
         Bravacasa

ТРИМА/РИКОШЕТ  17 ЮНИ – 3 ЮЛИ, РАКУРСИ

Еклектичната изложба е колективен опит за връзка 
между минало и настояще, между две различни култури. 
Авторите са от едно поколение, потърсили нови житейски 
и творчески територии в Канада. За Огнян Цеков са 
важни собствените ни предчувствия и копнежи, Наско 
Пелев броди из необятните интернет полета с различни 
интерпретации на едни и същи факти, Орлин Манчев 
е медитативно съсредоточен в отделния момент, в 
тишината на самопознанието.

ИЗБОР/МЕБЕЛИ 
ОТ ТУРЦИЯ

Догташ (Dogtas), най-добрата 
турска фабрика за мебели, 

откри представителен 
шоурум в София. Марката има 

предложения за всяка зона в 
съвременния дом - детски стаи, 

спални, дневни и трапезарии 
с цялото разнообразие на 
цветове, повърхности и 

материали, които можем да 
очакваме от марка с 38-годишна 

история. 
www.dogtas.bg

ПРАЗНИК/
INTERIUS 

ARREDAMENTI
Един от най-добрите 

шоуруми за модерен дизайн 
у нас отбеляза пет години 
на българския пазар. Interius 

Arredamenti е повече от 
магазин за дизайнерски мебели 
и осветление – той е място с 
мисия, концепция и характер. 
Екипът му е последователен 

в отстояване на добрия вкус, 
стил, качество на живот и 

непреходните ценности в 
интериорния дизайн. Водещите 

италиански марки Flexform, 
Poliform/Varenna, Wittman, 

Gab, Foscarini са представени 
професионално, с постоянно 

обновяващи се колекции, а 
мащабността на предлаганите 

услуги и приятелското 
отношение превръщат Interius  
в място, което не може да бъде 
пропуснато, когато говорим за 

съвременен дизайн. 
 

ГРАФИКА/ГОЛЯМ 
ФОРМАТ   
3 - 23 ЮНИ, ГАЛЕРИЯ НАТАЛИ

67-годишният Михаил Шемякин 
е наричан Пикасо на нашето 
време, класират го сред десетте 

с ъ б и т и я
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АРИСТОКРАТИЧНО/
FIGURA NOVA 

Този път дизайнерите на “Артистико”, 
производител на художествени подови настилки, 
се вдъхновяват от дворците на френските крале. 

Новото оригинално решение за пода се нарича 
фигура „Версай”. Изработена е от масивен дъб и 

може да бъде изпълнена в няколко цветови варианта. 
Особено ефектна е линията от състарена дървесина - постига изразителен 

аристократичен шик в съчетание и с класически, и с модерен дизайн.       

най-влиятелни художници в съвременното изкуство. Свободата 
да израсне като философ и артист намира извън Съветския съюз, 
откъдето е изгонен през 1971 г. За втори път галерията представя 
негови графични творби.


