About
Sariev+Markov sculpture projects е съвместна инициатива на галерия Sariev Contemporary и
Марковстудио, която чрез различни дейности (резиденция, образователен модул, съставен
от разговори, уъркшоп, дни на отворените врати, както и изложба и сътрудничество с
публични институции) цели изграждането на поле за създаване и представяне на
скулптурни проекти за публичното пространство, както и среда за обсъждане и развитие
на такива проекти.
Идеята за съвместен скулптурен проект Sariev+Markov sculpture projects е инициирана в
края на 2017 г. от Веселина Сариева, директор на галерия Sariev Contemporary като главен
създател на концепцията и организатор, и подкрепена от собствениците на работилниците
за скулптура Марковстудио и репрезентирания от Sariev Contemporary автор Стефан
Николаев.
Скулптурният проект ще се фокусира, от една страна, върху това какво е съвременната
скулптура днес, как се създава, каква е нейната роля, как е мислена в контекста на
различни места и ситуации, какъв е международният опит в създаването ѝ, а от друга
страна, върху въпроса за нейното място в публична среда (градини, паркове, публични
сгради) и етиката ѝ в рамките на споделеното пространство, в което живеем заедно.
Проектът обединява усилията на галерия Sariev Contemporary, която е разпознаваема
галерия и институция в международен план, като през годините е инициирала и развивала
редица пионерски проекти в публичното пространство и работи активно с куратори и
автори, създаващи проекти в публична среда, и Марковстудио, които са сред най-големите
работилници за производство на скулптури в България с богат опит в работата с водещи
артисти като Пол Маккарти, Ричард Джаксън, Джейсън Роудс, Сам Дюран, Ванеса
Бийкрофт, Стефан Николаев, Недко Солаков и много други.
Скулптурният проект стартира с редица дейности в началото на 2019 г., между които
разговори, презентации, уъркшопове и изложби, и с резиденция, чийто борд се състои от
Веселина Сариева (директор и основател, Sariev Contemporary), Марин Марков (директор
и основател, Марковстудио), участващите куратори Дария дьо Бове (старши куратор, Palais
de Tokyo, Париж), Аарон Мълтън (куратор, Лос Анджелис), художника Стефан Николаев и
основните партньори на проекта.

Първите проекти на Sariev+Markov sculpture projects се осъществяват в партньорство с
Френски институт, Столична община, Софийска градска художествена галерия и нейния
филиал галерия "Васка Емануилова", Фондация „Отворени изкуства”.
Проектът е финансиран от Програма „Култура” на Столична община.

Artist Residency
Резиденцията за професионални артисти се инициира с намерението да се създаде
споделено място за диалог между чуждестранен художник, продуцент, галерия, куратор за
създаването на творба на съвременното изкуство от автора, която да бъде представена в
обществена среда или в публична институция в България.
Резиденцията ще даде възможност на артисти, избрани от утвърдени куратори, да
изработят скулптурна работа в Марковстудио и да я представят в сътрудничество със
Sariev Contemporary пред по-голяма аудитория.
Фокус страни през 2019 г. са Франция и САЩ. Участващите резидентни артисти за 2019 г.
са избрани от Дария дьо Бове (старши куратор, Palais de Tokyo, Париж) и Аарон Мълтън
(куратор, Лос Анджелис).
Участието в резиденцията е само по покана.

Artist Talks and Lectures
Под формата на разговори и лекции куратори и художници ще споделят пред широка
публика своя международен опит и експертиза в сферата на съвременната скулптура и
значението на изкуството в публичното пространство.

Exhibitions
В рамките на инициативата ще бъдат представяни художествени и документални изложби.
Също така, новосъздадените скулптурни творби ще бъдат изложени в публична среда в
България и в изложби в чужбина.

Workshops
Инициативата ще включва и професионални уъркшопове на професионални артисти,
между които и резидентните артисти, със студенти по скулптура и млади художници. За
участващите млади автори това ще бъде възможност да се срещнат със скулптори с

международна практика, да влязат в леярна за пръв път, да видят как на практика се
изработват скулптурите.

Open Doors Studios
Чрез дните на отворените врати, които се планира да се осъществят в Марковстудио, ще
се даде на аудиторията възможността да се запознае с дейността на резидентните артисти
– своеобразно „открехване на завесата“ към творческия процес, както и да научи повече за
създаването на скулптурните творби.

Collaborations with public institutions
В рамките на Sariev+Markov sculpture projects ще бъдат реализирани специални
сътрудничества с частни и обществени публични пространства за представяне на
скулптурните проекти.

Старт – Програма 2019:

Artist Residency
Първият артист, избран за участие в Sariev+Markov Artist Residency, е френският автор
Уилфрид Алмендра. Първото издание на резиденцията се реализира през февруаримарт 2019 г. в София.

Създаване на мостове – изкуство в публичното пространство
лекция на Дария дьо Бове, старши куратор, Palais de Tokyo
19 март 2019, 18 ч
Френски институт, пл. Славейков 3, София
Вход свободен
Лекцията ще бъде на френски с превод на български

Разговор с Уилфрид Алмендра
първи резидентен артист, Марсилия, Франция
28 март 2019
Френски институт, пл. Славейков 3, София
Вход свободен

Уъркшоп с Уилфрид Алмендра
професионален уъркшоп за студенти и млади артисти

30 март 2019
начална точка: галерия „Васка Емануилова“, бул. Янко Сакъзов 15, София
крайна точка: Марковстудио, ул. Доло, Требич, София
Участието в уъркшопа е след кандидатстване по отворена покана
Уъркшопът се осъществява в партньорство с програмата "Изкуство и публично
пространство" на галерия "Васка Емануилова"

Документална изложба
работата по проекта на резидентния артист Уилфрид Алмендра в градска среда и
работата му със студенти ще бъде представена чрез филм, скици, материали,
реални елементи от творби и др.
13 – 21 юни 2019
Галерия „Васка Емануилова“, бул. Янко Сакъзов 15, София
Изложба
представяне на новосъздадената скулптурна творба от Уилфрид Алмендра в София,
България
изложбеният период и локацията предстои да се уточнят

-------Очаквайте повече информация във връзка с деня на отворените врати и други
инициативи в рамките на проекта.

