


         

Бившата къща на Яблански, една от емблематичните сгради на София, след дълга 
реставрация заживява като клуб от затворен тип: The Residence. Обновена е 
фасадата с всичките си орнаменти; вътре прецизно са възстановени лампериите, 
декорациите по таваните и стените, парапетите на стълбите. Новите решения 
в интериора и градината, доразвили запазените детайли от сградата, внасяйки 
съвременно звучене, са на арх. Пенка Станчева. Гостите на клуба могат да 
прекарват времето си в уиски бара, ресторанта или в пиано бара в подпокривното 
пространство. В топлите дни - и в градината с нейния ресторант.

лабиринт

в нощта
БЕДЕН, НО СЕКСИ

„Сариев” открива 
сезона си в Нощта 
на музеите с това 

мото (заето от кмета 
на Берлин, описващ 
Берлин) и тематична 

изложба (до 30.10) на 
нашите Антон Стоянов, 

Викенти Комитски, 
Воин де Воин, Лазар 

Лютаков, Лубри, Рада 
Букова, работещи тук и/
или навън. Подръчност и 
импровизация, интуиция 
и директност - твори се 
по обявения принцип.

опити 
 МОМЕНТИТЕ    

Димитър Николаев търси 
пластичен и живописен 
израз на интензивното 
усещане за живеене, в 
което рационалността 

отстъпва пред 
въодушевлението. 

Заглавието на 
експозицията - „Процепи 
във времето” - назовава 
точно тези мигновения. 
В галерия 1908 от 10 до 

22 септември.

Брацигово
ЗА ДОМА - ОТ 

ЕКСПЕРТИТЕ 
Посетителите на 

изложението за дома и 
градината Стил Експо 
на 23 и 24 септември 
в Брацигово (в двора 
на фирма Керамит 

ЕООД) ще видят стилни 
мебели и аксесоари, 
както и качествени 
бои и латекси. На 

провежданите 
уъркшопове могат 

да получат помощта 
на експерти, които 

ще разработват 
индивидуалните им 

проекти. 

ЕКСКЛУЗИВНО/ЗАВРЪЩАНЕ НА СТИЛА 

Фотоизложбата на Иван Пастухов 
„Времето е на твоя страна” по повод 
годишнината от 11 септември извиква 
в съзнанието идеята за устойчивостта 
и виталността на Ню Йорк. И напомня, 
че да снимаш в този космополитен свят 
означава да колекционираш различия - в 
лицата, местата, цветовете, часовете… 
Авторът споделя своята разходка в „този 
фантастичен град” и без да йерархизира 
видяното, му се наслаждава. 

В ОБЕКТИВА/
РАЗНОЛИКИЯТ NYC 
12 - 30 СЕПТЕМВРИ, ГАЛЕРИЯ МИСИЯТА

Кои са религиозните паметници 
и археологическите ценности в 
Софийската света гора, какви 
дейности са извършени до момента 
от фондация Credo Bonum по 
обновяване на маршрута, който би 
отвел още хора към неопознатото 
родно, към духовността - някои от 
отговорите са в серия фотографии 
и текстове. Сред показаното - 
Сеславският, Кремиковският и 
Буховският манастир в обектива 
на Яне Голев, Вени Райновска, Деница 
Варадинова, Христо Николов - Ичо.

ПРОЕКТ/
СОФИЙСКАТА 
СВЕТА ГОРА
16 СЕПТЕМВРИ - 16 ОКТОМВРИ, 
ГАЛЕРИЯ CREDO BONUM
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