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„ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО“ 
ДАЛЕЧ ОТ НАЧАЛОТО, НО ВСЕ ТАКА ВЪВЕДЕНИЕ

Образователната платформа от 2011-та до днес

Започнахме образователната платформа „Въведение в съвременното изкуство“ през 
2011 г. като реакция към натрапчивото усещане, че колкото и изложби и фестивали 
да се случват в България, липсва разбиране и широка публика, която не просто да 
посети, но и да усети случващото се. Целта ни и до днес остава не публиката да 
„хареса“ съвременното изкуство, а да може да си изгради собствено мнение, да види 
и разбере широкия контекст, в който то се случва, и да може да направи разликата 
между „съвременно“ и „случващо се в момента“. 

Всъщност, съвременното изкуство не е нито трудно разбираемо, нито елитарно. И не 
трябва да бъде. Затова „Въведението“ е отворено и достъпно за всички – всички съби-
тия са с вход безплатен, езикът е лесен и разбираем, съдържанието – не академично, 
а именно такова, че да може да достигне до публиката.

Първият курс направихме заедно с кураторите Светлана Куюджиева, Весела Ножа-
рова и Вера Млечевска. Тогава те направиха „обиколка“ по основните моменти в 
историята на съвременното изкуство и най-важните елементи като музеи, галерии, 
биеналета и панаири. Продължихме да представяме съвременното изкуство, като 
срещаме публиката с хора, които да говорят от първо лице. Така например лекто-
ри във „Въведението“ са били художници като Недко Солаков, Правдолюб Иванов, 
Ергин Чавушоглу, Стефан Николаев, Боряна Росса, Красимир Терзиев и много дру-
ги. Добавяхме нови гледни точки на куратори като Светлана Куюмджиева и Мария 
Василева, както и на техни колеги от чужбина като Рене Блок (Берлин), Крис Шарп 
(Мексико Сити), Едит Йержабкова и Зузана Блохова (Прага). 

Разширяваме платформата по различни начини, за да представяме възможно най-
много аспекти на съвременното изкуство, и да достигаме до възможно най-много 
хора. През 2015 г. стартира „Въведение в съвременното изкуство“ в Пловдив. През 
2016 г. пък включихме новия формат „Лекционни турове“ с художника Лъчезар Боя-
джиев, който прави лекции, докато публиката го следва по различни маршрути из Со-
фия. Като част от платформата подготвяме заедно с куратора и изкуствовед Весела 
Ножарова и книга за история на българското съвременно изкуство, която ще бъде 
и първата такава на английски език. Друг проект от платформата е едноименната 
рубрика в Капитал LIGHT, в която представяме важни тенденции в съвременното из-
куство по света. 

И така ще продължаваме в нови и различни посоки, защото съвременното изкуство 
постоянно разширява своите граници и само едно „въведение“  никога не стига… 

фондация „Отворени изкуства“ и галерия SARIEV Contemporary



Платформата „Въведение в съвременното изкуство” има за цел да 
запознае аудиторията както със стиловите особености, художествени 
практики и тенденции в съвременното изкуство, така и се старае да освети 
социалната и институционална рамка, в която се пречупва публичността 
на изкуството. Настоящият курс от лекции коментира различни аспекти 
на взимозависимостта между художествена продукция и обществените 
фактори, които я формират. Изкуството по традиция е анализирано от 
гледна точка на социалните фактори и историческия фон, на който се 
развива определена художествена практика. В последните десетилетия 
обект на внимание и анализ се оказва дейността на институциите като 
музеи, галерии, университети по изкуства, общини и др. и по-точно 
тяхната роля във формирането на художествения живот. Институциите, 
които привидно изглеждат по-малко съпричастни към създаването 
на художествена творба, макар и индиректно, оказват влияние като 
поощряват или пък неглижират едни или други художествени практики. 
Тези намеси се извършват с инструментите на културната политика, често 
подчинена на концепции гравитиращи около определени приоритети, 
смятани за общовалидни (например национални, глобални и т.н.). 
Институциите влияят значително върху възприемането на изкуството 
чрез различни начини на представяне на артефактите, комуникация с 
публиката и менажиране на културното наследство, с което генерират 
стойността на художествените творби. 

Светла Казаларска ще се обърне внимание на методите на музейната 
институция да разказва исторически наративи и да ги адресира към 
публиката от една страна и какви са дефицитите на тези методи от гледна 
точка на съвременния творец и изследовател, от друга. Проф. Боян 
Манчев ще коментира ролята на теоретичния дискурс, възпроизвеждан 
в образователните и художествени институции и неговото отражение 
в съвременно изкуство, както и ще анализира и философските и 
исторически основания на концепцията за съвременност. В частност 
Станимир Панайотов ще анализира една от актуалните теми на 
теоретичния дискурс – спекулативния реализъм. Тодор Тодоров ще 
коментира употребата на фотографията като инструмент за спечелване 
на обществено влияние и как медията се експлоатира за целите на 
търговията и политиката. 

С този лекционен курс се надяваме да разширим схващането за 
съвременното изкуство не само като разпознаване на набор от различни 
художествени езици и парадигми, но като начин на артикулиране на 
знание, идеи и политики. 

В. Млечевска



Вера Млечевска е завършила образованието си в НХА, София и програ-
мата КураторЛаб в Стокхолм. Куратор и критик, пише за съвременно из-
куство в периодичния печат, куратор на проекти като „Краят и отвъд” за 
Седмица на съвременното изкуство в Пловдив - Баня старинна, Уникредит 
Студио в Милано, „Модерната архитектура и нейните следистории”, Со-
фия, юбилейната програма на фестивала Нощ/Пловдив „Тъмната страна 
на ноща”, куратор е на платформата „Фон млади автори” на галерия 
Sariev Contemporary и много независими проекти.



Боян Манчев (р. 1970 в София) е философ. Работата му през последните две де-
сетилетия е съсредоточена в областта на онтологията, философията на изкуство-
то и политическата философия. Развива последователно проекта за философия 
на метаморфозата, основан на идеята за динамична модална онтология. Ман-
чев преподава философия и теория на изкуството и културата в Нов български 
университет и философия и съвременна критическа теория в Берлинския универ-
ситет за изкуства; директор на програмата „Метаморфози на общността: към 
модална онтология” и вицепрезидент на Международния философски колеж в 
Париж (2004-2010).

Боян Манчев е автор на шест книги и двеста студии и статии, публикувани на 
български, френски, английски, немски, италиански, испански, португалски, 
японски, китайски, руски, шведски, сръбски, словенски и други езици. Публику-
вал е на френски език книгите L’altеration du monde. Pour une esthetique radicale 
(Lignes, 2009) и La Mеtamorphose et l’Instant – Dеsorganisation de la vie (La 
Phocide, 2009). На италиански език публикува Miracolo (Lanfranchi, 2011). На 
български език е издал книгите Невъобразимото. Опити за философия на обра-
за (НБУ, 2003), Тялото–Метаморфоза (Алтера, 2007) и Логика на политическо-
то (ФСХИ / Изток-Запад, 2012).

Манчев участва като теоретик, драматург или теоретик в проекти на театрални 
режисьори, хореографи и художници (между които Борис Шармац, Тим Етчелс и 
Адриан Хийтфилд). Съавтор (с режисьорката Ани Васева) на театралните тексто-
ве „Пиеса за умиране” (2010) и „Франкенщайн, или Новата Пандора” (2011) 
и автор на „Фаетон: Изверги” (2013). Боян Манчев е автор и на философския 
текст за театър „Дъщерите на Пандора”, поръчан от Vierte Welt Kolaborationen 
(Berlin) и поставян от Дирк Сислак и Анет Хардеген (Берлин/Рур/Виена, 2016-
2017). Заедно с Ани Васева и Леонид Йовчев е съосновател на „Метеор”. Ку-
ратор и автор на каталога на изложбата „По никое време“ (втора изложба от 
инициираната от Мария Василева програма „Другото око”, СГХГ, 2011).

©Боряна Пандова



30.10. (неделя)
Краят на съвременното изкуство?
От пърформанс арт към 
перформативен капитализъм

Настъпва ли краят на съвременното изкуство? Ако това, което определяме като 
„съвременно изкуство” е историческа категория, то тя има ограничена истори-
ческа валидност. Дали сме свидетели на изчерпването на тази валидност? Ка-
къв е историческият хоризонт на съвременното изкуство - и съответно неговият 
предел? В лекцията си ще разгърна тезата за радикална трансформация, ако не 
и за постепенно, но необратимо изчерпване на движещите сили и формите на 
естетическия праксис, идентифициран като „съвременно изкуство” в последния 
половин век.



Тодор П. Тодоров е доктор по философия и доцент във Философски факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски“. Интересите му са в областта на история на филосо-
фията, философия и култура на медиите и културна и социална теория и история 
на фотографията.

Автор е на сборниците с разкази „Приказки за меланхолични деца“ (2010), 
„Винаги нощта“ (2012), „Hexen, Moerder, Nixen, Dichter...“ (Frankfurt am Main, 
2012) и “Immer die Nacht” (Frankfurt am Main 2016). Носител е на награда за 
най-добър къс разказ „Рашко Сугарев“ (2011) за разказа „Ван Гог в Париж“. 
Превеждан е на немски, английски, гръцки, хърватски и испански. 

През 2014 г. излиза книгата му „Забравената наука. Метафизиката в арабско-
то средновековие: ал-Кинди, ал-Фараби, Ибн Сина".



05.11. (събота)
В отвъдността на фотографския образ: 
онтология и легитимация на реалното 
във фотографските практики и изку-
ства

Лекцията ще търси възможността за една онтология, произвеждана във фото-
графския образ и конституираща реалното като другост. Оттам ще станат ви-
дими някои употреби (социални, политически и естетически) на тази другост, на 
тази своеобразна визуална и репрезентативна отвъдност на реалното. От дру-
га страна ще се разгледат и легитимиращите реалност фотографски практики, 
свързани с претенцията на фотографията за автентичност и достоверност, както 
обаче и възможните посоки на напускане или предефиниране на тази връзка. 
Магическата и механичната модалност на фотографския образ произвеждат 
нови форми на възприятие, но също и техники за подръчност или изличаване на 
реалното. 

Aнализът ще включва творчеството на японския фотограф Хироши Сугимото, по-
требността от самоизобретяване на идентичности и аватарни образи в култура-
та на нарцисизма и минималния Аз, ролите на фотографския образ в медийната 
и политическата публичност, неговите идеологически и митични значения.



Светла Казаларска е културен антрополог с изследователски интереси в облас-
тта на историческата антропология на социализма, градската антропология, ви-
зуалните изследвания и критическата музеология. През 2005 г. е стипендиантка 
на Визуалния семинар (2005) към Центъра за академични изследвания и Инсти-
тута за съвременно изкуство – София с индивидуален проект „По пътя на 76“. 
Носителка е на кураторска стипендия в Кунстхауз Дрезден (2005) и на изследо-
вателски стипендии в Института за науките за човека – Виена (2007), Изследо-
вателския център по социални науки – София (2010) и Центъра за академични 
изследвания – София (2012). През 2011 г. защитава докторска степен по кул-
турна антропология в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на книгата „Музеят 
на комунизма: между паметта и историята, политиката и пазара“ (2013). В мо-
мента работи като главен асистент в секция „Етнология на социализма и постсо-
циализма“ в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕ-
ФЕМ) при БАН. Като ръководител на секция „Етномузеология“ (2014 – 2015) е 
сред инициаторите на серията конференции „Дебати в музеологията“ в ИЕФЕМ 
и съ-съставител на научните сборници „Виж кой говори: комуникационни и ин-
терпретационни модели в музея“ (2014), „Музеят и обществото на спектакъла“ 
(2016) и „Музеят отвъд нацията?“ (под печат).



12.11. (събота)
Музеят е мъртъв, да живее музеят! 
Интервенции на съвременното 
изкуство в пространството на музея

Въпреки многократно провъзгласяваната му „смърт“ – било то в контекста на об-
тегнатите отношения на модернизма с музейната институция или пък от позици-
ята на постмодерната институционална критика, музеят продължава да се пре-
ражда. Търсенията на нови музейни форми, които да извадят музея от епистемо-
логичната криза, в която се намира, вървят в няколко основни посоки: изваждане 
на показ и саморефлексия върху механизмите на функциониране на музейната 
институция, демократизиране на достъпа до музейните колекции и експозиции, 
насърчаване на съ-участието на музейните публики в музейното преживяване 
и в създаването на музейно съдържание, преосмисляне и преформатиране на 
сложните властови взаимоотношения между куратор, музеен артефакт и музеен 
посетител. Най-общо познати под името Нова музеология, тези критични музе-
оложки похвати, появили се през 80-те години на XX век, понякога си служат и 
със заемки от инструментариума на съвременното изкуство (концептуално изку-
ство, институционална критика, пърформанс и др.),  за да „разомагьосат“ му-
зея, да го превърнат в пространство за публичен дебат и културни взаимодейст-
вия, да го употребят като инструмент за социална критика. През разнообразни 
примери за интервенции на съвременното изкуство в пространството на музея 
лекцията ще илюстрира възможните нови превъплъщения на музея и социално-
критическия му потенциал.



Станимир Панайотов (р. 1982 в Сливен) е докторант по сравнителни джендър 
изследвания в Централноевропейски университет, Будапеща. Работи в пресе-
чностите между феминистка философия, не-философия, неоплатонизъм и нов/
спекулативен реализъм. Съорганизатор и съдиректор на София Куиър Форум, 
както и на Лятното училище по сексуалности, култури и политики (Белград).



19.11. (събота)
Спекулативен реализъм, обектно 
ориентирана философия и визуални 
изкуства

В тази лекция ще направя опит за синтетично представяне на две скорошни те-
оретични явления в съвременната континентална философия и тяхната рецеп-
ция в съвременните визуални изкуства. Става дума за спекулативен (или: нов) 
реализъм/материализъм (Рей Брасие, Куентин Мейясу, Катерина Колозова) и 
обектно ориентирана философия (Греъм Харман, Тимъти Мортън), както и обек-
тно ориентирана онтология (Леви Брайънт, Йън Богост). Освен това ще акцен-
тирам и върху ролята на не-философията на Франсоа Ларуел за генерирането 
и разпространението на тези мисловни тенденции, както и неговата рецепция 
в изкуствата през последните 30 години (чрез работата на медийния теоретик 
Александър Галоуей). След като разгледам тези общо четири полета на теоре-
тична иновация, ще обясня какъв е техният сексапил за съвременните визуални 
артисти и защо те откриха изключително бързо своето място в света/пазара на 
изкуството. Ще представя примери от различни жанрове и медии, с акцент вър-
ху инсталация (Памела Розенкранц) и кураторство (Том Треват), но и примери 
от литературата, понякога наричана „спекулативна фантастика“ или „новото 
странно“ (Ерик Х. Рзепка, Реза Негарестани, Р. Скот Бакър), както и от света на 
музиката (Даниел Лопатин а.к.а. Oneohtrix Point Never, Флориан Хекер).



Каква е ролята на колекциониране на съвременно изкуство? Как се 
изгражда една колекция и на какъв принцип се попълва с нови творби? 
Кои са най-големите корпоративни и частни колекции в света и в Бълга-
рия? Какъв човек е всъщност колекционерът на съвременно изкуство? 
Като публика и посетители в музеи и галерии рядко си задаваме тези 
въпроси, но всъщност именно колекционирането е една от движещите 
сили в света на изкуството. Проектът „Форум Колекционери“ на фон-
дация „Отворени изкуства“ и галерия SARIEV Contemporary  цели да 
хвърли светлина върху тази малко позната в България част от сцената 
за съвременно изкуство и това да покаже разнообразните аспекти на 
колекционирането, които надхвърлят чисто пазарните принципи. Чрез 
срещите с колекционери форумът изследва колекционирането като 
идея, концепция и страст. 

„Форум Колекционери“ стартира през 2011 г. в рамките на фестива-
ла Нощ/Пловдив като професионална среща, на която галеристи, ку-
ратори и колекционери от Белгия, Унгария, Австрия и България говорят 
за пазара на изкуство. По този начин събитието цели да стимулира и 
популяризира колекционирането в България и да насърчи млади ко-
лекционери. 

През 2014 г. форумът става част от образователната платформа „Въ-
ведение в съвременното изкуство“, като среща публиката с колекцио-
нери, които представят своите колекции. От 2016 г. „Форум Колек-
ционери“ има и своя едноименна рубрика в Artnewscafе бюлетин, в 
която се публикуват интервюта с колекционери, сред които Юго Вутен 
(Белгия), Рене Блок (Германия), Гауденц Б. Руф (Швейцария), Хайке 
Майер-Рипер от EVN Collection (Австрия). 



26.11. (събота)
„Форум Колекционери“

Специален гост в тазгодишното издание на „Форум Колекционери“ е Ален Сер-
ве. В лекцията си той ще представи своята колекция, концепцията, която следва, 
авторите и произведенията, които го вълнуват, защо и как е запознал пътя си 
като колекционер. 
Ален Серве е работил като инвестиционен банкер в  Drexel Burnham Lambert – 
една от най-големите инвестиционни компании на Уолстрийт), а в момента е не-
зависим финансов консултант, както и страстен колекционери на съвременно 
изкуство. Започва да колекционира в края на 90-те години, когато е в Ню Йорк. 
Основен фокус в дейността му като колекционер са младите и изгряващи авто-
ри. Също така е и един сред първите, които започват усилено да колекционират 
видео и дигитални творби. В стремежа си да подпомага млади художници, той 
предлага и триетажния си апартамент в Брюксел, където се помещава и колек-
цията му, като арт резиденция. Днес той притежава една от най-интересните ко-
лекции в Европа с творби на автори от цял свят, член е на комитета на панаира 
Armory Show в Ню Йорк, както и на съвета на глобалните патрони на панаира 
Art Basel. През 2016 г. Серве се нарежда в класацията на 100-те на най-влиятел-
ните колекционери в света според престижния сайт Artnet News. 
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30.10. (неделя)
Боян Манчев: Краят на съвременното изкуство? 
От пърформанс арт към перформативен капитали-
зъм

05.11. (събота)
Тодор Тодоров: В отвъдността на фотографския 
образ: онтология и легитимация на реалното във 
фотографските практики и изкуства

12.11. (събота)
Светла Казаларска: Музеят е мъртъв, да живее 
музеят! Интервенции на съвременното изкуство в 
пространството на музея

19.11. (събота)
Станимир Панайотов: Спекулативен реализъм, 
обектно ориентирана философия и визуални изку-
ства

26.11. (събота)
Форум Колекционери: 
Ален Серве (Брюксел)

ДРУГИ СЪБИТИЯ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО ПРЕЗ НОЕМВРИ 

11.11. - 11.12, Институт за съвременно изкуство - София, бул. "Васил Левски" 134
Въведение в съвременното изкуство 2016 - Лекционни турове с Лъчезар Бояджиев: Места на 
мъдростта, изложба

16.11., 18:30, Френски институт, площад "Славейков" 3
Лекция на Вероник Субе, директор на Frac Normandie Rouen, Франция

Проектът "Въведение в съвременното изкуство - София 2016" е проект на "Отворени изкуства" ЕООД и е 
финансиран от Столична програма „Култура“ на Столична община за 2016 г.


