолетна стойност  
на огледалното отражение. Жената се явява продуцент на собствения  
си образ. Тя изследва, анализира или просто намеква, че това, което  
се вижда на повърхността не в инаги е това, което е. С присъщата  
си чувствителност и способност да се самоиронизират, художничките гледат 
себе си или другия с желанието да направят диалога по-открит  
и равнопоставен. В случая нарцисизмът има положителен ефект.  
Той катализира процеса на търсене на идентичността, забулена  
от предразсъдъци, норми и идеологеми. В исторически план жената винаги  
е била виждана като "втория пол", като обект на мъжкото желание.  
Не случайно днес редица съвременни художнички независимо една от друга 
анализ ират женското присъствие, приемайки за обект на своите работи 
жената. Узаконявайки по този начин нейното присъствие и опит, те добавят 
своя глас в подкрепа на хармоничните взаимоотношения.  
 



Аделина Попнеделева. Запознайте се със съпругата на...



Надежда Олег Ляхова. Смятате ли че...?



Таня Абаджиева.  
Моят прозорец / Твоят прозорец



Алла Георгиева. Dolce Vita и Шест портрета



Боряна Росса. Клонинг 



СУБЕКТИ И СЕНКИ, АТА Център за съвременно изкуство,  
София, юли 2000 

Куратор Мария Василева 
Участници: Аделина Попнеделева, Алла Георгиева,  
Боряна Росса, Даниела Костова, Димитрина Севова,  

Елена Панайотова, Моника Роменска,  
Надежда Олег Ляхова, Силвия Лазарова,  

Таня Абаджиева, Венцислав Занков



https://www.academia.edu/32822918/
Subjects_and_Shadows.pdf

https://www.academia.edu/32822918/Subjects_and_Shadows.pdf
https://www.academia.edu/32822918/Subjects_and_Shadows.pdf


Идея: Жената като сянка на мъжа е стереотипно схващане, което и досега  
не е изгубило актуалност. Усещането за “вторичност" е дълбоко вкоренено  
в голяма част от женското население и в много случаи именно това усещане 
предопределя покровителствено отношение от страна на другия пол. Жената  
не само е третирана като сянка, но сама се поставя в това положение. Както 
казва Вирджиния Улф анонимността е в кръвта на жените и те все още са 
обсебени от желанието да се крият на заден план. Разбирането, че 
предназначениетона жената е единствено да поддържа мъжкото его, продължава 
да хвърля тъмна сянка върху опитите й за реализация. Визуализирането на 
индивидуалните усещания на всяка художничка по този проблем изнася "черно  
на бяло" някои неназовани до сега, поне у нас, симптоми. 

А защо "субекти"? Като обратния полюс на сянката. И заради основната 
привилегия на субекта да се грижи за себе си и по този начин да познае себе си. 
Това, което Фуко нарича "задължението на себепознаването", е невъзможно  
без изследване на тъмната, на скритата страна или с други думи - на сянката. 

Изложбата "Субекти и Сенки" е поредната инициатива нагрупа "8-ми Март".  
Това е група от жени художнички, която привлича за участие в своите изяви 
съмишленици и от двата пола. Всеки неин член се опитва да разбере личностните 
си проблеми или тези на своя пол не като ги прехвърля върхупартньора, а като 
изследва гънките на собствената си същност - по-светли или по-сенчести, видими 
или невидими за другите и за тях самите.



Алла Георгиева. Alla’s Secret







Боряна Росса. Щастлива ли съм?, фотография 



Силвия Лазарова. Нова страница



Даниела Костова. Рамка, видео, 8'45''



Аделина Попнеделева. Дребни компромиси 





"Bulgaria, NY: Bulgarian and American Women Artists 
Collaborate", Elizabeth Foundation for the Arts, New York, 

2000, November  

Curators: Irina Danilova and Regina Khidekl 
Participants Adelina Popnedeleva, Alla Georgieva,  

Dimitrina Sevova, Elena Panayotova, Monika Romenska, 
Nadejda Oleg Lyahova, Tanya Abadjieva,  

Irina Danilova, Sue Muskat, Birgitta Lund, Michele Beck,  
Akiko Ichikawa, Suzy Sureck, Thelma Mathias 









SHOP-ART. Жени на пазар(а),  
Подлез Св. София, София, юни 2001 

Куратор: Мария Василева 
Участнички: Аделина Попнеделева, Алла Георгиева,  
Боряна Росса, Даниела Костова, Даниела Сергиева, 

Димитрина Севова, Надежда Олег Ляхова, Таня Абаджиева



Аделина Попнеделева.  
Изконсумирай мечтите си,  
пърформанс



Алла Георгиева. Нов аромат,  
инсталация, пърформанс



Даниела Костова. Dany



Надежда Олег Ляхова. Музикална кутия, инсталация 



Даниела Сергиева.  
Собственост



Боряна Росса. Вибро-слон



Силвия Лазарова.  
София, Вяра, Надежда  
и Любов 



Таня Абаджиева. 5th Avenue



https://www.academia.edu/32823083/Shop-art.pdf

https://www.academia.edu/32823083/Shop-art.pdf


СМЯНА НА МЕСТАТА, 2000-2001 

Куратор: Мария Василева 
Участници: Аделина Попнеделева (България), Алла 
Георгиева (България), Ана Стойкович (Македония), 
Димитрина Севова (България), Катарина Матиазек 

(Австрия), Кристина Дела Джустина (Швейцария), Марилена 
Преда Сънк (Румъния), Надежда Олег Ляхова (България), 
Сабина Бауман (Швейцария), Сузана Перин (Швейцария), 

Таня Абаджиева (България) 



Идея: Проектът “Смяна на местата” е вдъхновен от желанието  
на художничките да “погледнат през очите на другия”, да проектират 
артистичния труд върху различна политическа, икономическа и социална 
среда, за да се види доколко процесите в изкуството се влияят от тези 
условия. В него участват 11 художнички (5 от България, 3 от Швейцария,  
1 от Австрия, 1 от Македония, 1 от Румъния). Идеята е за период от 10 дни 
всеки от участниците да смени своята самоличност, заемайки мястото  
на “другия” в неговото ателие, дом, град, държава, свят. Произведеният 
художествен продукт трябва да отрази това “преместване” и всички 
последици от него. Въпросите, които си поставяме с този проект са няколко: 
Доколко сме еднакви и доколко различни? Доколко е свободна една 
творческа личност? Може ли да се абстрахира от конкретната среда?  
Как социалната действителност влияе върху творческия процес? Как 
съвременната естетика се влияе от идеологията, религията, политиката?  
Има ли разлики в битието на днешната жена и в положението й на художник 
в различните държави? Къде живеем – в една Европа или в различни 
Европи? Можем ли да използваме езика на изкуството, за да изградим  
един общ дом? 



















ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ 
Джендър, глобализация и нови технологии в съвременните художествени практики 

Инициатори: Сабина Бауман и Кристина Дела Джустина 

Дискусионният форум се проведе в три части. Идеята бе създаване на условия за 
свободна комуникация между участниците в проекта “Смяна на местата” и публиката. 
Лекциите, поднесени от критици, теоретици на изкуството и куратори, информираха  
за съвременни художествени и кураторски практики, засягащи методите, дискурса  
и стратегиите на взаимното разбирателство и отчитащи комплексността на поставените 
въпроси. Участваха: Анет Шиндлер (Швейцария), Урсула Биман (Швейцария),  
Небойша Вилич (Македония), Мария Василева (България). 
Артистичният форум даде възможност на художниците, участващи в проекта “Смяна  
на местата”, да представят работите си и впечатленията си от проекта.  
Дискусията, модерирана от Лъчезар Бояджиев, бе отворена за художници, критици  
и публика.  





СЪПЪТСТВАЩА ВИДЕОПРОГРАМА 
TRASH, SEX AND CLOUDS 
(Смет, секс и облаци) 

Куратор Сабина Бауман 

Колекцията представя международна програма, 
посветена на “джендър” проблематиката.



https://www.academia.edu/32904892/Changing_of_Places

https://www.academia.edu/32904892/Changing_of_Places


МОМИЧЕТАТА И МОРЕТО, галерия Буларт 
Варна, август 2002 

Куратор: Мария Василева 
Участници: Аделина Попнеделева, Алла Георгиева, 
Боряна Драгоева, Даниела Костова, Ида Даниел,  

Нина Ковачева, Надежда Олег Ляхова, Силвия Лазарова  
и Лъчезар Бояджиев 



Всъщност ние сме няколко момичета и повече по-големи момичета.  
Да не забравяме момчето.  
Всички живеем далеч от морето. Но си мечтаем за него. Обичаме  
“Август в изкуството”, защото ни дава възможност да го видим.  
И не само! 
От една страна, ние сме “Момичетата и морето”. От друга –  
“Момичетата и морето” е тема. Тя ни предизвиква със своята баналност, 
стереотипност и делничност.  
Как ние искаме да се видим, позиращи на фона на морето? Как другите  
ни виждат? Или как искат да ни видят? Какви са обичайните очаквания  
и как са се породили? Това са някои от въпросите, които ни забавляват. 
Обичаме да си играем с клишета. Те могат да бъдат едновременно страшни  
и смешни. 
Затова и решихме да направим тази изложба като игра. Избрахме един формат  
за всички (25х100см). И тъй като ни се иска приказката, която разказваме,  
да има начало и край, всеки участник получи по жребий своя ред за включване  
в историята. 
Така разказвачите са: Надежда Олег Ляхова, Лъчезар Бояджиев, Даниела 
Костова, Аделина Попнеделева, Нина Ковачева, Алла Георгиева, Ида Даниел, 
Силвия Лазарова, Боряна Драгоева. 
В тази приказка има много гласове. И затова тя не винаги върви право напред,  
а криволичи, завива, връща се назад. Хубавото е, че всеки от вас може да добави 
нещо към нея. 
Жребият е хвърлен. Работите са готови. Приятно гледане!  
Ние отиваме на плаж. 













ЧЕТИРИ СТАИ, галерия ADS, София, март 2004 

Куратор: Мария Василева 
Участнички: Аделина Попнеделева, Алла Георгиева,  

Мария Василева и Надежда Олег Ляхова



“Четири стаи” е новият проект на група “8-ми Март”, представен в галерия ADS. 
Заглавието препраща към есето на Вирджиния Улф “Собствена стая”, в което  
тя поставя въпроса дали една жена може да създаде творчество от класата  
на Шекспир. В. Улф разсъждава върху независимостта на жената и обобщава:  
“жената трябва да има пари и собствена стая, ако иска да пише”.  
Идеята за изложбата е провокирана от самата галерия, състояща се от четири 
отделни помещения. Тя обаче отразява както облика на групата, така и отношенията 
на членовете й към явлението “феминизъм”. От една страна, така иронично  
се намеква за “постигната” свобода на жената-художник днес. От друга, зрителят 
се насочва към многообразието в съвременния прочит на феминизма. 
В цикъла си “Нов хедонизъм” Алла Георгиева прави опит за изследване на 
взаимоотношенията между майчиния инстинкт и модела на поведение, налаган  
от консумеристкия начин на живот. Тя задава въпроса: съществува ли противоречие 
между егоцентричния диктат на съвременното общество и диктата на природата?  
Аделина Попнеделева показва живописни портрети на животни, които най-често  
се използват като сравнителни епитети за жената: кокошка, крава, кучка. 
Едновременно с това от монитора един мъж разказва нескончаеми вицове за жени.  
Надежда Олег-Ляхова представя анимационния филм от три части “Пинг-понг”, 
чиито герои са четирите участнички в изложбата. Под звуците на познати песни  
те весело припкат по екрана: “импресия”, която зад щастливата фасада разказва 
много за едни приятелски и професионални отношения. 
Кураторът на групата Мария Василева този път се изявява като участник  
в изложбата. Звуковата инсталация представлява неин текст, прочетен с различните 
интонации. Така авторката иска да илюстрира факта, че феминизмът днес има 
много лица и не може да бъде тълкуван едностранчиво или заключен в една 
дефиниция. 



Алла Георгиева. Нов хедонизъм



Аделина Попнеделева. Честит Осми март



àâòîð Íàäåæäà Îëåã Ëÿõîâà

íàèìåíîâàíèå Ïèíã-ïîíã ì. (àíãë. ping-pong) Ñïîðò. Òåíèñ íà ìàñà

ìåäèÿ êîìïþòúðíà àíèìàöèÿ, 3’35“

ãîäèíà íà ñúçäàâàíå 2003

ïðè÷èíà óâëå÷åíèåòî íà àâòîðêàòà ïî äîìàøíàòà êîìïþòúðíà àíèìàöèÿ 
ñú÷åòàíî ñ îïèòà é êàòî ÷ëåí íà ãðóïà

êîíöåïöèÿ Èçñëåäâàíå íà èçðàçà 3à + ê = ã,êúäåòî ñ à áåëåæèì àðòèñò,

ñ ê áåëåæèì êóðàòîð è ñ ã áåëåæèì ãðóïà. Âàëèäíî ëè å ðàâåíñòâîòî ïðè
âñè÷êè äîïóñòèìè ñòîéíîñòè íà ñúäúðæàùèòå ñå â èçðàçà àðãóìåíòè? 
Êàê ïðîìÿíàòà íà ñòîéíîñòèòå íà âåëè÷èíèòå âëèÿå âúðõó çíà÷åíèåòî íà
ôóíêöèÿòà? Ñúùåñòâóâà ëè êîåôèöèåíò íåóòðàëèçèðàù òîâà âëèÿíèå?

öåë

çàáåëåæêà ïðèëèêàòà ñ äåéñòâèòåëíè ëèöà è ñúáèòèÿ å íàðî÷íà

è äð.

Надежда Олег Ляхова. Пинг-понг



https://www.academia.edu/32823263/Four_Rooms.pdf

https://www.academia.edu/32823263/Four_Rooms.pdf


УМНОЖАВАНЕ НА ОТРАЖЕНИЯТА  
СГХГ, март 2006 

Куратор Мария Василева



Участнички: Аделина Попнеделева, Алла Георгиева,  
Анна Хен-Йосифова, Вера Иванова, Елена Карамихайлова, 

Елисавета Консулова-Вазова, Мариела Гемишева,  
Надежда Олег Ляхова, Невена Ганчева, Силвия Лазарова, 

Тодорка Бурова, Цана Иванова-Бояджиева    
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Умножаване_на_отраженията_Reflections_Multiplied 
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Катарина Матиазек. Меморама, АТА център за съвременно изкуство, 2000



Сюзън Пейдж. Неподвижност, Ата център за съвременно изкуство, 2001



SHESHOW 
Фотография, дигитални отпечатъци и видео от Истанбул 

АТА център за съвременно изкуство, София, 2002 

Куратор Берал Медра 
Участници: Йесим Агаоглу, Йосгюл Арслан, Елиф Челеби, 
Инчи Евинер, Гюл Илгас, Нериман Полат, Ани Сетиян, 
Сермин Шериф, Гонча Сезер, Хандан Бьорютечене 







Gender Check. Vienna, 2009; Warsaw, 2010



Good Girls, 2013, MNAC, Bucharest 
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25_Years_in_Texts_and_Images_2014 
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