
ВЕСЕЛИНА САРИЕВА  
vesselina@sarieva.org 
 
Родена: 6 януари 1979 година в Пловдив, България.  
 
Образование:  
 
Магистър по Славянска филология в Пловдивски университет, специалност Сръбски и 
хърватски език и литература (дипломирана през 2003 година).  
Специализация в Загребския университет през 2003 година. 
Възпитаник на International Visitor Leadership Program (IVLP) – водеща програма за 
професионален обмен на Държавния департамент на САЩ в групата “Changemakers”, 2015 
 
Организации, основани и водени от Веселина Сариева:  
 
2021 – до днес: галерия Сариева, Пловдив, Основател на динамична и рефлексивна 
съвременна галерийна практика, която организира място за срещи и среда за диалог, 
изучаване и подкрепа на изкуството, надхвърляйки традиционния модел на белия куб и 
черната кутия. / https://gallery.sarieva.org/ 
 
2016 – до днес: FLUCA: Австрийски културен павилион, Пловдив, https://fluca.info/ 
 
2012 – 2021: галерия Sariev Contemporary, Пловдив, под името Sariev, съвместно с Катрин 
Сариева, https://sariev-gallery.com/ 
 
2008 – до днес: artnewscafe, Пловдив, http://artnewscafe.com/ 
 
2007 – до днес:  фондация „Отворени изкуства”, Пловдив, София, https://openarts.info/ 
 
2004 – 2011: галерия Сариев център за съвременна керамика, Пловдив, инициирана от 
Катрин Сариева 
____________________________________________________________________________ 
 
Ключовите проекти / обхващат и подпроекти: 
 
2021 г. – до днес : Future Unforgettable / курирана мултижанрова ситуация в сферата на 
визуалните изкуства, развиваща се в шест фази и включваща три изложби изложби, 
сателитни жестове и други артистични проекти, Пловдив, София, Велико Търново, Варна / 
https://futureunforgettable.com/ 
 
2020 г. – до днес : Circle of Friends for Bulgarian Art (Кръг на приятели за българско 
изкуство) / съвместен проект с Office for Art, Берлин / Платформа от експерти и любители, 
създадена, за да се съсредоточи върху определени теми и проблеми в изкуството, да 
предостави знания и образователно посредничество, да подкрепи изкуство, художници, 
инициативи, институции, като създаде връзки в международен план / Линк 
 
2019 г. - до днес : “Sariev + Markov sculpture projects” / съвместно с Марков студио, Требич 
/ проекти в публичното пространство - резиденция за художници, реализация на проекти в 
градска среда, лекции, изложби / Линк 
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2018 г. – до днес : Уебсайт „Open Art Files: Теми, Хора, Пространства, Документи в 
българското съвременно изкуство“ / http://openartfiles.bg/bg 
 
2018 г .: Книгата „Въведение в българското съвременно изкуство“, автор Весела 
Ножарова / изследователски процес, стартирал 2012, издадена през 2018 на български и 
английски / Линк 
 
2016 г. – до днес : “FLUCA: Австрийски културен павилион” / открита сцена за изкуство 
и култура / стартирал като ежегоден пролетно-летен проект през 2016 в Пловдив / сезон в 
София 2018 / https://fluca.info/ 
 
2015 г. – до днес : „Фокус: България” / обзор на българско съвременно изкуство, включващ 
кураторска изложба, издание, програма от разговори, пърформанси, видеопрограма / 
Проведен на viennacontemporary, Виена, Австрия / Линк 
 
2015 г. – до днес : „Работни визити за международни куратори и арт критици”  / Линк 
 
2013 г. – до днес:  „Алтернативна карта на Пловдив” / заедно с Катрин Сариева / печатно 
издание през 2013 и онлайн от 2013 с допълнения от 2017 / 
https://www.alternativeplovdiv.com/ 
 
2013 г. : „Дeбати Лотос” / серия дебати с теми - сътрудничество община - културни 
оператори, образователни институции - културни оператори, квартален мениджмънт, 
мултиетничен обхват на културни събития / Пловдив /  Линк 
 
2012 г. : „Беседка за Града“ / с Катрин Сариева / тематични лекции и разговори за града /  
издания през 2012 и 2015 / Пловдив / Линк 
 
2011 г. – до днес : „Въведение в съвременното изкуство“ / образователна платформа 
от лекции  / ежегодно от 2011 / София, Пловдив и онлайн / Линк 
 
2011 г. – до днес : „Форум колекционери“ / лекции и сбирки / Пловдив и София / Линк 
 
2010 г. – 2013 г. : Фестивал „Улица Отец Паисий”, Пловдив / https://opsfestival.com/ 
 
2010 г. – до днес : „ФОН: Млади автори” / Изложбен проект и платформа за подкрепа на 
млади автори и куратори / Пловдив и София / Линк 
2008 г. 2011 г. – до днес :  : “Artnewscafe бюлетин” / ежемесечно издание на български с 
актуални новини за събития в сферата на изкуството в страната и по света / стартирал като 
месечно издание на хартия през 2008 и онлайн от 2015 / https://artnewscafe.com/bulletin/ 
2005 г.– до днес :  : „Нощ на музеите и галериите - Пловдив“ - днес позната като 
НОЩ/Пловдив / Фестивал и платформа за подкрепа на култура и градско развитие / 
ежегодно от 2005 до 2018, специално издание през 2019 / https://www.night.bg/ 
____________________________________________________________________________ 
 
Кураторски проекти : 
 
Редица изложби и индивидуални събития в програмите на галерия Sariev, Sarieva, 
фондация „Отворени изкуства“, artnewscafe и др. 
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2021 г. : 
FUTURE UNFORGETTABLE / мултижанрова ситуация, в шест времеви и тематични фази / 
септември – декември 2021 г. / различни места в България и онлайн / концепция Веселина 
Сариева; https://futureunforgettable.com/ 
 
Brittle Power / групова изложба и образователна програма / Рада Букова, Лъчезар 
Бояджиев, Правдолюб Иванов, Викенти Комитски, Руди Нинов, Недко Солаков, Марияна 
Василева, Сибин Василев / Куратори: Рене Блок и Веселина Сариева / 5 юни 2021 – 5 
септември 2021 / Kunsthal 44Møen, Моен, Дания / Линк 
 
LET THEM DRAW III /  куратори Правдолюб Иванов и Веселина Сариева / Алек Финли, 
Галина Димитрова, Хортенpия Ми Кафчин, Мариана Василева, Севда Семер, Влад Нанке / 
12 февруари 2021 – 31 март 2021 / Галерия Сариев, Пловдив / Линк 
 
2020 г. : 
Magia Naturalis / по идеи на Боян Манчев и Веселина Сариева / Фаза I / Биниа Верли, Марта 
Джурина, L / Текстове: Боян Манчев, Веселина Сариева / 26 юни – 28 август 2020 / галерия 
Sariev, Пловдив.Биниа Верли, Марта Джурина / Линк 
 
2019 г. : 
ФОН: Млади автори от Пловдив / Мич Брезунек, Мартина Вачева, Димитър Генчев, 
Велизар Димчев, Явор Костадинов, Любомир Кръстев, Трифон Ташев, Вълко Чобанов, 
Димитър Шопов / 5 юли – 30 август 2019 / галерия Sariev Contemporary, Данчовата къща в 
Стария град, галерия Cu29 / Линк 
 
ГАЛАКТИКИТЕ НА ТЕКЛА - Рисунки за корици 1979-1989 / Текла Алексиева / 2 ноември 
– 27 декември 2019 / галерия Sariev, Пловдив / Линк 
 
2011 г. : 
БЕДЕН, НО СЕКСИ / Антон Стоянов (Берлин), Викенти Комитски (София), Воин де Воин 
(Берлин), Лазар Лютаков (Виена), Лубри (София), Рада Букова (Париж) / 17 септември 2011 
– 30 октомври 2011 / Галерия Sariev, Пловдив / Линк 
____________________________________________________________________________ 
 
Селектирани участия в конференции и симпозиуми: 
 
2021 г. : Част от дискусионен панел „Ловци на предизвикателства“ на конференцията 
„Forbes Women Forum 2021”/ Линк 
 
2019 г. : Симпозиум "In the Belly of the Beast? Insights into the contemporary art market”,  
организиран от HFBK University of Fine Arts Hamburg, Хамбург  
 
2015 г. : Конференция КУЛТУРА, ИНОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ -  Франкофонски практики, 
организирана от Народното събрание на Република България, София 
 
2013 г .: 
Конференция “CULTURAL MANAGEMENT: CULTURAL POLICY” организирана от Гьоте 
Институт, Берлин 
Семинар ”Private initiatives for developing an Eastern European art market”, организииран 
от Institut Artmark, Букурещ, Румъния 
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Конференция „Как фестивали?“, организатор Българската фестивална асоциация, 
Пловдив / Линк 
 
2011 г. : Уъркшоп, лекции и дискусия “Curating in the gallery field”, организирани от de Appel 
arts center, Amsterdam и The Fair Gallery / Линк 
 
2012 г. : 
Симпозиум “PLAY CONTEMPORARY: IT PAYS”, организирана от Sofia Contemporary, 
Списание 1, София 
Панелна дискусия “Artistic Production and the Audience in CEE”, организирана от Istanbul 
Contemporary, Истанбул 
 
2009 г. : “Есенна кураторска школа”, съ-организатори сдружение „Изкуство днес” - Център 
за съвременно изкуство, Пловдив и Нов български университет, София и Пловдив 
 
2007 г. : „Към по-добри практики - изследване и развитие в културния сектор”, 
организирана от Сдружение Интерспейс, НХГ, София 
____________________________________________________________________________ 
 
Награди, отличия / съвременно изкуство и култура /  
 
2014 г. : Част от"40 до 40" Инициатива на Дарик Радио  
2012 г. : 35то място в проекта "100 най-влиятелни жени” – Капитал, България  
2011 г. : "Жена на Годината 2011", Специална награда за Нощ на Музеите и Галериите, 
Пловдив - Списание Grazia, България 
2010 г. : "Железен орден за съвременно изкуство", Първо издание, България 
2006 г .: Награда на журналистите Арт-факт на годината за Нощ на музите и галериите – 
Пловдив 
2006 г. : Награда Достоен Гражданин на Пловдив  
2004 г. : Изложба Арт позитив – Баня Старинна, Пловдив, награда за дебют 
 
Награди, отличия / поезия / 
 
2007 г. : награда за поезия „Веселин Ханчев”, Наградата на Н. Пр Джереми Хил на 35-ото 
издание „Южна пролет” за стихосбирката „Ощ” 
____________________________________________________________________________ 
 
Медии: 
Дейността и различни нейни проекти са отразени от международни медии като New York 
Times International, TAZ, Die Welt, Art Review, Art Guide East, ARTE, Deutche Welle, Calvert 
Journal, Artnet News и в българската национална преса и визуалните медии. 
 
Партньорска мрежа: 
Партньори на фондация „Отворени изкуства“ - виж https://openarts.info/bg/about/p/640-
partners / партньорите на галерия Sariev включват част от партньорите на фондация 
„Отворени изкуства” и световни музеи, публични колекции и културни организации. 
 
Места на реализация на дейностите: 
Пловдив - в институции и в публичното пространство 
София - в институции и в публичното пространство 

https://classicfm.bg/bg/news/view/1500/kak_festivali_v_plovdiv
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https://openarts.info/bg/about/p/640-partners%20/
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В рамките на инициативи във Виена, Шанхай, Рим, Торино, Кьолн, Берлин, Базел, Брюксел, 
Лос Анджелис, Есен, Истанбул, Хамбург, Париж, Марсилия, Румъния, Ротердам, Венеция 
и др. 
 
Дейности : 
Съставяне на образ, динамика на образ, стратегии за промяна, утвърждаване на модели, 
комуникация и развитие на модели, съставяне на мрежи и партньорства, достигане до нови 
територии, разширяване на територии, изграждане на територии, достигане до аудитории, 
комуникация в тесен диалог, въведение, обучение. 
 
Области:  
Българско съвременно изкуство, международно съвременно изкуство, развитие на 
културни организации, градско развитие, стратегическо планиране, текст. 
 
Експертизи: 
Съвременно изкуство след 80-те години в България, международно съвременно изкуство, 
изграждане и развитие на колекции, пазар на съвременно изкуство, анализ на контекста, 
градско развитие, съставяне на културни модели, изграждане на мрежи, стратегическо 
планиране, пиар комуникация, маркетинг и бранд мениджмънт в областта на културата и 
пресечни области, правене на събития, фестивален мениджмънт, работа с клубни 
аудитории, работа с хилядни аудитории. 
 
Признание: 
Дейността на Веселина Сариева е ключов фактор за развитие на българското съвременно 
изкуство в страната и присъствието му чужбина след 2010. Нейната работа е важен фактор 
за активизиране на културната сцена в Пловдив след 2004 и спечелването на титлата 
"Пловдив - Европейска столица на културата" през 2015. 
____________________________________________________________________________ 
 
Артистични участия в изложби: 
 
2021 г. : Future Unforgettable Phase VI – The Sky is a Color - The Mad Carpetmaker = Лудият 
килимар (съвместен проект с Лъчезар Бояджиев), Sarieva, Пловдив / Линк 
2020 г. :Magia Naturalis, Sariev, Пловдив / Линк 
2007 г. :„По следите на загубеното време“, Градска Художествена Галерия, София, 
групова изложба, куратори Вера Млечевска и Светлана Куюмджиева / Линк 
2007 г. : „Eскимо Козметикс“,  групова изложба, галерия Пистолет, София  
2004 г .: "Арт позитив", Центъра за съвременно изкуство "Баня Старинна", Пловдив  
 
Поезия: 
 
2006 г. : Дебютна стихосбирка "ОЩ", ИК „Жанет 45“, редактор Георги Господинов / Линк 
2005 г. : Поетична инсталация „стая за четене на поетичния цикъл „Ощ”, Литературен 
сериал, проведен в Баня Старинна, Център за съвременно изкуство, Пловдив, 2005 и 
Центърът за култура и дебат „Червената къща”, София 
 
Публикации (поезия): 
 
"Литературен вестник", Капитал Light, Списание 1, "Страница", "Демократически преглед" и 
в годишните антологии "Лирика" на НДК. 
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Говорими езици: 
 
Английски 
Български 
Сръбски 
Хърватски 
____________________________________________________________________________ 
 
Веселина Сариева 
vesselina@sarieva.org 
00359888520375 
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