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ВЪВЕДЕНИЕ 
В СЪВРЕМЕННОТО 
ИЗКУСТВО

„Въведение в съвременното изкуство“ е образователна платформа, стар-
тирала през 2011 година по инициатива на фондация „Отворени Изкуства“ 
и галерия „Сариев“, разработвана съвместно с куратори и изкуствоведи, 
между които Светлана Куюмджиева, Весела Ножарова, Вера Млечевска. 
Създаването й е мотивирано от необходимостта за генериране на конте-
кста на съвременното изкуство в България. Дейностите протичат в различни 
структурни етапи – специализиран образователен курс, отворени лекции, 
разговори с творци и др. 

Традиционно, „Въведение в съвременното изкуство“ се провежда в София, 
като домакини са били Склада /+/, Софийска Градска Художествена Гале-
рия, Vivacom Art Hall. Гости – лектори на платформата са били творците: 
Стефан Николаев, Недко Солаков и Ергин Чавушоглу. Образователната 
платформа „Въведение в съвременното изкуство“ се е развила през годи-
ните и благодарениe на партньорите си: фондация „Америка за България“, 
Национален фонд „Култура“, Vivacom fund. От 2012 година програмата е с 
вход свободен и предварително записване.
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Образователната платформа „Въведение в съвременното изкуство“ през 
2013 година ще протече под формата на лекции на изявени съвременни 
български творци с младия куратор Вера Млечевска. С отношение към 
изкуството от първо лице, ерудицията и личния си опит като изследовате-
ли и теоретици, лекторите ще запознаят публиката с определени теми от 
развитието на съвременното изкуство. Лекциите от „Художници говорят за 
изкуство“ няма да следват непременно хронологична рамка, а по–скоро 
ще извеждат важни моменти от различни художествени процеси и как те 
взаимодействат с българската сцена или в частност с личните търсения и 
интереси на всеки един от художниците.

Чрез „Художници говорят за изкуство“ аудиторията ще се запознае с важ ни 
процеси от историята на изкуството като радикалното скъсване с ценност-
ната система на предишни културни епохи, деестетизацията на изкуството 
и новите му форми на публичност, художествения образ в условията на не-
говото масово репродуциране и навлизането на нови технологии. Едновре-
менно с това лекциите ще се стремят да дадат по-задълбочено и рефлекcив-
но познание върху историята на авангардите и изкуството на постмодер-
ната епоха, както и да разширят схващанията за границите на изкуството. 

Заедно със своето разбиране за определени проблеми от историята на 
визуалното изкуство, лекторите ще споделят своите лични извори на вдъх-
новение и моменти от развитието на изкуството, които те намират за зна-
чими за своето персонално развитие. Серията „Въведение в съвременното 
изкуство – Художници говорят за изкуство“ е изградена с богат визуален 
материал и е отворена за дискусии и въпроси от страна на публиката.



ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО 2013 
ХУДОЖНИЦИ ГОВОРЯТ ЗА ИЗКУСТВО

Водещ: Вера Млечевска

09.03    „Концептуализъм с човешко лице“ – Лъчезар Бояджиев 
23.03    „В здрача на пост-медията. Всичко е дигитално, но можем ли да говорим 
 за дигитално изкуство?” – Красимир Терзиев 
06.04    „Психоанализа, съвременно изкуство и разширените диспропорции на 
 естетическото съзнание“ – Петер Цанев
20.04    „(Не)очаквани съвпадения“ – Борис Мисирков и Георги Богданов
18.05    „Сайт спесифик арт. Да преместиш работа, означава да я разрушиш“ – 
 Правдолюб Иванов 
08.06    „Жива акция в ерата на мобилния интернет. Пърформанс изкуството и 
 неговата документация“ – Боряна Росса 

ВЕРА МЛЕЧЕВСКА е куратор и критик, завършила е 
Национална художествена академия в София и уни-
верситета по изкуства и дизайн Констафак в Сток-
холм. В нейната практика е била куратор на раз-
лични изложби, от които; „Персона”, галерия ИСИ–
София, „Трансгресии” галерия „Кредо Бонум“ 2011, 
„Краят и Отвъд“, Баня Старинна – Пловдив, 2011 и 
„Ритуали на обичайното“, 2012. Като критик има пуб-
ликации в различни издания като в. Култура, сп. Лик 
и Blistermagazine.com. Вера Млечевска е и член на 
фондация „Изкуство – дела и документи“ в парньор-
ство с екипа, на която разработва общи образова-
телни и интердисциплинарни културни проекти. 



9 март

„Концептуализъм с човешко 
лице”
Лъчезар Бояджиев

Концептуализмът в изкуството на 20 в. е вододелен феномен. От средата на 
1960-те години концептуализмът маркира изчерпването на модернизма и нача-
лото на епохата на контекстуално обвързано изкуство. Концептуализмът прово-
кира преориентация във визуалното изкуство – интерес към менталната картина 
на света, към основанията и същността на изкуството, към състоянието на човека 
в света и съвременната визуалност; провокира навлизането на изкуството в по-
литиката, фотографията, литературата, театъра, историята, както и превръща-
нето на съвременното изкуство в глобален феномен. Лекцията е посветена на 
историческите апекти на течението и развитието му към днешна дата. Практика-
та на лектора ще е рамка и филтър към концептуалните основания на съвремен-
ното изкуство. Под “концептуализъм с човешко лице” разбираме обвързаността 
на съвременното изкуство и с неговото собствено минало и същност; и със света 
днес; и с художника като автор, зрител, производител, разпространител на из-
куство и на неговия контекст. 

ЛЪЧЕЗАР БОЯДЖИЕВ е роден през 1957 г. Живее и работи в София. Работи с 
лични интерпретации на обществени процеси, с градска визуалност и намеси в 
публичното пространство. Негови творби са били представяни в: 2012 – “The Eye 
Never Sees Itself”, 2–ро Уралско биенале, Екатеринбург; “The Best of Times, the 
Worst of Times”, 1–во биенале, Киев; “Siyah / White”, CDA–Projects, Истанбул; 
2011 – “The Global Contemporary”, ZKM, Карлсруе; “Roaming Images”, 3–то бие-
нале, MMCA, Солун; “Локално затопляне”, галерия Приятели, Русе (самостоятел-
на); 2010 – “Художник в депото”, СГХГ, София (самостоятелна); “Thank You for Your 
Understanding”, 2–ро биенале, Антакия; “The Fate of Irony”, KAI 10, Дюселдорф; 
“Beyond Credit”, Antrepo 5, Истанбул; “Wealth of Nations”, Spike Island, Бристол; 
2009 – “Common History and its Private Stories”, MUSA, Виена; “Liquid Frontiers”, 
Лил; 2008 – “Art, Price and Value”, Palazzo Strozzi, Флоренция; “Wonder”, 2–ро 
биенале, Сингапур; “The Jerusalem Show”, Al–Ma’mal, Йерусалим; “Lucky Number 
Seven”, 7–мо биенале SITE, Санта Фе, САЩ; 2007 – “Footnotes: on Geopolitics, 
Markets and Amnesia”, 2–ро биенале, Москва; “5 Views to Mecca”, Feinkost, Бер-
лин (самостоятелна). Член–основател на ИСИ–София.



23 март

„В здрача на пост-медията. 
Всичко е дигитално, но можем 
ли да говорим за дигитално из-
куство?”
Красимир Терзиев

Дигиталната култура или културата на конвергенция на медиите премахва раз-
ликите между техниките на създаване и разпространение на образи. В услови-
ята на дигиталното възпроизводство, все по-трудно можем да отделим фотогра-
фията от филма или видеото. Mожем да срещнем и трите медии в едно и също 
устройство (DSLR фотоапаратът е само върха на пирамидата). Но тези медии 
имат своя различна културна история и специфика.

В рамките на това изложение лекторът ще се опита да проследя различни ефек-
ти от повсеместното просмукване на дигиталния модел в един или друг етап на 
художествените практики. 

Някъде след 2005 г. се заговори за промяна в културния модел от масова консу-
мация към масова продукция на художествено съдържание. С демократизиране-
то на пазара на дигитални технологии, нарастващата мощ на потребителската 
електроника и непрекъснато падащите цени, редовият потребител се оказва въ-
оръжен с почти същите инструменти за производство на образи, с които работят 
и професионалистите. От тази изходна ситуация е интересно да се погледне как-
во се е случило с понятия от света на изкуството като „експериментално кино“, 
„видео арт“, „изкуство на апроприацията“.

КРАСИМИР ТЕРЗИЕВ е роден през 1969 г. в Добрич. Живее и работи в София. 
Доктор по Културна антропология. Завършва живопис в НХА, София през 1997 г. 
Участвал е в изложби и кино/видео програми в Centre Pompidou, Париж; Argos 
Centre for Art & Media, Брюксел; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 
Мадрид; MuHKA, Антверпен; Кунстхале Будапеща; Generali Foundation, Виена; 
TATE Modern, Лондон, St. Lois MoCA, Сейнт Люис; Renaissance Society, Чикаго. 
Самостоятелните му изложби включват: Background Action, Wirtembergischer 
Kunstverein, Щутгарт, 2008; Движение в задния план, СГХГ, 2007; Далечни при-
лики, Гьоте–институт София, 2006; Извинете, кой е този град?, ИСИ–София, 
2004; On The BG Track, Belgrade Cultural Centre, Белград, 2003; Everything seems 
Alright, The Kitchen, Ню Йорк, 1999. През 2012 г. излиза от печат книгата му Ре–
композиция. Автор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроиз-
водство, София: Изток–Запад/ИСИ–София. През 2011 г. получава награда за 
съвременно изкуство М–тел (с Д.Костова и Ц.Кръстев) а през 2007 г. – награда 
за ново българско изкуство „Гауденц Руф“. 



6 април

„Психоанализа, съвременно 
изкуство и разширените дис-
пропорции на естетическото 
съзнание“
Петер Цанев

Лекцията разглежда интересната и динамична взаимовръзка межу психоана-
лизата и развитието на модерното и съвременното изкуство. С примери от све-
товното и българското изкуство ще бъдат дискутирани от една страна подходи и 
интерпретации, които позволяват изкуството, биографията на твореца и различ-
ните форми на художествен опит да попаднат в рамките на психоаналитичните 
концепции и теории, а от друга страна да бъдат дискутирани начините, чрез кои-
то изкуството успява плодотворно да използва психоаналитични идеи и въпроси, 
за да разшири своите творчески методи и модели. През творчеството на автори 
като Хегел, Фройд, Лакан, Жижек, Фостър, Иверсен и др. ще бъдат коментирани 
отговорите, които изкуството може да даде днес на теми като субект, реалност 
или въображаемо.

ПЕТЕР ЦАНЕВ е роден през 1967 г. Професор по психология на изкуството и ис-
тория на художественото образование в Националната художествена академия, 
София, както и доктор на науките по изкуствознание. Ръководител е на катедра 
Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни 
дисциплини в Националната художествена академия. Автор на книгите „Психоло-
гически подходи в изкуствознанието“ (2009) и „Психология на изкуството“ (2008). 
Хоноруван професор по теория на изкуството във Великотърновския университет 
„Св. Св. Кирил и Методий“. Автор е на шестнадесет учебника по изобразително 
изкуство и на голям брой статии в научни сборници и списания. Основател и гла-
вен редактор на академичното списание за изкуство и психология „ArtPsychology.
net / Journal of Art Psychology“. Член на редакционната колегия на списание „Из-
куство и критика“.



20 април

„(Не)очаквани съвпадения“
Борис Мисирков 
и Георги Богданов

„Приехме поканата да участваме в образователната платформа "Въведение в 
съвременното изкуство / Художници говорят за изкуство” с уговорката, че мо-
жем да разсъждаваме само от гледна точка на собствените ни занимания в жан-
ра, но не се наемаме да правим изкуствоведски анализ на процеси и тенденции. 
Доколкото възприемаме себе си като "професионални любители" в най-различ-
ни области, харесахме идеята да влезем този път и в ролята на лектори.

Това, за което можем да говорим, е връзката между нещата, които сме гледали, 
и собствените ни фотографии, обекти или филми. Понякога сме започвали да-
дена работа с ясното съзнание, че доразвиваме мисъл или усещане, породено 
от нечия предишна творба. Понякога сме откривали съвсем конкретни паралели 
пост фактум, години по-късно. Заниманието ни ще бъде не толкова изследване 
на авторите и творбите, които са ни въздействали през годините, колкото повод 
за самоанализ - опит да намерим и явните, и не толкова подозираните за самите 
нас взаимовръзки.” – Борис Мисирков и Георги Богданов.

БОРИС МИСИРКОВ / ГЕОРГИ БОГДАНОВ са родени през 1971 г. Работят и 
живеят в София. Kинематографисти, фотографи, автори на визуални кампании, 
пълнометражни документални филми, видеа и късометражни филми, идеолози и 
основатели на Продуцентска компания АГИТПРОП и съучредители на Българ-
ско Фотографско Сдружение. Оператори на документални филми, носители на 
множество международни награди, сред които: Георги и пеперудите („Сребърен 
вълк“ – IDFA 2004, Амстердам), Проблемът с комарите и други истории (светов-
на премиера Кан 2007, награда „Гриърсън“ за най–добър документален филм 
от кинофестивала в Лондон) и Коридор No.8 (премиера Берлинале 2008 – ФО-
РУМ, Награда на независимото екуменическо жури). Фотографи на свободна 
практика за водещи български и международни издания. Kореспонденти на сп. 
“Colors” (Италия), с публикации във водещи европейски издания в областта на фо-
тографията: „Фото&видео“ и „Афиша“ (Русия), “Arena” (Великобритания), ”Imago” 
(Словакия), ”European Photography” (Германия), “Camera Austria” (Австрия) и др. 
Работите им са представяни в самостоятелни и колективни изложби на фотогра-
фия и съвременно изкуство в Европа и САЩ. Техни фотографии са притежание 
на музейни колекции в цял свят, сред които: Музей за изящни изкуства в Хюстън – 
САЩ, Музей “Елизе” в Лозана – Швейцария, Музей на фотографското изкуство 
в Одензе – Дания, Банка UniCredit – Италия, Venice International University – Ита-
лия, Erste Bank – Австрия, Посолство на САЩ в България, както и на частни гале-
рии и колекции в САЩ, Австрия, Германия.



18 май 

„Сайт спесифик арт. Да премес-
тиш работа, означава да я раз-
рушиш”
Правдолюб Иванов

Сайт спесифик не е нито стил, нито жанр. Макар да се развива от други пред-
шестващи явления като ленд арт и концептуалното изкуство, не може да се из-
черпи изцяло с тяхната логика. Тази практика претърпява различни промени и 
проявления, в които формалните белези не са достатъчни да обединят онова, 
което наричаме сайт спесифик. Това е артистична стратегия, за която мястото 
или територията са съществен елемент, но преди всичко отправна точка към спе-
цифичния контекст, обединяващ отдалечени физически или ментални територии. 
Сайт спесифик може да се фокусира в определена публика или среда, с която 
търси взаимодействие, да очерте социални или политически теми или паразит-
но да окупира място, което не принадлежи на изкуството. Това е художествена 
практика, която може да бъде както изцяло артистично мотивирана, така и да 
редуцира себе си до популярен жанр или институционална амбиция за осмисля-
не на свободното време.

ПРАВДОЛЮБ ИВАНОВ e роден през 1964 г. в Пловдив. Живее и работи в 
София. Завършил е Национална Художествена Академия, София през 1993 г. 
Член–основател е на Института за съвременно изкуство–София. Преподавател 
в НХА–София. Правил е самостоятелни изложби в София, Пловдив, Варшава, Ла 
Шо–Да Фон, Швейцария и Ню Йорк. Участвал е в големи групови изложби като: 
„В проломите на Балканите“, Музей Фридерицианум, Касел, Германия; „Кръв и 
мед, бъдещето е на Балканите“, Колекция Ессл, Виена, Австрия; „Sport in Art“, 
Музей за съвременно изкуство, Краков, Полша; „Разбивайки стени–Изграждай-
ки мрежи”, Македонски музей за съвременно изкуство, Солун, Гърция; „Кой уби 
живопис та?“, произведения от колекцията на Рене Блок, Нов Музей Весербург, 
Бремен, Германия и "Ин Кризис – Медитеранеа", Градски художествен център, 
Никозия, Кипър, както и в следните биеналета за съвременно изкуство: 4-то Ис-
танбулско биенале; 4-то Европейско биенале Манифеста; 14-то биенале Сидни, 
1-во Балканско биенале, Солун; 52-ро Венецианско биенале; 5-то Берлинско 
биенале.



8 юни 

„Жива акция в ерата на мобил-
ния интернет. Пърформанс из-
куството и неговата докумен-
тация” 
Боряна Росса

Документацията на пърформанс изкуството е широко дискутирана тема. Деба-
ти се водят не само около авторските права и възможността за продажба на 
това иначе трудно продаваемо изкуство. Документацията е материализираната 
история на отдавна завършилия пърформанс. Тя определя с какво художниците 
са записани в историята. Бързото развитие на дигиталните визуални технологии 
(камери и софтуер) и технологиите на разпространение (интернет и социални 
мрежи) повлияха на формалните и комуникативни качества на пърформанса. 
Каква е историята на документация на пърформанс изкуството? Каква е специ-
фиката на тази документация в епохата на мобилния интернет, фейсбук и ютюб? 
Тези технологии дават ли повече власт на публиката за интерпретацията и за-
писването на определени пърформанси в историята? Пърформанс изкуството е 
един от силно митологизираните жанрове в изкуството. Помагат ли технологи-
ите да се преодолеят патриархалните зависимости между активен художник и 
пасивна публика и може ли публиката да се превърне от потребител на митове 
в техен създател? 

БОРЯНА РОССА е родена през 1972 г. в София. Живее и работи в София и Ню 
Йорк. Работи в областта на пърформанса, филмa, фотографията, дигиталните 
изкуства, прави собствени кураторски проекти. Заедно с Олег Мавроматти ос-
новава групата „Ултрафутуро“ през 2004, с която участват в множество между-
народни изложби. Боряна Росса  завършва наскоро дисертацията си „Полът след 
Студената война” в университета Ренселаер, Ню Йорк. Преподава видео, кино 
и интердисциплинарно изкуство в департамента „Трансмедия“ в Сиракузкия уни-
верситет, Ню Йорк.  Въпреки, че основно  живее в Ню Йорк, продължава да бъде 
активна и на родната сцена. Произведенията й са показвани в световно известни 
музеи и форуми като Музей за модерно изкуство (МУМОК), Виена; Национална 
художествена галерия Захета, Варшава; Бруклинския музей, Ню Йорк; Iво и IIро 
Московско биенале; Iво Балканско биенале, Солун и др.  



За повече информация:
ФОНДАЦИЯ 
ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА 

ул. Отец Паисий 36
Пловдив 4000
България
skype: 
open.arts.foundation

www.openarts.info
www.facebook.com/open.arts
0888309731
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Водещ 
Вера Млечевска

09.03    „Концептуализъм с човешко лице“
 Лъчезар Бояджиев 

23.03    „В здрача на пост-медията. Всичко е дигитално, но
 можем ли да говорим за дигитално изкуство?”
 Красимир Терзиев 

06.04    „Психоанализа, съвременно изкуство и 
 разширените диспропорции на естетическото 
 съзнание“
 Петер Цанев

20.04    „(Не)очаквани съвпадения“
 Борис Мисирков и Георги Богданов

18.05    „Сайт-специфик арт. Да преместиш работа,
 означава да я разрушиш“
 Правдолюб Иванов 

08.06    „Жива акция в ерата на мобилния интернет. 
 Пърформанс изкуството и неговата документация“
 Боряна Росса 

Март

Април

Май

Юни

Място на провеждане:
Vivacom Art Hall
ул. „Ген. Гурко“ 4, София
Час: 14:00 – 17:00

вход свободен
с предварително 
записване:
info@openarts.info


