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Nikolai Nedelchev is a founder and CEO of one 
of the largest groups for integrated marketing 
communications in Bulgaria – Publicis Groupe 
Bulgaria, that holds iconic agencies like 
Saatchi&Saatchi, Leo Burnett, Zenith, Starcom, 
Digitas among them. 

Nedelchev has been actively collecting art since 
2010. As a son of the sculptor Trifon Nedelchev, 
he grew up surrounded by paintings of Ioan Leviev, 
Dimitar Kirov, Georgi Bozhilov-Slona and other 
artists. The real reason for Nikolai becoming an art 
collector, yet is his friendship with Kolio Karamfilov, 
whom he calls a “nuclear power plant for ideas”. 
After many meetings with Karamfilov, visits at his 
studio and over 15 acquired paintings, Nikolai’s 
passion for collecting art has been unlocked.

This passion has evolved with the years. From 
spontaneous and chaotic gathering of paintings 
and sculptures, now it has begun to shape own 
identity. The contemporary art is in its center, 
mainly represented by paintings and sculptures. 
There are twenty names of artists that have a 
special emphasis in Nedelchev’s collection over the 
years for which he had organized mini expositions 
which form kind of distinctive “portraits” within his 
collection. 

This exhibition represents exactly this direction 
in the collection of Nikolai  Nedelchev. It includes 
works by 36 artists. This is the first time these art 
works are displayed together in an exhibition which 
provides an idea about the directions in a private 
collection. 

Николай Неделчев е основател и управляващ директор на една от най-големите компании за 
интегрирани маркетингови комуникации в България – Publicis Groupe Bulgaria, част от която 
са иконичните агенции Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, Zenith, Starcom, Digitas и други. 

От 2010 г. Неделчев активно колекционира изкуство. Син на скулптора Трифон Неделчев, 
той израства заобиколен от картините на Йоан Левиев, Димитър Киров, Георги Божилов-
Слона и други. Конкретната причина обаче да стане колекционер е приятелството му с 
Кольо Карамфилов, когото нарича „ядрена централа за идеи“. След десетки срещи с него, 
посещения в ателието му и над 15 придобити картини, страстта към колекционерството е 
отключена.

През годините колекцията претърпява развитие. От сравнително по-неосъзнато и хаотично 
събиране тя започва да изгражда облик. В центъра ѝ е съвременното изкуство, а главните 
посоки са живопис и скулптура. Специален акцент е поставен върху двайсетина имена, които 
Неделчев колекционира през годините и изгражда техни мини експозиции и своеобразни 
„портрети“ в рамките на сбирката.

Изложбеният проект представя именно тази посока от колекцията на Николай Неделчев. 
В нея са включени произведения на 36 автори. Те се показват за първи път в обща 
експозиция, която дава представа за посоката на една частна колекция. 

Колекция на Николай Неделчев ПОГЛЕД В ДЕПОТО 

(или „Колекционирайте съвременно!“)
A GLImPSE INTO ThE DEPOT  
(or “Collect contemporary!”) 

Nikolai Nedelchev’s Collection
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Аделина Попнеделева / Adelina Popnedeleva
Достатъчно руса ли си, за да оцелееш, 2011 
от серията „Градски мотиви“, бродерия, пластмасови 
мъниста върху лен, апликация на намерени обекти, 
42х92 см
Are You Blonde Enough to Survive, 2011
from the “Urban motives” series, embroidery, plastic beads 
on linen, collaged found objects, 42х92 cm

Айдан Салахова / Aidan Salakhova
Без заглавие, 2015 
от серията „Персийски миниатюри“, акрил, гваш, молив 
върху платно, 76х56 см  
Untitled, 2015
from the “Persian miniatures” series, acrylic, gouache, 
pencil on canvas, 76х56 cm 

Александър Вълчев / Alexander Valchev
Звезда ІІ, Звезда ІІІ, 2011; Звезда VIII, 2013
мастиленоструен печат (Epson 11880), Silk Matt 
фото хартия, 23х23 см всяка
Star II, Star ІII, 2011; Star VIII, 2013
inkjet print (Epson 11880), Silk Matt photo paper, 
23х23 cm each 

Алла Георгиева / Alla Georgieva
Автопортрет с червени ангели / 
Alla Vitta vs Lucas Kranach, 2014
маслени бои върху платно, 100х70 см
Self-portrait with Red Angels / 
Alla Vitta vs Lucas Kranach, 2014
oil on canvas, 100x70 cm

Антон Терзиев / Anton Terziev
Тихи бунтове II, 2018
маслени бои върху платно, 195x140 см  
Quite Riots II, 2018
oil on canvas, 195x140 cm  

Богдан Александров / Bogdan Aleksandrov
Палимпсест. Портрет без име, 2015
маслени бои върху платно, 95х115 см   
Palimpsest. Portrait Without Name, 2015
oil on canvas, 95х115 cm   

Вальо Ченков / Valio Chenkov
Объркан боец, 2015
смесена техника, 70х50 см 
Confused Fighter, 2015
mixed media, 70х50 cm 

Венцислав Занков / Ventsislav Zankov
Без заглавие, от серията „Последните граждани на Кале“, 
2015-2016
полиуретан и полиестерна смола, 195х75x77 см 
Untitled, “The Last Citizens of Calais” series, 2015-2016 
polyurethane and polyester resin, 195х75x77 cm 
Без заглавие, от серията „Последните граждани на Кале“, 
2015-2016
полиуретан и полиестерна смола, 54х77x87 см 
Untitled, “The Last Citizens of Calais” series, 2015-2016 
polyurethane and polyester resin, 54х77x87 cm 
Без заглавие, от серията „Последните граждани на Кале“, 
2015-2016
полиуретан и полиестерна смола, 125х73x105 см 
Untitled, “The Last Citizens of Calais” series, 2015-2016 
polyurethane and polyester resin, 125х73x105 cm  

Веселин Начев / Veselin Nachev
Плувци, 2018
маслени бои върху платно, 140х100 см  
Swimmers, 2018
oil on canvas, 140x100 cm   

Деян Янев / Deyan Yanev
Материални въздушни сили, 2014
маслени бои върху платно, 110х90 см  
material Air Force, 2014
oil on canvas, 110х90 cm 

Димитър Генчев / Dimitar Genchev
Екстериор с елен, 2016
маслени бои, акрил върху платно, 180х220 см      
Exterior with Deer, 2016
oil and acrylic on canvas, 180х220 cm   

Димитър Шопов / Dimitar Shopov
Виевска фолк група, 2015
дигитална рисунка, печат върху хартия, 42х28 см  
Vievska Folk Group, 2015 
digital drawing, print on paper, 42х28 cm 
Фестивал на Тополово, 2016
дигитална рисунка, печат върху хартия, 30х45 см  
Topolovo Fest, 2016
digital drawing, print on paper, 30х45 cm   

Динко Стоев / Dinko Stoev
Зимна приказка, 2012 
акрил върху хартия, 70х100 см 
Winter Fairy Tale, 2012
acrylic on paper, 70x100 cm  

Екатерина Гецова / Ekaterina Getsova
Горска нимфа, 2018
смесена техника, 60х50х37 см  
Mountain Nymph, 2018
mixed media, 60х50х37 cm  

Ива Яранова / Iva Yaranova
От серията „Гори“, 2012
маслени бои, платно, 100х100 см
From the “Forests” series, 2012
oil on canvas, 100x100 cm

Йонко Василев / Yonko Vasilev
Ковчегът на Йонко, 2017
смесена техника, 90x60x75 см  
Yonko’s Ark, 2017
mixed media, 90x60x75 cm 

J. Pank (Йордан Панков) / J. Pank (Jordan Pankov)
Габриел д’Естре и една от нейните сестри, 2017
акрил върху платно, 50х65 см    
Gabrielle d’Estrées and One of Her Sisters, 2017 
acrylic on canvas, 50x65 cm    

Калина Мавродиева / Kalina Mavrodieva
Заек, 2014
маслени бои върху хартия, 30х30 см   
Rabbit, 2014
oil on paper, 30х30 cm 

Калия Калъчева / Kaliya Kalacheva
Място за срещи, 2012
маслени бои, акрил върху платно, 120х100 см  
meeting point, 2012
oil, acrylic on canvas, 120x100 cm  

Кольо Карамфилов / Kolio Karamfilov
Суетня, 1994
офорт, 27х15 см  
Fussy, 1994
etching, 27х15 cm 
Гений, 1994 
офорт, 27х15 см  
Genius, 1994
etching, 27х15 cm
Клюки, 1994
офорт, 24х19 см  
Gossips, 1994
etching, 24х19 cm
Лицемерно, 1994
офорт, 24х19 см  
Hypocritical, 1994
etching, 24х19 cm
Целувката на Юда, 1994
офорт, 16х27 см  
Judas Kiss, 1994
etching, 16х27 cm
Лице в 12 части, 2013
акрил, паста върху платно, 80х70 см  
A Face in 12 Parts, 2013
acrylic, plastic paste on canvas, 80х70 cm
Конска глава, 2007
смесена техника, 92х73 см  
Horse Head, 2007
mixed media, 92х73 cm 

Красимир Кръстев – RASSIM / Krassimir Krastev 
– RASSIM
Тициан. Свети Себастиян, 2017-1570
обработено моторно масло / петрол върху платно, 
191х88 см; от серията „Маслена живопис“ 
Titian. Saint Sebastian, 2017-1570
processed motor oil / petrol on canvas, 191х88 cm; 
from the “Oil Painting” series   

Любен Петров / Lyuben Petrov
Ученикът на магьосника III, 2015
маслени бои, шлак-метал злато върху платно, 200x120 см  
The Sorcerers Apprentice III, 2015
oil, slag-metal gold on canvas, 200x120 cm 

Миряна Тодорова / Miryana Todorova
Движимост (Хвърчило), 2015 
маслени бои върху платно, 73х54 см  
Movable (Kite), 2015
oil on canvas, 73х54 cm    

Нина Ковачева / Nina Kovacheva
Пиета, 2011
от цикъла „Пет библейски истории“, фотография върху 
алуминий, 140x140 см 
Pieta, 2011
from the “Five Bible Stories” series, photo on aluminium, 
140x140 cm 

Нора Ампова / Nora Ampova
Квинтет, 2015
туш върху хартия, 8,5х25 см 
Quintet, 2015
ink on paper, 8,5х25 cm  

Радоил Серафимов / Radoil Serafimov
Портрет ІІ, 2014
маслени бои върху платно, 110х150 см  
Portrait ІІ, 2014 
oil on canvas, 110x150 cm  

Росица Гецова / Rositsa Getsova
Отвъд сърцето, 2016
силикон, акрил, принт, плексиглас, 55х55х38 см   
Behind heart, 2016 
silicone, acrylic, print, plexiglass, 55х55х38 cm 

Руди Нинов / Rudi Ninov 
Южно от Гибралтар на Баркентина на Игнат, 2017
маслени бои върху платно, 150х110 см  
South of Gibraltar on Ignatz’s Barquentine, 2017
oil on canvas, 150х110 cm    
Ах – носът мe сърби, това е знак, че моето малко скъпо 
си мисли за мен, 2017
стиропор, плат, полимер, акрил, лак, 260x55x55 см 
Ah – my nose itches, it’s a sign my lil’ dahlink’ is thinking’ 
of me, 2017
styrofoam, fabric, polymer, acrylic, lacquer, 260x55x55 сm 

Румен Жеков / Roumen Zhekov
Преграда за светлината, 2016
маслени бои върху платно, 80х100 см 
Barrier for Light, 2016
oil on canvas, 80х100 cm  
Белези в морето, 2015
маслени бои върху платно, 73х92 см 
Scars in the Sea, 2015
oil on canvas, 73х92 cm 

Сашо Стоицов / Sasho Stoitzov
Fly, 2007
акрил върху платно, 93х123 см   
Fly, 2007
acrylic on canvas, 93х123 cm  
Следобеден водопад, 2014
стъкло, 90х104х70 см 
Afternoon Waterfall, 2014
glass, 90х104х70 cm  

Симеон Симеонов / Simeon Simeonov
Без заглавие, 2018
акрил върху платно, 70х60 см  
Untitled, 2018
acrylic on canvas, 70x60 cm 
Без заглавие, 2018
акрил върху платно, 70х60 см  
Untitled, 2018
acrylic on canvas, 70x60 cm 

Станимир Генов / Stanimir Genov
Какво ти е това?, 2014
маслени бои върху платно, инсталация от 4 части, 
90х120 см всяка 
Which Part of You is That?, 2014
oil on canvas, four pieces installation, 90х120 cm each 

Станислав Беловски / Stanislav Belovski 
Тези дни, 2016
акрил върху хартия, 106х96 см 
These Days, 2016
acrylic on paper, 106х96 cm  

Стефан Божков / Stefan Bozhkov
Едно младо радио, 2019
смесена техника върху платно и картон, 36х45 см 
One Young Radio, 2019 
mixed media on canvas and cardboard, 36x45 cm   
Скалите в червеното ми море, 2016
вино, шихта, креда, камък, 40х40 см  
The Rocks in my Red Sea, 2016
wine, Schicht, chalk, stone, 40х40 cm 
Остров в червеното ми море, 2016
вино, шихта, креда, дърво, 40х40 см 
An Island in my Red Sea, 2016
wine, Schicht, chalk, wood, 40х40 cm 
“Bonjour, monsieur Courbet”, 2016
акрил, сребърен молив, креда на платно върху картон, 
24х30 см 
“Bonjour, monsieur Courbet”, 2016
acrylic, silver pencil, chalk on canvas on cardboard, 
24х30 cm

Стефан Иванов / Stefan Ivanov
Ситуация I, от проекта „Плацебо“, 2016
посребрена мед, полимер, чадър, 117х 117х105 см     
Situation I, from the “Placebo” project, 2016
silver-plated cooper, polymer, umbrella, 117х117х105 cm  

Чавдар Гюзелев / Chavdar Ghiuselev
Муш-мо-рок, 2014
смесена техника върху картон, 70х100 см  
mush-mo-rock, 2014
mixed media on cardboard, 70х100 cm


