
Едногодишна програма на галерия ONE
януари - декември 2023 г.



В периода януари 2023 - декември 2023 г. галерията 
планира провеждането на 12 изложби в пространство 
и 6 във външна среда

Ефимерно изкуство - интердисциплинарен проект 
на Стела Василева - светлинна инсталация

„Модерност и съвремие: връзки и 
интерпретации” (работно заглавие) - сборна 

изложба: Жорж Папазов, Златю Бояджиев, Никола 
Танев, млади автори под 35 г. 



Lost in translation, miscommunication 
различни медии - скулптура, инсталация, обекти, текст, живопис.

Проектът е интердисциплинарен, обединявайки визуални изкуства и поезия.

Групова изложба на украинския колектив 
Open group 
Open group е основан през август 2012 г. в Лвов 
от шестима художници: Евгени Самборски, Юрий 
Билей, Антон Варга, Олег Перковски, Павло Ковач, 
Станислав Турина.

Самостоятелна изложба на Иван Мудов

Участие в месеца на фотографията (юни 2023 г.)
Традиционно, галерия ONE се включва в месеца на фотографията, който се

 състои през юни всяка година. В практиката на галерията е за тази 
инициатива да работи в партньорство с външни институции, като до момента 

проекти в галерия ONE са осъществили фондация МУЗИС, Национална 
Художествена Академия, НАТФИЗ и др



FLOW
различни медии - скулптура, инсталация, обекти, текст, живопис.
Кураторски проект на Илинка Чергарова, базиран върху идеята за 
трансформацията на рационалното и познатото в трансценденталното

Генеалогия на феминисткото изкуство в  
България (работно заглавие)  
различни медии - скулптура, инсталация, обекти, 
текст, живопис. 
Изложбата ще изследва интерпретации на 
концепцията за феминизъм в българското 
съвременно изкуство, но този път акцентирайки 
върху новите теми и подходи към тази тема,  
както и нейното контекстуално разширяване. 

Образователни уъркшопи 

Проектът предвижда провеждането на серия от уъркшопи, съпътстващи художествената програма и 
разработени тематично спрямо спецификите на всяка изложба. Приложени ще бъдат два основни подхода: 
теоретичен и практически.  
Теоретичната част ще включва лекция и разговор към всяка изложба 
Практическата част ще се провежда под формата на художествена работилница, като възможни посоки на 
работа са насочени към
класически подходи като скициране по натура, развиване на цветоусещането, запознаване с основи в 
живописването, скулптиране с достъпни материали, а други към модерни техники като колаж, асамблаж, видео 
и др. Възможни са и мултижанрови включвания, работа с движение и звук. 

Topics of conversation: Video tours
Dualism II

Topics of conversation: Video tours
NEVER ROBERTA / Текла Алексиева и Искра Благоева, 
изложба живопис

Topics of conversation: Video tours
ЖИВО И МЪРТВО / RASSIM®

https://www.youtube.com/watch?v=CxeCow-jsbU&list=PLR9Ayj6BET8yEUYkgjbCcDw721rqB-JKV
https://www.youtube.com/watch?v=AVtk6-ebXIQ&list=PLR9Ayj6BET8yEUYkgjbCcDw721rqB-JKV&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=9blCcxzsKFA&list=PLR9Ayj6BET8yEUYkgjbCcDw721rqB-JKV&index=4


Каталог на Викенти Комитски Партньори:


