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Художествена галерия “Станислав Доспевски” – гр.Пазарджик е основана 
през 1966 год. Носи името на възрожденския художник и обществен деец 
Станислав Доспевски /1823-1878/, работил в областта на портретния жанр. 
Настоящата сграда, в която се помещава галерията, е открита през 1980 
год. Общата изложбена площ е 800 кв.м. Художественият фонд на галерията 
надхвърля 10 000 творби. 
Експозицията прредставя българското изобразително изкуство от края на 
миналия век до наши дни. Тя се състои от 731 творби на 204 автора и е 
разположена в 5 изложбени зали. Изградена е на базата на жанрови, тема-
тични и авторски колекции, демонстрирайки типичното за отделните периоди. 
Представени са всички жанрове /портрет, пейзаж и композиция/, както и раз-
личните течения в българското изобразително изкуство: възрожденски ре-
ализъм, романтизъм, академизъм, реализъм, символизъм, импресионизъм, 
експресионизъм, социалистически реализъм, абстракционизъм и др. 
Художествена галерия “Станислав Доспевски” има два филиала: къща музей 
“Станислав Доспевски” и къща музей “Георги Герасимов”, както и експозици-
ята на открито на Величко Минеков. ]

The Art Gallery “Stanislav Dospevski” in town of Pazardjik was established in 
1966. It was named after the great Revival artist ang society leader Stanislav 
Dospevski /1823-1878/, who worked in the sphere of the portrait. The nowday 
building, in which the gallery was displayed was opened in 1980. The total 
area is over 800 square meters. The fund of the gallery consists of over 10000 
works. 
The exposition presents The Bulgarian fine art from the end of the 19th 
sentury till now. It holds 731 works from 204 authors, and was displayed 
in 5 halls. The exposition was built on the base of the genre, thematik and 
authors collection, showing the typicality of the different periods. It presents 
the whole area of genres /portrait, landscape and composition/, as well as 
the different tendencies in the Bulgarian fine art: Revival realism, romanticism, 
academism, realism, symvolism, impressionism, expressionism, socialistic 
realism, abstractionism, and so on. 
The gallery affiliates are located in “Stanislav Dospevski” Museum, which is 
a national cultural monument and Georgi Gerasimov’s house, as well as the 
unique one-man exposition with monumental sculptures in the open of prof. 
Velichko Minekov. ]

Художествена галерия 
„станислав доспевски” пазарджик

Адрес:
гр. Пазарджик, пл. “Константин Величков” 15

Работно време: 09:00 – 17:00 ч.
Телефон: 034 445 721 

E-mail: citygallerypz@abv.bg
Уебсайт: www.artgallerydospevski.com

Art GAllery 
StAniSlAv DoSpevSki - pAzArDzhik

Address:
15, Konstantin Velichkov Sq.Pazardzhik
Visiting hours: 09:00 – 17:00
Telephone: +359 34 445 721
E-mail: citygallerypz@abv.bg
Website: www.artgallerydospevski.com
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Музика в обектива - избрано

24.06 – 10.07.2014 (откриване: 18:00 ч.)

изложба на селекция от Международни фото салони 
"Музика в обектива" под егидата на FiAp

Художествена галерия „станислав доспевски” 
пазарджик

Салонът “Музика в обектива” има своята 10 годишна 
история . Последните 6 години той е включен в 
международния календар на FIAP (международната 
федерация на фотографското изкуство). Салонът се 
провежда с финансовата подкрепа на община Павликени. 
В “Месец на фотографията” салонът ще бъде представен в 
Пазарджик за първи път. Ще бъде представена селекция от 
постъпилите снимки през 2013 г. включваща наградените 
творби. ]

FlASh MuSic – SelecteD

24.06 – 10.07.2014 (openinG: 18:00)

An exhibition oF A Selection FroM the FiAp internAtionAl photo SAlonS "FlASh MuSic"

Art GAllery StAniSlAv DoSpevSki - pAzArDzhik

The Flash Music Salon enjoys its 10-year history. In the course of the last six years, it has been entered on FIAP’s 

international calendar. The Salon is held with the financial support of Pavlikeni Municipality.

In the Month of Photography, for the first time the Salon will be presented in Pazadzhik featuring a selection of entries 

in 2013 and awarded works. ]

Хенри Райакаруна, EFIAP / Henry Rajakaruna, EFIAP Мустафа Муезиноглу / Mustafa Muezzinoglu

Олексий Демидов / Oleksii Demidov

Цончо Балканджиев / Tsoncho Balkandjiev

 INTERNATIONAL  PHOTO SALON 
 МЕЖДУНАРОДЕН ФОТО САЛОН


