София

5°

избери друг град

26 април 2016 (вторник)

Къде съм ? Начало /

MENU

Афиш
Харесва ми

Споделяне

0

0

ЛИЛЯНА КАРАДЖОВА

12:14, 25 април 2016
116

0 коментар

Инсталацията „Бездомният артист” на Валентина Скиара, представена от Stick Place.

01/03
Гледаме спящ художник пред галерия "Аросита"
Инсталацията „Бездомният артист” на Валентина Скиара представя художник, който спи,
изправен с лице към галерия "Аросита". Творбата е изработена от дърво и хартия и е
прикачена с вериги.
Идеята за "Бездомен" идва от определението за някого, който няма собствен дом, и
връзката му със света, осъществяваща се през галериите, изглежда доста несигурна.
„Бездомният артист” може да бъде видяна до 8 май в Stick Place пред галерия "Аросита".
Изложба представя найстарите ни авангардни арт групи
Две от найстарите български авангардни арт формации са фокус на изложбата „От

дистанцията на времето”. Това са група "Кукув ден" и тандемът ДЕ, които са активни
през 70те и 80те години на XX век. Художниците са представени с картини, колажи,
инсталации, както и документални материали – фотографии, видеозаписи и текстове.
Изложбата може да бъде посетена до 5 юни в САМСИ, а в деня на откриването на 27
април от 18.30 ч. ще бъде връчен „Железен орден за съвременно изкуство” на Венцислав
Занков.
Фотографии на Томек Шикора за годишните времена
Фотографът Томек Шикора показва своя поглед за „Четирите годишни времена” в
пейзажни снимки. Шикора е утвърден полски автор, представен в десетки самостоятелни
изложби, а проектите му "Aлбум" и "Aлиса в страната на чудесата" са излагани в Музея
за съвременно изкуство в центъра Помпиду, Париж.
Снимките от „Четирите годишни времена” са повлияни от естетиката на пикторализма и
могат да бъдат видени в Полския институт до 2 юни.
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