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„ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО“ 
КАКВО ВЪВЕДОХМЕ И КАКВО НИ ПРЕДСТОИ

Образователната платформа „Въведение в съвремнното изкуство” на фонда-
ция „Отворени изкуства“ и галерия SARIEV Contemporary започва през 2011 г. 
като осъзната необходимост да се създаде познание и разговор за съвремен-
ното изкуство, останало необговорено пред по-широка публика и с естествен 
слаб интерес към него. Със стартирането на платформата нейната цел и през 
шестте години, в които се развива, е да „скъси дистанцията” между публиката и 
съвременното изкуство. Всяка нова тема е крачка към разбирането на широкия 
контекст и многобройните процеси, които протичат в сферата на съвременното 
изкуство в световен мащаб и съответните му български проявления.

През 2011 г. кураторите Светлана Куюмджиева, Весела Ножарова и Вера Мле-
чевска направиха последователен хронологичен и тематичен преглед на съвре-
менното изкуство и неговите аспекти. Последваха срещи с художници, които 
представиха съвременното изкуство през своя собствен опит, а други гледни 
точки добавиха лекциите на български и международни куратори, антрополози 
и философи. През годините “Форум колекционери” представи концепцията на 
колекционирането и изграждането на колекции чрез срещи и разговори с ко-
лекционери и куратори. През 2015 година с организираните лекции в Пловдив, 
платформата излезе извън пределите на София, където традиционно се органи-
зират събитията, а през 2016 г. се включи и новият формат „Лекционни турове“ с 
художника Лъчезар Бояджиев, който направи четири „лекции в движение”, след-
вайки различни маршрути из София. 

През 2017 година продължаваме да въвеждаме нови теми и действащи лица при 
удължена програма през лятото и есента. Лекциите на платформата в София за-
почват в края на май и продължават до юли, а втората сесия ще бъде през но-
ември. По време на лятната серия от лекции ще бъде представено съвременното 
френско изкуство от първо лице в разговор с едни от най-интригуващите френ-
ски артисти Брюно Сералонг, Матийо К. Абоненк, Стефан Барбие-Буве, Мари 
Воание и кураторите Светлана Куюмджиева, артистичен директор на Пловдив 
2019, и Пиер Бал-Блан, куратор от екипа на Документа 2017 Атина-Касел. За 
жените и изкуството, тяхната роля и влияние ще говорят Ирина Генова, Мария 
Василева, Миглена Николчина и Рада Букова. В началото на юни кураторът Рай-
налд Шумахер ще постави въпроса как може колекционирането на съвременно 
изкуство да се превърне в разказ за съвременните проблеми. През есента пред-
стои разговор за пърформънс изкуството като международните и български гос-
ти ще обсъдят какво провокира артистите да експериментират с формата.

Бъдете с нас и тази година, за да преодолеем всяка дистанция, която ни дели от 
разбирането и удоволствито от съвременното изкуство.
 
С цел да докажем, че съвременното изкуство може да бъде достъпно и разбира-
емо за всички, събитията от платформата остават с вход свободен, а форматът 
не изисква предварителна подготовка. Всички лекции са лесно достъпни онлайн.



Модератор на платформата:
Стефка Цанева

Стефка Цанева е завършила скандинавистика и медийни науки в университе-
та Хумболт в Берлин. Работи в сферата на съвременното изкуство и културния 
мениджър. Била е проектен мениджър в ОФ „Пловдив 2019“, координатор в га-
лерия SARIEV Contemporary и фондация „Отворени изкуства“, а понастоящем 
работи в културния отдел на Гьоте-институт България. Била е асистент на кура-
торите Якоб Лилемосе за transmediale 2013 BWPWAP (Берлин) и Вера Млечев-
ска за Седмица на съвременното изкуство 2011 и фестивала „Град и публични 
пространства – Ритуали на обичайното“ 2012 (Пловдив). Била е куратор на Со-
фия Куиър Форум 2014, през 2015 участва с проект в кураторската програма 
на Нощ/Пловдив и представя колектива Метеор, през 2017 курира изложбата 
„Арт старт: Млади художници, които да следим през 2017“ заедно с Весела 
Ножарова и Даниела Радева. Има публикации във вестник „Култура“ и Капитал 
LIGHT и в оналйн-изданията „Портал Култура“, „Блистер“ и др. Съ-автор и во-
дещ на предаването "Молескин" по Радио София и Радио Плводив.



Защо пък жените в изкуството? Това изобщо тема ли е все още в България? Може 
би всъщност ние тук имаме голям късмет – не че сексизъм няма, но като погледнем 
как стоят нещата на институционално ниво, какво показват статистиките за жени на 
високи постове например или простия факт, че силно феминистко движение или поне 
изявен дебат по темата няма, май излиза, че наистина всички проблеми са ни решени. 
Може би въпреки всички негативи соцът поне ни е лишил от проблема между полове-
те, разрешавайки ги от раз с пълно равноправие. Може би… Разбира се, от значение 
е и изключително либералната политика по отношение на жените още преди Втората 
световна война. 

И все пак има нещо изключително проблематично в тази безпроблемност, в това 
„всичко ни е наред“, в това как жената и женското се е стопили в едно общо, уни-
версално цяло, където майчинството, бракът, сексуалността и други „женски“ теми 
просто не излизат на повърхността. Защото нямат значение? И това ли са решени 
въпроси? В момента е учудващо колко малко български художнички се занимават с 
проблеми на пола, още по-малко пък са „феминистки“ и заявяват силна политическа 
позиция. 

С тази тема „Въведение в съвременното изкуство“ не цели да заявява, декларира и 
алармира. А да открие отново дебата по темата за жените в изкуството, да направи 
още една проверка дали това изобщо е актуален проблем. Ако е, как това намира 
изражение в практиката на български художнички, които са специфичните аспекти 
и има ли феминистко изкуство? Ако не е, значи може би „женското“ е демоде. Дори 
така да е, не можем просто така да заровим една фундаментална тема, поне не и 
докато не осъзнаем и не преосмислим как стигнахме дотук. 

Лекторките тази година са много различни като занимание и подход към феминист-
ките теми. Изкуствоведката Ирина Генова ще постави въпроса за жените и присъст-
вието и взаимодействието им с художествените институции. Кураторката Мария 
Василева пък ще представи емблематичната група „8-ми март“ и нейното знаково 
женско присъствие в българското съвременно изкуство. Към презентацията на Мария 
Василева ще се състои и разговор с представителки на групата. Със своята лекция 
пък Миглена Николчина ще направи исторически обзор, връщайки се назад към 20. 
век и използвайки за отправна точка психоаналитичните подходи на Юлия Кръстева. 
Цикълът от лекции ще завърши с разговор с художничката Рада Букова за това как 
женското намира израз в изкуството, дори когато не е политическо и еднозначно 
афиширано като феминистко. 

„Въведението“ задава повече въпроси и не претендира, че ще дава ясни отговори. 
Както и в предишните издания в последни седем години платформата ще представя 
различни гледни точки и ще се опитва да изостря вниманието и да създава онази спе-
цифична чувствителност, необходима за съвременното изкуство.

Стефка Цанева



27.05. (събота), 17:00 – 19:30 часа 
Галерия „Академия“, HXA, ул. „Шипка“ 1, София

ХУДОЖНИЧКИ И АРТ ИНСТИТУЦИИ / 
КАКВО (ОЩЕ) ИСКАТ ЖЕНИТЕ? ВЪПРОСИ 
И КРИТИЧЕСКИ ОТКЛИК В АРТИСТИЧНИТЕ 
ПРАКТИКИ ДНЕС

КАКВО ИСКАТ ОТ АРТ ИНСТИТУЦИИТЕ 
ХУДОЖНИЧКИТЕ ДНЕС?

Днес, когато жените в художествените академии и университетски програми по 
креативни арт практики са многобройни, а често и броят им превишава този на 
мъжете, когато сред преподавателите има повече жени, отколкото преди поло-
вин век, въпросът „Какво (още) искат жените?“ звучи сякаш по-остро. Също и в 
експозициите на художествените музеи днес художничките са по-добре пред-
ставени. Означава ли това, че сме в епоха след феминизма, че неговата пробле-
матиката принадлежи на миналото? Достатъчно е да видим в интернет или на 
телевизионния екран как от най-високи и видими трибуни водещи политически 
фигури днес заявяват без притеснение убеждението си, че жените са „по-слаби, 
по-дребни, по-малко интелигентни и трябва да печелят по-малко“ или демонс-
трират банална вулгарност.

С конкретни примери от художествения живот у нас и другаде ще се опитаме да 
зададем днешни въпроси към арт институциите. Критическият отклик на худож-
нички в конкретни артистични творби и практики ще бъде в центъра на обсъжда-
нето.

ИРИНА ГЕНОВА Е ПРОФЕСОР В НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ. РАБОТИ ПО ПРОЕКТИ В ИН-
СТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА, БАН. ПУБЛИКАЦИИТЕ Й ОБСЪЖДАТ МАНИВЕСТА-
ЦИЯТА НА МОДЕРНИЗМИТЕ В БЪЛГАРИЯ И СЪСЕДНИТЕ Й СТРАНИ, КАКТО И СЪВРЕМЕННИТЕ 
АРТИСТИЧНИ ПРАКТИКИ. АВТОРКА Е НА КНИГИТЕ: "МОДЕРНИЗМИ И МОДЕРНОСТ - (НЕ)
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИСТОРИЗИРАНЕ" (ДВУЕЗИЧНА - НА БЪЛГАРСКИ И НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 
2004), "TEMPUS FUGIT. ЗА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО И ВИЗУАЛНИЯ ОБРАЗ" (ДВУЕЗИЧНА - 
НА БЪЛГАРСКИ И НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 2007), "ИСТОРИЗИРАНЕ НА МОДЕРНОТО ИЗКУСТВО 
В БЪЛГАРИЯ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗКАЗИ СЛЕД МОДЕРНОСТТА" (2011) И ДР. СЪСТАВИТЕЛКА 
И РЕДАКТОРКА, СЪВМЕСТНО С АНГЕЛ В. АНГЕЛОВ, НА ЧИТАНКИТЕ: "СЛЕДИСТОРИИ НА ИЗКУ-
СТВОТО" (2001) И "РАЗКАЗВАЙКИ ОБРАЗА" (2003).



МАРИЯ ВАСИЛЕВА (РОДЕНА ПРЕЗ 1961 В СОФИЯ, КЪДЕТО И ЖИВЕЕ) ЗАВЪРШВА ИЗКУСТВО-
ЗНАНИЕ В НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ В СОФИЯ (1984). ДОКТОР НА НАУКИ-
ТЕ (2007). КУРАТОР, ИСТОРИК НА ИЗКУСТВОТО И ХУДОЖЕСТВЕН КРИТИК. СПЕЦИАЛИЗИРА В 
МУЗЕЯ ЗА МОДЕРНО ИЗКУСТВО В НЮ ЙОРК (1998), В УНИВЕРСИТЕТА В РОЧЕСТЪР, САЩ (1999), 
В ЦЕНТРАЛНО ЕВРОПЕЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БУДАПЕЩА (2002), В МЕЖДУНАРОДНАТА ПРО-
ГРАМА ЗА ХУДОЖНИЦИ И КУРАТОРИ (ISCP), НЮ ЙОРК (2002) И ДР. ЕДИН ОТ ОСНОВАТЕЛИТЕ 
НА ИНСТИТУТА ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО – СОФИЯ. КУРАТОР НА ГРУПА 8-МИ МАРТ. ДЪЛГО-
ГОДИШЕН ГЛАВЕН КУРАТОР НА СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ. ИНИЦИАТОР 
НА НАГРАДАТА ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО БАЗА. СЪЗДАТЕЛ НА НАГРАДАТА ЗА МЛАД ЖИ-
ВОПИСЕЦ НА ФОНДАЦИЯ „ЕДМОНД ДЕМИРДЖИЯН“. КУРАТОР НА МНОЖЕСТВО ИЗЛОЖБИ С 
БЪЛГАРСКО И МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ КАКТО В СТРАНАТА, ТАКА И В ЧУЖБИНА. АВТОР НА 
КНИГИ И МНОЖЕСТВО СТАТИИ В КАТАЛОЗИ, СПИСАНИЯ И ВЕСТНИЦИ.

03.06. (събота), 17:00 – 19:30 часа
Галерия „Академия“, HXA, ул. „Шипка“ 1, София

ГРУПА „8-МИ МАРТ“. ОСЪЗНАТИ 
И НЕОСЪЗНАТИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА 
БЪЛГАРСКИЯ ФЕМИНИЗЪМ

Група „8-ми март“ съществува активно в периода 1997-2006. През 2014 г. из-
лиза книгата „Група 8-ми март. Кратка история на изкуството през последните 
25 години в текстове и картинки“, в която осем от най-активно участващите в 
изложбите на групата отговарят на осем въпроса на куратора Мария Василева. 
Този проект определено слага поантата върху извисения женски глас в съвре-
менното изкуство през последните 20 години. Група „8-ми март“ няма начало 
и край, нито определен брой участници. Нейните над 15 изложби не обслуж-
ват теоретични постулати, а са естествена реакция на конкретно място и време. 
Инициативата за първата изложба „Версията на Ерато“ през 1997 г. е на Аде-
лина Попнеделева и Алла Георгиева. Те остават и най-активното ядро на гру-
пата заедно с Надежда Олег Ляхова и куратора на групата Мария Василева. 
Към тях се присъединяват Боряна Росса, Даниела Костова, Нина Ковачева, Таня 
Абаджиева, Силвия Лазарова, Мариела Гемишева, Елена Панайотова, Моника 
Роменска, Надя Генова и други. Сред най-известните са: „Обсебване“, 1999, 
„Субекти и сенки“, 2000, „Shop-art. Жени на пазар(а)“, 2001, „Смяна на места-
та“, 2001, „Умножаване на отраженията“, 2006. Групата не прави изложби на 
всяка цена. Тя се появява само там и тогава, когато наистина има какво да каже. 
Гъвкавият характер на „8-ми март“ отразява в голяма степен развитието на фе-
министките практики в България, както и докъде обществото може да ги понесе.



17.06. (събота), 17:00 – 19:30 часа
Галерия „Академия“, HXA, ул. „Шипка“ 1, София

ОТ УДВОЯВАНЕ КЪМ УЖАС: ПОГЛЕД ПРЕЗ 
ЮЛИЯ КРЪСТЕВА

Конкретни творби на български художнички (Вера Недкова, Вера Лукова, Лика 
Янко и др.) ще бъдат разгледани през психоаналитичната призма на теоретич-
ните възгледи на Юлия Кръстева за женската индивидуация, за формирането на 
женствеността и за специфично женските източници на вдъхновение. От идеали-
зацията и спиритуализацията на образа на другата жена (майката, сестрата) 
до пренаписването на християнството от женска гледна точка, творбите на по-
ранните генерации български художнички ще бъдат съпоставени с поетеси като 
Багряна и Дора Габе и съ-противопоставени както на доминиращите тенденции 
в изобразяването на женствеността в българската живопис, така и на възхода в 
творчеството на съвременните художнички на това, което Юлия Кръстева нари-
ча „абект“, будещата отвращение и ужас вискозност на невъзможното отделяне 
от майчиния обект.

МИГЛЕНА НИКОЛЧИНА Е ПРОФЕСОР ПО ИСТОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА В СОФИЙСКИЯ УНИ-
ВЕРСИТЕТ. АВТОРКА Е НА КНИГИ С БЕЛЕТРИСТИКА И ПОЕЗИЯ, КАКТО И НА ТЕОРЕТИЧНИ И ЛИ-
ТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, НАЙ-НОВОТО ОТ КОИТО Е „ДЕВИ, РИЦАРИ, КРА-
ЛИЦИ. ЛЮБОВТА В ЛИТЕРАТУРАТА НА СРЕДНОВЕКОВИЕТО И РЕНЕСАНСА“ (2014).



РАДА БУКОВА Е РОДЕНА ПРЕЗ 1973 Г. В СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ. ПРЕЗ 2002 Г. ЗАВЪРШВА ECOLE 
NATIONALE DES BEAUX-ARTS В ПАРИЖ. ЖИВЕЕ И РАБОРИ В ПАРИЖ И СОФИЯ. СРЕД НЕЙНИТЕ 
САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ СА: MAGIC SPRING, 35 RUE DE CHANZY, REIMS QUELLE ÉNERGIE 
METTONS-NOUS À TRANSFORMER LES CHOSES, AVEC UN PLAISIR NON DISSIMULÉ ( WITH SHANTA 
RAO), POPKIMOTO, PRÉ ST-GERVAIS, FRANCE, THE SKY IS A COLOR, SARIEV CONTEMPORARY, 
ПЛОВДИВ, "START A NEW VICTORY" FUTURA, ПРАГА; "UN SAGE EST SANS IDÉE” (A SAGE IS 
WITHOUT IDEA), ГАЛЕРИЯ PATRICIA DORFMANN, ПАРИЖ; "ONE, TWO, THREE…"; ГАЛЕРИЯ SARIEV 
CONTEMPORARY, ПЛОВДИВ, “COLOUR BLUE”, ГАЛЕРИЯ STORK, РУАН; “ME AND A GERMAN GIRL”, 
ГАЛЕРИЯ PATRICIA DORFMANN, ПАРИЖ; „ПЕЙЗАЖ С КАМЪК“, ГАЛЕРИЯ ВАСКА ЕМАНУИЛОВА, 
СОФИЯ; "STILL LIFE… THE REST IS FOG AND WIND”, ИСИ (ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУ-
СТВО), СОФИЯ. УЧАСТВА В МНОЖЕСТВО ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ В РЕДИЦА ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖА-
ВИ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САЩ, ЮЖНА КОРЕЯ И ТУРЦИЯ, СРЕД КОИТО: EAT THE BLUE A PROJECT 
BY JAGNA CIUCHTA, 116 CENTRE D'ART CONTEMPORAIN,MONTREUIL, ФРАНЦИЯ; WOULD YOU 
LIKE A BAG WITH THAT? MUDAC, ЛОЗАНА; BRAINBOW, ГАЛЕРИЯ BERTRAND GRIMONT, ПАРИЖ; 
“ELEVENTH HOUR”, ГАЛЕРИЯ FUTURA, ПРАГА; „КРАЯТ И ОТВЪД“, БАНЯ СТАРИННА, ПЛОВДИВ; 
“L’HIVER OU LE DÉLUGE”, ГАЛЕРИЯ NATHALIE OBADIA ПАРИЖ; „ДЪРЗОСТ И КРАСОТА“, ГАЛЕРИЯ 
РАЙКО АЛЕКСИЕВ, СОФИЯ, “THERE HAS BEEN NO FUTURE, THERE WILL BE NO PAST”, ICSP, НЮ 
ЙОРК. НЕЙНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СА В КОЛЕКЦИЯТА НА СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА 
ГАЛЕРИЯ И В ЧАСТНИ КОЛЕКЦИИ В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА. НОСИТЕЛ Е НА НАГРАДАТА ЗА СЪ-
ВРЕМЕННО ИЗКУСТВО НА М-ТЕЛ ЗА 2009 Г. И НА НАГРАДАТА БАЗА ЗА 2008. РАДА БУКОВА Е 
РЕПРЕЗЕНТИРАНА ОТ ГАЛЕРИЯ SARIEV CONTEMPORARY ОТ 2012

24.06. (събота), 17:00 – 19:30 часа
Галерия „Академия“, HXA, ул. „Шипка“ 1, София

ДОБРЕ ОБЛЕЧЕНА ЖЕНА
Разговор с Рада Букова

Рада Букова притежава една особена чувствителност. Понякога с един жест тя 
умее да променя обикновените предмети до неузнаваемост и да им придава не-
обикновено присъствие и магнетизъм. Работата на Рада Букова никога не говори 
гръмко, никога не изисква от наблюдателя и не го притиска в ъгъла, за да раз-
бере на всяка цена. Тя дава свобода за интерпретация, да намериш множество 
значения и смисли или просто удоволствието от това да присъстваш в нейното 
пространството.

Самата Рада Букова е далеч от феминизма като активистки и политизиран акт, 
но темата за позицията на жена, било то в изкуството или живота, е от голямо 
значение за нея, артистичната й практика и процеса на работа. В рамките на 
„Въведение в съвременното изкуство“ 2017 Рада Букова и Стефка Цанева ще 
разговарят за разнообразните женски позиции и гледни точки и как те намират 
(или не) израз в изкуството. Разговорът ще бъде визуално ориентиран и чрез 
многобройни нагледни примери от творчеството на Рада Букова (и не само) ще 
се представят различни „женските теми“ в изкуството.



„Потьомкинови села, по света и у нас. Разговори с френски съвременни артисти от 
наградата на Фондация Рикар и куратори“ се реализира в контекста на изложбата 
„Палат Потьомкин“ и в сътрудничество с Перно Рикар България, Фондация Рикар, 
Френски Институт и Национална Галерия Двореца. Серията от разговори ще запоз-
нае аудиторията със съвременното френско изкуство в разговор с едни от най-интри-
гуващите френски артисти. 

Самата практика на представените артисти от френската сцена обогатява и релати-
визира понятието за „сцена“. Многообразието на темите които ги вълнуват, съумява 
да преодолее всякакви географски, стилистични или тематични граници, които биха 
се стремили да уеднаквят подхода им. Фактът, че авторите са обединени от различ-
ни връзки с Франция, не ги прави по-малко граждани на една глобална артистична 
общност. Техните изследвания и сътрудничество ги отвеждат до страните от бившия 
Източен блок, отвъдморските територии, бившите колонии, градски или отдалечени 
райони във Франция и по света. Те се сблъскват с колониалната история, гранич-
ните линии, политическите катаклизми, ролята на градоустройството и паметниците, 
наративите на формирането на национално самосъзнание, декора на музеите или 
на информационното общество, медийния дискурс, начините за взимане на думата, 
анализа на несловесното общуване чрез жестове, разликите във външността и нера-
венствата между индивидите.

Разговорите по време на „Въведение в съвременното изкуство“ се провеждат в рам-
ките на изложбата „Палат Потьомкин“ и ще представляват както лекции, така и въз-
можност за един по-неформален диалог с авторите.



Модератор на платформата:
Емил Урумов

Емил Урумов е куратор на съвременно изкуство, роден през 1979 в Пловдив, 
който живее в Париж. Изучавал е визуални изкуства, има магистърска степен 
като куратор (Париж 1 Университет, 2009). Асистирал е на кураторите Пиер 
Бал-Бланк и Ханс Улрих Обрист, има опит от MAMVP (Париж), gb agency (Па-
риж) и MAMCO (Женева). Бил е куратор и ко-куратор на най-разнообразни из-
ложби като „Tension Economy” (CAC Parc Saint Léger, 2016, Франция); “Theatre 
of Operations” (Théâtre de l’Usine, Женева, 2015); “The Galápagos Principle” 
(Palais de Tokyo, Париж, 2013); “There is as yet insufficient data for a meaningful 
answer” (2012, CAC Villa du Parc, Франция) и мн.др.



ЛЕКТОРИ

Стефан Никоалев е роден в София през 1970 година, завършва Художествената гимназия 
в родния си град (1983-1988), Парижкaта академия за изящни изкуства (1988-1994) и 
Уинчестърската школа по изкуства (1992), Англия. Имал е множество самостоятелни изложби 
и колективни изложби във Франция, Белгия, България и др. През 2007 г. Николаев представя 
България на Венецианското биенале (заедно с Иван Мудов и Правдолюб Иванов). Същата 
година участва и в Лионското биенале, а през 2004 – в Биеналетата в Гуангджу, Корея и 
Цетинье, Черна Гора. Негови работи са показвани в арт изложенията ArtBasel, FIAC, The Armory 
Show, ARCO. За участието си в 4-тото Биенале в Цетинье Николаев получава наградата за 
изкуство на ЮНЕСКО. Стефан Николаев е репрезентиран от галерия Sariev Contemporary, 
Пловдив и галерия Michel Rein, Brussels, Paris

Брюно Сералонг е роден през 1968 г. в Шательоро, Франция. Той живее и работи в Париж. 
Преподавал е от 2004 г. в Университета по изкуство и дизайн в Женева. Негови творби се 
излагат редовно във Франция и в целия свят. Осъществил е многобройни самостоятелни 
изложби в Mamco (Женева); Wiels (Брюксел); Game Palm (Париж); Virreina Centre de la Imatge 
(Барселона). Негови творби са част от многобройни обществени колекции, включително 
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris (Париж), Tate Modern (Лондон), Fotomuseum Винтертур 
(Winterthur), Културния център Помпиду (Париж) и Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration 
(Париж). 

Матийо К. Абоненк е роден през 1977 г. в Париж и живее в Рим. Той се фокусира върху 
формите на културна хегемония на които се основава развитието на съвременното общество. 
Независимо дали става дума видео, фотографии, инсталации, рисунки или изложбени проекти 
Матийо К. Абоненк изследва доминиращите принципи на репрезентацияра чрез присвояване 
на елементи и съществуващи събития, свързани главно с имперската история и колниализма на 
така наречените "развити страни".

Светлана Куюмджиева (р. 1977) е критик и куратор базирана в Пловдив, България. 
Завършила е Изкуствознание в Националната художествена академия. Работила е като 
седмичен наблюдател за визуални изкуства на в. Култура, консултант за съвременно изкуство 
на различни издания в България и арт редактор на Abitare Bulgaria. От 2003 до 2013 работи 
като куратор в галерия Credo Bonum – София (основана през 2003 като галерия СИБАНК). 
Понастоящем е артистичен директор на фондация "Пловдив 2019". Светлана Куюмджиева 
е съучредител на фондация „Изкуство – Дела и Документи“ и член на Independent Curators 
International (ICI).

Мари Воание е родена през 1974 г. и живее в Париж. Тя получава наградата Prix des 
médiathèques au Festival International du Documentaire (FID) и наградата за късмотражно 
кино във фестивала Cinéma du Réel au Centre Pompidou на Центъра Помпиду в Париж 2007 
г. Отличена е с наградата на фондация Рикар през 2016 г., Воание е участвала в Триеналето 
на Париж, на Биеналето на Рен през 2012 г. и Берлин през 2010 г. Филмите й наскоро са 
станали част от колекциите на Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Париж, Musée du Grand-
Hornu в Белгия, и френския национален  художествен фонд за съвременно изкувто и PACA 
FRAC в Марсилия.

Стефан Барбие-Буве е роден през 1981 година в Марсилия. В момента живее и работи 
между Брюксел и Амстердам. Завършва Ecole Cantonale d’Art de Lausanne в Швейцария. 
Участва в многожество групови и самостоятелни изложби в Белгия, Франция и Швейцария. 
Негови прозиведения са част от публичните колекции на Frac Aquitaine и Osterreichisches 
Museum fur angewandte Kunst (MAK) във Виена.

Пиер Бал-Блан (роден 1965) е независим куратор и директор на CAC Brétigny (Център 
за съвременно изкуство в Бретини, в околностите на Париж). От 2003 г. насам той ръководи 
проекта "Phalanstère Project",- поредица от site-specific интервенции, насочени към критичното 
преосмисляне на логиката зад събирането на произведения на изкуството. Чрез своята работа 
той продължава да изследва формите и отговорностите на музеите, ежедневните им дейности 
и връзките им с града. През 2017 Бал-Блан е част от кураторския екип на документа 14 Атина-
Касел.



ПОТЬОМКИНОВИ СЕЛА, ПО СВЕТА И У НАС
РАЗГОВОРИ С ФРЕНСКИ СЪВРЕМЕННИ АРТИСТИ ОТ НАГРАДАТА НА 
ФОНДАЦИЯ РИКАР И КУРАТОРИ

Програма се осъщества в контекста на изложбата „Палат Потьомкин“ и в 
сътрудничество с Перно Рикар България, Фондация Рикар, Френски Институт и 
Национална Галерия / Двореца и е съпътсвана от пърформанси

 
20 май 2017 (Събота), 14:00–17:30
Национална художествена галерия / Двореца, 
пл. „Княз Александър I“ 1, София

Разговори с артисти:
Стефан Николаев
Брюно Сералонг

Пърформанси:
Жулиен Бисмют, Slapdash
Луиз Ерве и Клое Майе, A side [Страна А], със Стефан Додуров
20:00 / 21:00 / 22:00 (Европейска нощ на музеите)

1 юли 2017 (Събота), 15:30–18:00
Национална художествена галерия / Двореца, 
пл. „Княз Александър I“ 1, София

Разговори с артисти:
Матийо К. Абоненк

Пърформанс:
Луиз Ерве и Клое Майе, A side [Страна А], със Стефан Додуров

Разговори с куратори:
Светлана Куюмджиева

2 юли 2017 (Неделя), 14:00–18:00
Национална художествена галерия / Двореца, 
пл. „Княз Александър I“ 1, София

Разговори с артисти:
Мари Воание
Стефан Барбие-Буве

Пърформанс: 
Джими Робер, Figure de style [Стилистична фигура]

Разговори с куратори:
Пиер Бал-Блан [Pierre Bal-Blanc]



02.06. (петък), 18:30 – 21:00
Гьоте-институт България, ул. „Будапеща“ 1, София 

Форум Колекционери

И тази година „Въведение в съвременното изкуство“ ще добави лекции 
за колекционирането, като част от поредицата „Форум Колекционери“ 
в сътрудничество с Гьоте-Институт България. В началото на юни ще имаме 
възможност да научим повече за корпоративната колекция Art Collection 
Telekom от нейния куратор. Как може колекционирането на съвременно 
изкуство да се превърне в разказ за съвременните проблеми ще ни раз-
каже Райналд Шумахер, куратор и директор на Office for Art (Берлин).

Райналд Шумахер е работил като асистент на Герхард Рихтер, работил 
е за галерии като Barbata Gladstone, Ню Йорк и Esther Schipper, Берлин, 
бил е клавен куратор на частната колекция Goetz Collection в Мюнхен. 
Курирал е изложби в множество музеи и галерии по света, включително 
и в Bunderkunsthalle в Бон. Шумахер е куратор на корпоративната ко-
лекция Art Collection Telekom от 2010 година.



Разказът на колекцията – Колекцията на Дойче Телеком 
Art Collection Telekom

Как може колекционирането на съвременно изкуство да се превърне в разказ за 
съвременните проблеми?

Историята обикновено се разгръща през думите, през текста, през езика, на-
писан или разказан от лице със субективна перспектива. Но съществува общо 
съгласие за основното значение на думите, така че другият може да разбере 
разказа.

Обектите са невербални, нямат глас, не разказват сами историята. Но изкуство-
то, особено съвременното изкуство, е обвързано с постоянно говорене, писане и 
превеждане на обектите в субективни разкази и истории.

Курирането на колекция, какво означава това? Поставяне на неща, обекти, за-
едно и то с каква цел? Колекционирането всъщност дали не е вид проучване, 
като например в археологията - откриват неща, дават им числа, местоположе-
ние, класификация и ги поставят на рафтове или в кутии, на склад или в изложба? 
Как може колекционирането да се превърне в разказ и да инициира общуване 
и обмен на идеи или мисли?

Лекцията ще представи и разгледа няколко предмета от корпоративна колекция 
Art Collection Telekom на компанията Дойче Телеком. Ще се опитаме да дадем 
определение на това, как се "разказва история", за да можем да следваме пътя 
от обективността на обектите до субективността на историята, разказана от ко-
лекционерите и кураторите.

Райналд Шумахер



ПОТЬОМКИНОВИ СЕЛА, ПО СВЕТА И У НАС
РАЗГОВОРИ С ФРЕНСКИ СЪВРЕМЕННИ АРТИСТИ ОТ НАГРАДАТА 
НА ФОНДАЦИЯ РИКАР И КУРАТОРИ

МОДЕРАТОР: ЕМИЛ УРУМОВ

20 МАЙ 2017, 14:00 – 17:30 ЧАСА

РАЗГОВОРИ С АРТИСТИ:
СТЕФАН НИКОЛАЕВ, БРЮНО СЕРАЛОНГ

1 ЮЛИ 2017, 15:30 – 18:00 ЧАСА

РАЗГОВОРИ С АРТИСТИ И КУРАТОРИ:
МАТИЙО К. АБОНЕНК И СВЕТЛАНА КУЮМДЖИЕВА

2 ЮЛИ 2017, 14:00 – 18:00 ЧАСА

РАЗГОВОРИ С АРТИСТИ И КУРАТОРИ:
МАРИ ВОАНИЕ, СТЕФАН БАРБИЕ-БУВЕ И ПИЕР БАЛ-БЛАН

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА 
ГАЛЕРИЯ ДВОРЕЦА 

ПЛОЩАД “КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” 1, 
СОФИЯ

ГАЛЕРИЯ “АКАДЕМИЯ”, HXA
УЛ. “ШИПКА” 1, 

СОФИЯ
ЧАС: 17:00

ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ
УЛ. “БУДАПЕЩА” 1, СОФИЯ

ЧАС: 18:30

ВСИЧКО, КОЕТО ВИНАГИ СИ ИСКАЛ ДА ЗНАЕШ 
ЗА ЖЕНИТЕ В ИЗКУСТВОТО*
*НО НЕ ГО ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ

МОДЕРАТОР: СТЕФКА ЦАНЕВА

27 МАЙ, 17:00-19:30 ЧАСА

ХУДОЖНИЧКИ И АРТ ИНСТИТУЦИИ / КАКВО (ОЩЕ) ИСКАТ ЖЕНИТЕ?
ВЪПРОСИ И КРИТИЧЕСКИ ОТКЛИК В АРТИСТИЧНИТЕ ПРАКТИКИ ДНЕС
ЛЕКЦИЯ НА ИРИНА ГЕНОВА

3 ЮНИ, 17:00-19:30 ЧАСА

ГРУПА “8-МИ МАРТ”. ОСЪЗНАТИ И НЕОСЪЗНАТИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ФЕМИНИЗЪМ. 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАРИЯ ВАСИЛЕВА И РАЗГОВОР С НЯКОИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГРУПАТА

17 ЮНИ, 17:00-19:30 ЧАСА

ОТ УДВОЯВАНЕ КЪМ УЖАС: ПОГЛЕД ПРЕЗ ЮЛИЯ КРЪСТЕВА
ЛЕКЦИЯ НА МИГЛЕНА НИКОЛЧИНА

24 ЮНИ, 17:00-19:30 ЧАСА

ДОБРЕ ОБЛЕЧЕНА ЖЕНА
РАЗГОВОР С РАДА БУКОВА

2 ЮНИ, 18:30 ЧАСА

РАЗКАЗЪТ НА КОЛЕКЦИЯТА - КОЛЕКЦИЯТА НА ДОЙЧЕ ТЕЛЕКОМ ART COLLECTION TELEKOM
ЛЕКЦИЯ НА РАЙНАЛД ШУМАХЕР
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