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На 10 ноември Галерията за модерно изкуство обяви първото издание на 
МOST: Конкурс за българско съвременно изкуство.
Oсъзнавайки колко са важни усилията за стимулиране на българската 

художествена сцена, Галерията се ангажира с изграждането на добра платформа 
за изява на талантливи български артисти.
Нашият стремеж е конкурсът  да се превърне в ежегодно събитие с традиции, 
институционална подкрепа и международнопризнати ментори.  
Вярваме, че изкуството не е точна наука, но арт мениджмънтът често е 
ключов момент за превръщането в световен феномен на много артисти. 
Галерията ще предложи  професионален арт маркетинг  на български автори, 
оценени  от авторитетно международно жури  и  ще работи за правилното им 
позициониране на местния и световен арт пазар.
Проектът се осъществява в партньорство с новооткритото пространство за 
изкуство и култура VIVACOM ART HALL.

ТВОРЧЕСКАТА СЕЛЕКЦИя ЩЕ БЪДЕ НАПРАВЕНА ОТ АВТОРИТЕТНО 
МЕЖДУНАРОДНО ЖУРИ В СЪСТАВ:  
Диана Пикасо, изкуствовед;  
Геза фон Хабсбург, изкуствовед и куратор;  
сър Питър Блейк, британски поп арт художник;  
Ирина Мутафчиева,  директор на Националната галерия за чуждестранно 
изкуство; 
Деница Атанасова – Гергова, президент на Музейна галерия за модерно 
изкуство; 
Валери Стефанов, председател на Съюза на колекционерите в България; 
Любен Генов, председател на Съюза на българските художници;  
проф. Свилен Стефанов, зам. - ректор на Националната художествена 
академия, катедра ‘’Съвременно изкуство‘‘.
Срокът за подаване на документи е:  
10 ноември 2011 - 10 януари 2012 г.
Повече информация за регламента, журито и сроковете за кандидатстване може 
да намерите на сайта: www.most.modernartgallery-bg.com

MOST: КОНКУРС ЗА 
БЪЛГАРСКО 

СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО
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МАЛКИ ФОРМАТИ
16-30 ноември

През месец ноември Галерията за модерно изкуство обръща 
специално и заслужено внимание на вълнуващия свят на малкия 
формат. Графични листове, живопис и колажи от художественото 
наследство на водещи представители на XX и XXIв. изпълват залите на 
Галерията. Сред подбраните автори са имената на Хуан Миро, Пабло 
Пикасо, Марк Шагал, Салвадор Дали, Анди Уорхол, Хънт Слонъм, 
Робърт Марс.

По един или друг начин в изяществото на малкия формат всички 
те намират предизвикателството да разгърнат своето огромно 
въображение, идеи и умения. Малката живописна или графична творба 
приканва към близък контакт и носи свое специфично естетическо 
въздействие. 

Ценовият диапазон на произведенията от селекцията варира 
между 1 800 - 5 000лв. и предоставя на арт ценителите чудесни 
инвестиционни възможности за стартиране на собствена колекция. 
Запознайте се с някои предложения или заповядайте при нас!    

Робърт Марс - Chanel dots, 31 х 31 см, смесена техника, подписан,  
цена 3900 лв
Колажите на Робърт Марс попадат изцяло в естетиката на 
американския поп арт. Всяка творба разказва своя лична история, 
разкривайки духа и културната идентичност на 60-те.
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МАЛКИ ФОРМАТИ
16-30 ноември

Робърт Марс - Superman

Хуан Миро, цветна литография, 33 х 25 см, номерирана, подписана в 
лит.камък, цена 2000лв
Серията „La Melodie Acide“ е създадена от Миро през 1980г. в 
Барселона  под влиянието на сюрреалистичната поезия и музика. 
Отпечатък от тиража й днес се съхранява в графичния фонд на 
Фондация Миро.    



ИЗБРАНО 
ОТ ГАЛЕРИЯТА 3
Основоположникът на британския поп арт – сър Питър Блейк 
гостува в България по повод откриването на първата голяма 
изложба за сезона в МГМИ: ABSOLUT BRIT ART. За краткия 
си престои у нас, сър Питър участва в дискусия със студенти от 
Националната художествена академия и се срещна с децата от Арт 
школата на Галерията.
Вернисажът за откриването на изложбата събра много публични 
личности,  представители на бизнеса и арт ценители в салона 
на Оборище 10. Сред гостите бяха Катрин Барбър – временно 
управляващ посолството  на Великобритания, Джон О‘Шонеси, 
консул на Великобритания, художникът Павел Койчев, Димитър 
Митовски, Ваня Тошева, проф. Любомир Стойков, Коко Каменаров и 
много други. 
Месецът на британското изкуство в Галерията обедини в 
съвместна изложба най-забележителните британски съвременни 
автори - Питър Блейк, ексцентричния скулптор Аниш Капур 
и лондонските провокатори – Марк Куин и  Деймиън Хърст. 
Галерията за модерно изкуство има ексклузивни права за 
представянето на авторите в България.
Изложбата се осъществява с подкрепата на Alpha Bank 
– генерален спонсор на МГМИ през настоящата година 
и фармацевтична компания Софарма. В ролята си на 
дългогодишен ценител на модерното изкуство и вдъхновител на 
търсещите творци, сред които самите Питър Блейк и Деймиън 
Хърст, Absolut Vodka също застана зад проекта.

ПИТЪР БЛЕЙК ОТКРИ 
ABSOLUT BRIT ART

ПУБЛИКАЦИИ ЗА ИЗЛОЖБАТА
bTV: Сър Питър Блейк с изложба у нас
Труд: Британски арт щурмува София
Дарик: ИНОВАТОРИТЕ #24: Питър Блейк, поп арт художник

http://www.alphabank.bg/
http://www.sopharma.bg
http://www.absolut.com
http://www.btv.bg/shows/tazi-sutrin/videos/video/795237188-Sar_Pitar_Bleyk_s_izlojba_u_nas.html 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1047434
http://zar.bg/view_article.php?article_id=13400
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„ПАРИЖКАТА СЮИТА“ 
НА СЪР ПИТЪР БЛЕЙК
Графичната серия „Париж“ обединява 
много от основните мотиви в 
творчеството на Питър Блейк - 
тълпите, публичните забавления и 
танци, пъстри пеперуди, домашни 
любимци и екзотични животни, 
умело балансирани с едноцветни 
композиционни пространства. Тези 
съчетания придават на творбите 
„старинна патина”, напомняща 
техниката на акватинта. 

Поредицата се състои от 20 
оригинални сериграфии върху хартия, 
сътворени с техниката на колажа. 

Блейк черпи вдъхновение от комплект 
сувенирни пощенски картички на града  
с  антикварна стойност, които използва 
като сюжетна основа на всеки един от 
колажите в книжното тяло. Художникът 
разработва изключително комплексни 

и хумористични сюжети, със скупчване 
на символи и предмети, които вади 
от личната си колекция от вещи и 
изрезки.

Говорейки за изтънчения британски 
хумор в творбите на сър Питър, 
не бихме могли да пропуснем 
композицията „Десет мъже във 
въздуха” (10 Man Up), чиято история 
се развива пред L‘Hôtel national des 
Invalides, национален паметник, чийто 
строеж е разпореден от Луи XIV през 
1677г.  Тогавашната базилика е 
издигната в памет на всички ветерани, 
загинали в битки. Днес тя е приютила 
саркофага на Наполеон и обединява 
няколко музея. На фона на този 
монумент в чест на  френските военни 
подвизи, Питър Блейк проявява фин 
британски хумор и подрежда като 
„бременските музиканти” английския 
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„ПАРИЖКАТА СЮИТА“ 
НА СЪР ПИТЪР БЛЕЙК
селянин, моряка... чак до гвардееца, 
като внушителната човешка кула се 
извисява по-високо дори от купола на 
френските завоевания.

Цирковите прояви са особено любима 
и повтаряща се тема в творчеството на 
поп артиста. В композицията „Цирк 2” 
(Circus II) например, цирковата арена 
е разположена пред самия Пантеон. 
В сериграфията  „Денят, в който Сена 
замръзна (The day the Seine froze), 
виждаме конски впряг „Руска тройка“, 
препускащ на фона на парижкото 
кметство.

Не липсват и сюжети, които носят 
романтично очарование. На преден 
план в творбата „Целувката” (The 
Kiss), различаваме образите на Ханс 
Кристиян Андерсен и актрисата Сара 
Бернар, разделени от една целувка – 

небезизвестно произведение на Рой 
Лихтенщайн. „Момичето” и „Конфуций”  
са построени по сходна схема, тоест 
действието е изнесено на преден 
план.

За ценителите, които гледат 
на изкуството като инвестиция, 
изключително красивите и 
хумористични сюжети от серията 
„Париж“ носят много добри 
перспективи. За сравнение, другата 
градска серия на Блейк „Venice Suite“ 
(2008), надскочи  първоначалната си 
стойност с 45% през последните две 
години.

Circus II
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10 Man UprightThe KissConfucius
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Безспорният секссимвол на 60-те години - Мерилин Монро, е муза на редица 
известни художници, писатели, сценаристи и режисьори.  Нейният загадъчен 
образ продължава да вълнува съвременните автори и днес, намирайки безброй 
нови превъплъщения и интерпретации. 
През изминалата година британският поп артист Питър Блейк също създаде 
няколко творби, представящи незабравимия и вечен лик на американската 
актриса. Прототипът, който Блейк използва е взаимстван от най-популярната 
фотосесия на звездата, направена специално за филма „Ниагара“ от 1953 г. Тя е 
дело на известния фотограф Джийн Корнман. Любопитен е фактът, че снимка от 
същата сесия използва и Анди Уорхол за създаването на серията „10 Мерилин” 
от 1967г.  
Произведението на Питър Блейк носи краткото и лаконично заглавие „М.М.” 
Изпълнено е с техника сериграфия с диамантен прах и е отпечатано от художника 
само в един екземпляр. За Блейк Мерилин е не само символ на американската 
поп култура, но и източник на неизчерпаемо вдъхновение и творчески интерес. 
Техническото изпълнение на творбата и естетическото въздействие на модела я 
превръщат в един от най-впечатляващите експонати от изложбата на британския 
поп артист у нас. 

ТВОРБА НА МЕСЕЦА: 
ПИТЪР БЛЕЙК

МЕРИЛИН, 2010
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В края на месец септември Галерията стартира поредица от срещи-презентации, 
наречена “Inside the Gallery”. 
Журналисти от водещи медии първи имаха възможността да надникнат в 
работните помещения, където при специални условия се съхраняват и описват 
постъпилите произведения в колекцията. Деница Атанасова-Гергова представи 
кратка презентация за развитието на световния арт пазар според годишния 
отчет на „Art Price”, в която се открояват две силни тенденции. Китай с бързи 
темпове премина от 9-то до 1-вo място, заемайки позиции на най-големия и 
бързоразвиващ се пазар на изящно изкуство в света. Като цяло 2010 година 
пък е била много богата на събития, като се наблюдава значителен ръст и 
стабилизиране на пазара.
В световна новина се превърна един от големите рекорди за 2010 г. -продажбата 
на творбата на Пабло Пикасо „Nude, Green Leaves and Bust” за 95 млн. долара на 
аукцион в Кристис, Ню Йорк. На 4-то място в глобалната ранглиста за 2010-та 
е Анди Уорхол с „Men in her Life”. Картината бе откупена за 56.5 млн. долара, 
което е второто най-добро постижение за цялата кариера на артиста до момента. 
През първата половина на 2011 г. световният лидер и най-чест финалист - 
Пабло Пикасо заема 2-ро място с продажбата на малка творба “La Lecture”, която 
представя портрет на неговата любима Мари-Терез Волтер. Творби и на двамата 
рекордьори в продажбите присъстват в колекцията на Галерията за модерно 
изкуство. 
Тези и много други интересни и полезни  факти  ще научат арт любителите, 
които биха искали да знаят повече за трендовете на световния арт пазар, 
водещите имена на съвременното и модерно изкуство към момента, както и 
да получат практически съвети за стартиране на арт колекция. 

“INSIDE THE GALLERY”

Екипът на Галерията планира тези тематични срещи да станат 
традиционни. Очаквайте анонс за предстоящи събития в сайта: 
www.modernartgallery-bg.com,  както и на Facebook профила ни. 

http://www.modernartgallery-bg.com
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000744733412
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творба („Red Sphinx”) бе предложена и откупена за около 
500 000 долара.
Британецът от индийски произход Аниш Капур, е сред 
авторите със силно индивидуално творческо присъст-
вие и почерк. Вниманието и активния интерес към него 
нараства многократно след 1991г., когато художникът 
получава престижната награда „Търнър“. Само за изми-
налото десетилетие на международни търгове са отку-

пени десетки скулптурни инсталации на Капур, изпълнени от 
алабастър, стомана и камък. Тяхната единична продажна стой-
ност варира между 30 000 и 3 млн.долара. По отношение на 
графичната му продукция като най-търсена и популярна се оч-
ертава серията от цветни офорти „Сенки”, създадена през 2007. 
Активно внимание към тези творби се наблюдава както във Ве-
ликобритания, така и сред американските и европейски колек-
ционери и ценители. 
Като един от много продуктивните британски творци, Питър 
Блейк отдавна е част от пазарa на съвременно изкуство. Ми-
налата година аукционната къща Кристис – Лондон, продаде 
негов колаж с маслени бои за 448 952 долара, известен по-
вече като „Loelia, World‘s most tattooed lady” (1955). Сюжетът с 
татуираните дами добива широка популярност и във вариант 
на серия от цветни сериграфии в малък тираж. Всъщност, през 
годините с най-голяма динамика и разнообразие се отличава 
именно пазарът на графични произведения на сър Питър. Ста-
тистиката показва, че за последното десетилетие около 64% от 
продадените творби на художника са графики. Свързани изцяло 
с естетиката на британския поп арт, тези работи намират своите 
ценители във Великобритания, Германия, САЩ и др. 

От дълги години САЩ и Великобритания си делят челните позиции по реги-
стрирани продажби на произведения на изкуството. Още след Втората све-
товна война Америка постепено се налага като абсолютен лидер в 
тази сфера, задържайки и към днешна дата дял от около 32% от об-
щия пазар. 
Въпреки това, през последното десетилетие едни от най-любопитни-
те резултати на световните аукциони се отбелязват именно от млади 
и съвременни британски артисти. Достатъчно е само да се спомене 
рекордния успех на Деймиън Хърст, чиито творби се продадоха за над 

200 млн. долара на двудневен търг в Сот-
бис през 2008. 
Марк Куин попада в полезрението на 
колекционерите със своите скулптури и 
инсталации, маслени платна, графики, 
рисунки, фотографии и др. През май 2011 
на търг в Лондон офорти с характерни за 
изкуството му флорални мотиви бяха про-
дадени на стойност от близо 14 000 до-
лара. През същия месец на друг аукцион 
в Ню Йорк, бронзова скулптура от Марк 
Куин достигна рекордната за изкуството 
му цена от 1 млн. долара. За сравнение, 
само преди две години подобна изящна 

АРТ ИНВЕСТИЦИИ
ПРЕГЛЕД НА ПАЗАРА НА 

СЪВРЕМЕННО БРИТАНСКО ИЗКУСТВО

От ляво на дясно: Portraits of Landscapes IV | Loelia the most tattooed woman | Shadow Purple
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 5 -6 ноември  „И АЗ МОГА КАТО КРИСТО ДА ОПАКОВАМ КЪЩАТА НА 
МАМА И ТАТЕ“ – Развива при детето пространственото мислене и умения, чрез 
които то да се ориентира в качествата и свойствата на наличните материали и 
заобикалящите го обекти.
12 - 13 ноември „МОЕТО ФАНТАСТИЧНО ЖИВОТНО“ – Развива при 

детето чувството за пластичност и комбинативно мислене и го запознава с 
многообразието на животинския свят. 
19 – 20 ноември  „АВТОПОРТРЕТ, ИНСПИРИРАН ОТ САЛВАДОР ДАЛИ 

И АРЧИМБОЛДО“ – Развива при детето способността да наблюдава и да 
пресъздава това, което вижда, както и да заменя характерните си черти с 
нехарактерни предмети посредством фантазията си.
26 – 27 ноември Изложба с детски рисунки по случай втория рожден ден на 

Галерията за модерно изкуство.

На 1-ви октомври малките таланти от 
Арт школата на Галерията се срещнаха с 
британския поп арт художник сър  Питър 
Блейк. Като изкусни журналисти те му 
зaдаваха многоброини въпроси и порисуваха 
в неговата компания. На следващия уикенд 
децата участваха в урок по тема, вдъхновена 
от книгата на Блейк – „Постерът с моята буква“. 
Срещите със световноизвестни художници 
вече са традиционни за малките творци. 
Заниманията в арт школата помагат на децата 

да развият максимално въображението си чрез индивидуален подход и 
групови игри.
С новия си  преподавател - Ангелика Радева, и през този сезон талантите ще 
опознават модерния и съвременен свят на изобразителното изкуство. 
Ангелика е завършила Националното училище за изящни изкуства „Акад. 
Илия Петров“, има и бакалавърска степен - специалност Метал и живопис  от 
Национална художествена академия. В началото на 2011 специализира 
изящни изкуства в Англия, Хертфордшир, където се явява на конкурс за 
съвременни артисти и печели наградата – участие в изложба в Ковънт Гардън.
Програма на „Арт училище“ през ноември:

„АРТ УЧИЛИЩЕ“ ЗА ДЕЦА
ПИТЪР БЛЕЙК ГОСТУВА НА 

„АРТ УЧИЛИЩЕ“

Ангелика Радева 
Преподавател в „Арт училище“

аngelika.r@modernartgallery-bg.com

mailto:%D0%B0ngelika.r%40modernartgallery-bg.com?subject=From%20your%20e-bulletin
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АРТ НАСЛЕДСТВОТО 
НА ABSOLUT 
С ПЪРВА 
РЕТРОСПЕКТИВНА 
ИЗЛОЖБА В СОФИя
Изложбата ABSOLUT 
ART MODE гостува в 
Галерията за модерно 
изкуство от 28 октомври 
до 15 ноември 2011. 
Черната бутилка, 
нарисувана от Уорхол 
(ABSOLUT WARHOL), 
малката сребърна 
рокля на Камерън 
(ABSOLUT CAMERON) и 
ослепителната бутилка 
ABSOLUT MODE са сред 
акцентите в експозицията. 
Зала 2, Оборище 10

Art WednesdAys 
В КЛУБ residence
Една сряда oт всеки месец сред изискания 
интериор на The Residence Club, Галерията за 
модерно изкуство ще представя специална селекция 
изкуство на майсторите модернисти, световнопризнати 
съвременни автори, както и на някои именити български 
художници.
Събитията са отворени за членове на The Residence и клиенти 
на Галерията, които предварително обявят желанието си да посетят 
клуба, като се свъжат с консултант на галерията.
Първата Art Wednesday вечер  е планирана за 9 ноември, от 18:30 ч.

„Световете на Хънт Слонъм“ от 
Доминик Наа е задълбочен  и 
богато илюстриран поглед към 
творчеството на американския  
нео-експресионист Хънт 
Слонъм, чието творчество 
присъства в колекциите на 
над 100 музея по целия свят. 
Монографията  събира над 
600 произведения, създадени 
през 30 годишната кариера на 
художника. 
Очаквайте скоро и в Галерията 
за модерно изкуство!

„THE 
WORLDS 
OF HUNT 
SLONEM“

http://www.vogue.it/en/uomo-vogue/people/2011/06/houben-rt


Деница Атанасова-Гергова – Президент Галерия
denitsa.at@modernartgallery-bg.com
 
Силвия Йонкова – Директор Галерия
М +359 885 769 596
silvia.y@modernartgallery-bg.com
 
Албена Чешмеджиева
Мениджър „Комуникации“
М +359 879 841 518
press@modernartgallery-bg.com
 
Диляна Колева – Директор „Продажби“
М +359 887 590 081
dilyana.k@modernartgallery-bg.com
 
Цветелина Анастасова – Арт консултант
М +359 887 506 001
tsvetelina.a@modernartgallery-bg.com
 
Михаела Радева – Oперативен Мениджър
M +359 885 508 500
mihaela.r@modernartgallery-bg.com

Ангелика Радева – Преподавател на „Арт училище“
аngelika.r@modernartgallery-bg.com

Работно време
всеки ден: 11:00-19:00
София, ул. Оборище 10
Т + 359 2 943 40 00
Т/Ф + 359 2 946 30 00
mail@modernartgallery-bg.com

mailto:denitsa.at%40modernartgallery-bg.com?subject=From%20your%20e-bulletin
mailto:silvia.y%40modernartgallery-bg.com?subject=From%20your%20e-bulletin
mailto:press%40modernartgallery-bg.com?subject=From%20your%20e-bulletin
mailto:dilyana.k%40modernartgallery-bg.com?subject=From%20your%20e-bulletin
mailto:tsvetelina.a%40modernartgallery-bg.com?subject=From%20your%20e-bulletin
mailto:mihaela.r%40modernartgallery-bg.com?subject=From%20your%20e-bulletin
mailto:%D0%B0ngelika.r%40modernartgallery-bg.com?subject=From%20your%20e-bulletin
http://www.alphabank.bg
http://www.sopharma.bg
mailto:mail%40modernartgallery-bg.com?subject=From%20your%20e-buletin
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000744733412
http://MODERNARTGALLERY-BG.COM
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