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УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ, 

 
 Вдъхновени от колосалното творчество на съвременните художници Христо Явашев - Кристо и 

Жан-Клод Дьона Дьо Гийбон и последния им проект - опаковането на Триумфалната арка в Париж в 
периода 18 септември - 3 октомври, Столична община в партньорство със Софийска градска 
художествена галерия представя изложбата “Кристо и Жан-Клод. Живот=Творби=Проект”. От 8 
септември до 7 ноември, в залите на градската галерия на ул. “Гурко” №1 могат да бъдат видяни 
петдесет цветни и широкоформатни фотографии на Волфганг Фолц - спътник на художниците в 
работата им от 1971 година.  
 От една страна, изложбата дава възможност да се срещнем с различните проекти на артистите 
през десетилетията, а от друга, да влезем в ателието, където тече творческият процес по създаването: да 
видим срещите с политици и граждани; да усетим идеите и вдъхновението; вложената огромна енергия 
и труд; търпението и упоритостта, за да бъдат изведени тези творчески видения до осъществяване. 
 Издаването на каталог и съпътстващите  събития - кинопрожекции, лекции и турове с 
кураторите, ще обогатят изложбата, която е част от проекта на Столична община „Кристо и Жан-Клод: 
Срещи без раздяла”. 
 Ще се радваме, ако запознаете Вашите учители и ученици с възможността да посетят тази 
изложба и различните съпътстващи събития. За Ваше улеснение в края на писмото прилагаме програма 
на събитията по дати.  
 
 Благодарим ви! 
 
 Екипът на дирекция “Култура” на Столична община 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кристо и Жан-Клод:Срещи без раздяла - Програма  
 

  



Проектът се организира от Столична община и Софийска градска художествена галерия, 
Национална художествена академия, Фондация “Мусиз”, Фондация “Изкуство - Дела и Документи”, 
Гьоте институт, Френски институт в България, филмов фестивал “Мастер оф Арт”, Fine Art Factory.  

 
Септември  
2-15 септември, Изложба на постери от Музейната сбирка на Националната художествена 

академия, които проследяват хронологично творческото израстване на Кристо и Жан-Клод, Галерия на 
открито в Градската градина, вход свободен  

7-24 септември, Изложба на постери от Музейната сбирка на Националната художествена 
академия, които проследяват хронологично творческото израстване на Кристо и Жан-Клод, Галерия на 
открито в градина Кристал, вход свободен  

8.09. – 7.11, „Кристо и Жан-Клод. Живот=Творби=Проекти“ - ретроспективната изложба с 
фотографии на Волфганг Фолц и куратор Матиас Коденберг с най-известните проекти на Кристо и Жан-
Клод, както и уникални кадри, запечатали моменти от живота и работата им в ателие, Софийска градска 
художествена галерия. Каталог, кинопрожекции, лекции и турове с кураторите ще съпътстват изложбата 

10.09., 17:00ч, Прожекция на документалния филм “Мост към Кристо” на Евгения Атанасова в 
партньорство с  филмовия фестивал “Мастер оф Арт”, Виваком артхол Оборище №5  

11.09., 11:00-13:00 ч. – Детска архитектурна работилница „Да опаковаме в парка“ – на открито – за 
деца и родители, културно-образователна програма, с предварително записване  

17.09. – 24.09, Реализация на монументален мемориален стенопис в памет на Кристо и Жан-Клод 
на фасадата на Софийска математическа гимназия от българския графити артист Насимо  

30.09. 18:00ч, Присъствена лекция на художника Лъчезар Бояджиев, Софийска градска 
художествена галерия  

 
Октомври  
02.10., 11:00-13:00 ч., Детска архитектурна работилница „Триумфалната арка“, София Лаб, 

културно-образователна програма, предварително записване  
2.10., 13:00ч.,  Съботен тур в изложбата  „Кристо и Жан-Клод. Живот=Творби=Проекти”, 

Софийска градска художествена галерия, сборен пункт пред СГХГ, вход свободен, без предварително 
записване, капацитет до 30 души, културно - образователна програма  

05.10. Специализиран тур на изложбата,  „Кристо и Жан-Клод. Живот=Творби=Проекти“, за 
хората от третата възраст, Софийска градска художествена галерия, културно - образователна програма   

09.10., 11:00-13:00 ч.  – Детска архитектурна работилница „Архитектурна гимнастика“ – на 
открито – за деца и родители,  културно - образователна програма, с предварително заспиване  

9.10., 13:00 ч., СГХГ, съботен тур в изложбата  „Кристо и Жан-Клод. Живот=Творби=Проекти“, 
Софийска градска художествена галерия, сборен пункт пред СГХГ, вход свободен, без предварително 
записване, капацитет до 30 души, образователна програма  

14.10., 18.00ч., Онлайн лекция на Софи Дюпле – главен куратор в центъра „Помпиду“ - Франция, 
Софийска градска художествена галерия  

19.10., Специализиран тур на изложбата,  „Кристо и Жан-Клод. Живот=Творби=Проекти“, за 
хората от третата възраст, Софийска градска художествена галерия, културно - образователна програма   

23.10., 11:00-13:00 ч.  Детска архитектурна работилница „Триизмерни структури малки“ – на 
закрито,  културно - образователна програма, с предварително записване   

23.10., 13:00 ч., Съботен тур в изложбата  „Кристо и Жан-Клод. Живот=Творби=Проекти“, 
Софийска градска художествена галерия, сборен пункт пред СГХГ, вход свободен, без предварително 
записване, капацитет до 30 души, културно-образователна програма   

 
 
Ноември  
02.11. Специализиран тур на изложбата,  „Кристо и Жан-Клод. Живот=Творби=Проекти“, за 

хората от третата възраст, Софийска градска художествена галерия, културно-образователна програма  



06.11., 11:00-13:00 ч.  -Детска архитектурна работилница „Триизмерни структури в реален мащаб“ 
– на открито - за деца и родители, културно-образователна програма, с предварително записване  

06.11., 13:00 ч., Съботен тур в изложбата  „Кристо и Жан-Клод. Живот=Творби=Проекти“, 
Софийска градска художествена галерия, сборен пункт пред СГХГ, вход свободен, без предварително 
записване, капацитет до 30 души, културно-образователна програма  

 


