
Образователна ПЛАТФОРМА

НЕДЕЛНИ ЛЕКЦИИ -
ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО 
ИЗКУСТВО

Тип: две сесии с четири лекции
Дати: април, май, юни

„ТЕМИ И МЕДИИ В 
СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО“, 
водещ Вера Млечевска -
1, 8 април, 13, 20 май 

„СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО
В БЪЛгаРИя“
водещ Весела Ножарова - 
3, 10, 17, 24 юни

Място: Vivacom Art hall

Свободно посещение -
с предварително записване

РаЗгОВОРИ С ТВОРЦИ - 
ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО 
ИЗКУСТВО

Тип: четири разговора
Дата: април, май, юни, 
септември

Място: Софийска Градска 
Художествена Галерия

СТЕфаН НИКОЛаЕВ

ЕРгИН ЧаВУшОгЛУ

НЕДКО СОЛаКОВ

ПЛаМЕН ДЕяНОВ

Модератор: Весела Ножарова

Свободно посещение 



„Въведение в съвременното изкуство” е образователна плат-
форма, стартирала през 2011 година, инициирана от Фондация 
Отворени Изкуства и Галерия Сариев и разработвана съвместно 
с куратори и изкуствоведи. Събитията към платформата протичат в 
различни структурни етапи - специализиран образователен курс, 
отворени лекции, разговори с творци и др. 

Първият етап, през 2011 година, протече като образователен 
курс в Склада /+/ в София, даващ теоретично знание и въвеждащ 
в конкретиката, терминологията и спeцификата на съвременното 
изкуство. През пролетта на 2012 година предстоят „Разговори с 
Творци” в Софийска Градска Художествена Галерия и „Неделни 
Лекции” във Vivacom Art Hall, a последният разговор от платфор-
мата ще се проведе през септември в Нощта на музеите и галери-
ите - Пловдив.



Неделни лекции - Въведение в съвременното изкуство са про-
дължение на започнатия през 2011 година образователен курс, 
структуриран като група от тематични сесии с по четири лекции. 
Курсът развива няколко основни аспекта в гледането и разбира-
нето на съвременно изкуство за любители, почитатели, колекцио-
нери и непрофесионалисти. Сесиите предлагат базисни познания 
за най-важните направления в съвременното изкуство, неговите 
енциклопедични представители, институции. Теоретичната част е 
съпроводена с богат изобразителен материал. С партньорството 
на Виваком Фонд през 2012 година са разработени свободни за 
посещение Неделни лекции - Въведение в съвременното изкуство, 
чието провеждане предстои във Vivacom Art Hall. 

Неделни лекции - Въведение в съвременното изкуство ще предста-
ви двете тематични сесии: „Теми и медии в съвременното изкуство” 
с водещ Вера Млечевска и втората сесия „Съвременното изкуство 
в България” с водещ Весела Ножарова.  Лекциите във всяка сесия 
са четири, провеждат се в неделя от 15:00 до 18:00 часа. След 
края на всяка лекция се предвижда време за дискусия с участници-
те в курса върху проблемите, изложени в нея. Курсът е свободен за 
посещение, но се изисква предварително записване за всяка сесия 
на желаещите за участие. Броят на местата е 40 и е ограничен.



ВЕРа МЛЕЧЕВСКа  е куратор и критик , 
член на фондация „Изкуство – дела и доку-
менти”, отговорна за резидентната програма 
на фондaцията и редактор на интернет изда-
нието за култура – Блистер. Куратор е на из-
ложбите „По следите на загубеното време”, 
Софийска градска галерия, 2007; „Персона”, 
галерия ИСИ, София, 2010; Handle with care, 
Unicredit studio, Milano,2010; „Трансгресии”, 
галерия Кредо Бонум, 2011, Фон: Млади 
автори „Backup“, Лубри, галерия „Сариев“, 
2011.

Сесия „Теми и медии в
съвременното изкуство”  

Водещ: Вера Млечевска

1 април  - Модерност и съвременност. Между реализъм
  и абстракция – Идеология на модернизма

8 април  - Изкуство и общество. Статутът на художника
  между пазара и независимостта

13 май -  Концептуално изкуство и Постмодерност

20 май - Изкуство след 2000 г. Глобализъм.
  Стратегии на репрезентация



ВЕСЕЛа НОЖаРОВа (р. 1974) е куратор 
и критик на свободна практика. Има магис-
търска степен по История на изкуството в 
Художествена академия, София. Работила 
е в СБХ, в галерия „Ирида” и Ата – център 
за съвременно изкуство. От 2003 до 2006 е 
програмен мениджър за визуални изкуства в 
Център за култура и дебат „Червената къща”, 
София. През 2007 е куратор на българското 
национално участие в 52-то Венецианско би-
енале за съвременно изкуство, а през 2008 – 
асистент куратор на 11-то Архитектурно би-
енале във Венеция. Била е куратор на редица 
изложби в България и в чужбина. През 2008 
става член основател на фондация „Изкуство 
– дела и документи”.

Сесия „Съвременното
изкуство в България” -
кратък хронологически преглед на появата и
развитието на съвременното българско изкуство.  
Водещ: Весела Ножарова

3 юни - Българското изкуство на границата на две епохи.
  Неконвенционални форми: история, важни акции
  и групи

10 юни  - Българското изкуство през 90-те години.
  Първите частни галерии, фондации и фестивали.
  Индивидуалният принос и главните фигури на
  прехода  – куратори и художници.

17 юни  -  Внос/Износ: Българското изкуство
  на световната арт сцена.

24 юни -  Българското изкуство след Милениума.
  Какво се е променило? Институции и събития.
  Конкурси и награди. Пазар и колекционерство.



 

РаЗгОВОРИ С ТВОРЦИ е серия от срещи с български художници, 
които заемат водещо място на световната художествена сцена. 
Те ще ни доближат до своята работа, споделяйки практическия 
си опит в пътя си към етаблиране на световната арт сцена и ще 
споделят възгледите си за обществото и света през призмата на 
съвременното изкуство. Поканените автори са: Стефан Николаев, 
Ергин Чавушоглу, Недко Солаков, Пламен Деянов. Разговорите 
ще бъдат водени от Весела Ножарова – модератор на събитието.



ЕРгИН ЧаВУшОгЛУ е роден през 1968 г. 
Завършва Художествената гимназия в София 
през 1987 г. През 1994 г. получава бакала-
върска степен в Мармарския университет, 
Истанбул, а през 1995 магистърска степен 
от Голдсмитс Колидж към Лондонския универ-
ситет. Живее и работи в Лондон. Има свои 
самостоятелни изложби в различни държави 
и участия в III берлинско биенале за съвре-
менно изкуство, Берлин (2004); Poetic Justice, 
VIII международно истанбулско биенале, Ис-
танбул; във Венецианско биенале (2003).

7 април
СгХг

12 май
СгХг

СТЕфаН НИКОЛаЕВ е роден в София през 
1970. През 1994 завършва Ecole Superieure 
Nationale des Beaux Arts de Paris. Живее и 
работи в Париж. Правил е изложби в Тейт 
Ливърпул, галерия АТА София; негово про-
изведение е част от българското участие във 
Венецианското биенале през 2007. Член е 
на института за съвременно изкуство ИСИ, 
София.



НЕДКО СОЛаКОВ е роден в Червен бряг, 
живее в София и завършва Художествената 
академия  през 1981 г. От началото на 90-те 
години се включва активно в световната арт-
сцена и участва в редица Биеналета, взима 
участие в Манифеста 1 (Ротердам, 1996), 
Документа 12, Касел (2007) и редица други. 
През последните години е имал самостоятел-
ни изложби в: Музея Шиадо в Лисабон, Му-

зея „Рейна София” в Мадрид, Фондация „Ди Апел” в Амстердам, 
Кунстхаус Цюрих. Творби на Недко Солаков се намират в някои от 
най-влиятелните световни музеи: Музей за модерно изкуство, Ню 
Йорк, САЩ; Музей за модерно изкуство, Франкфурт, Германия; 
Музей за съвременно изкуство „Фондация Лудвиг”, Виена; Кунст-
хаус Цюрих; Музей Лудвиг, Будапеща; Модерна галерия, Любляна, 
Тейт Модерн, Лондон, както и в публични частни колекции: „Тисен-
Борнемиса”, Виена; „Дакис Йоану”, Атина; „Ела Сиснерос”, Ма-
ями, САЩ.
През юни 2012 Недко Солаков ще за втори пореден път в Доку-
мента. 

ПЛаМЕН ДЕяНОВ е роден във Велико Тър-
ново през 1970 г. Завършва Средното худо-
жествено училище за приложни изкуства в 
Трявна с профил „Художествена дърворезба“ 
и Националната художествена академия в 
София. През 1992 г. заминава за Виена и се 
дипломира в Академията за изящни изкуства. 
Специализира в Центъра за изкуство и архи-
тектура МАК – Лос Анджелис, Университета 

по изкуствата „Мусашино“ – Токио и участва в международна 
програма за художествени ателиета в Швеция. Има множество 
участия в изложби в Ню Йорк, Лондон, Мадрид, Виена, Хамбург, 
Лайпциг, Кайро. Представя самостоятелни експозиции в Палацо 
Дукале (Двореца на дожите) – Генуа, Музея за модерно изкуство 
(MUMOK) – Виена, Palais de Tokyo – Париж, Музея за съвременно 
изкуство (MOCA) – Шанхай.

21 септември
Пловдив 

23 юни 
СгХг



РаЗгОВОРИ С ТВОРЦИ - ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗ-
КУСТВО и НЕДЕЛНИ ЛЕКЦИИ - ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО 
ИЗКУСТВО са свободни за посещение събития, които целят да 
привлекат както специализирана аудитория, така и посетители, ин-
тересуващи се от съвременно изкуство. С цел нормалното проти-
чане на събитието, Неделните лекции ще се проведат с предвари-
телно записване на желаещите да присъстват. Максимален брой 
участници 40 човека. Всеки посетител получава папка, молив, чан-
тичка, хендаути за всяка отделна лекция в сесията.   

аУДИТОРИя



гаЛЕРИя СаРИЕВ е частна галерия, създадена от 
Катрин и Веселина Сариеви през септември 2004 
година в Пловдив. Галерията минава два етапа в раз-
витието си като от есента на 2009 започва работа 
по нова изложбена политика Sariev Contemporary 
- ориентирана към интернационално презентиране 
на българско съвременно изкуство. Днес с активната 
си работа и подбор на имена, Галерия Сариев се е 
превърнала в двигател и комуникатор на съвременнo-
то българско изкуство. Галерия Сариев е в основата 
на трите организации, работещи по концепцията на 
създателите си – развитие на градска култура, съвре-
менно изкуство, креативна икономика. Другите две 
платформи към тази концепция са Фондация Отворе-
ни Изкуства и и artnewscafe, Пловдив. 

www.sariev-gallery.com

фОНДаЦИя ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВа е учредена 
през 2007 година в Пловдив. Фондация „Отворени 
Изкуства” работи за осмисляне, активизиране и кому-
никиране на града със средствата на изкуството. Дей-
ността на Фондация Отворени Изкуства е насочена 
основно към създаването, разработването и проду-
цирането на собствени културни проекти. В ежегодна-
та програма са заложени основно проекти и събития 
в три програми: Нощ на музеите и галериите, Град и 
култура, Филмова програма. От 2011 година Фонда-
ция „Отворени Изкуства“ стартира Образователна 
програма за Съвременно Изкуство и Форум Колек-
ционери. 

www.openarts.info

ОРгаНИЗаЦИя



ПаРТНьОРИ

СПОНСОРИ 

През 2011 г. партньор на образователния курс беше Склада +, 
София. С партньорството на Виваком Фонд през 2012 година Не-
делен курс - Въведение в съвременното изкуство ще се  проведе 
във Vivacom Art Hall, София. Свободни за посещение. 

Курсът се реализира с финансовата подкрепа на Фондация Аме-
рика за България, Национален Фонд Култура 
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ОБРаЗОВаТЕЛНа 
ПЛаТфОРМа

НЕДЕЛНИ ЛЕКЦИИ 
Място на провеждане:
Vivacom Art hall,
ул. Гурко 4, София
от 15:00 до 18:00 часа

СЕСИя „ТЕМИ И МЕДИИ 
В СЪВРЕМЕННОТО 
ИЗКУСТВО”, водещ Вера 
Млечевска  - април, май 

СЕСИя „СЪВРЕМЕН-
НОТО ИЗКУСТВО В 
БЪЛгаРИя”, водещ 
Весела Ножарова - юни 

Свободно посещение 
- с предварително 
записване

РаЗгОВОРИ С ТВОРЦИ 
Място на провеждане: 
Софийска Градска 
Художествена Галерия
от 11:00 до 14:00 часа

 СТЕфаН НИКОЛаЕВ
ЕРгИН ЧаВУшОгЛУ 
НЕДКО СОЛаКОВ
ПЛаМЕН ДЕяНОВ*
Модератор: Весела 
Ножарова

Септември  – 
21 септември – в Нощ 
на музеите и галериите - 
Пловдив

Свободно посещение

*


