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„24 КАРАТА” е изложба на Галерия Сариев по случай петдесетгодишния юбилей на 
Емил Миразчиев, една от знаковите фигури на съвременното българско изкуство. 
Член-основател на емблематичната за 90-те пловдивска авангардна група „Ръб”, 
инициатор, основател и директор на Центъра за съвременно изкуство „Баня 
Старинна”, Пловдив, председател на Сдружение „Изкуство днес”, автор и куратор със 
съвременна визия, Емил Миразчиев присъства в случващото се българско изкуство 
активно, понякога скандално, ефектно и ефективно. 
 
„24 КАРАТА” е специално подготвен за галерия Сариев проект, който с типичен 
акционистки жест превръща пространството в съавтор и съучастник, разиграва 
смислите и провокира игровото възприемане. Изложбата на „24 каратовото” изкуство 
на  Емил Миразчиев  носи динамиката на акцията и пърформанса и иронично намига 
към клишираните стойности.    
 
 
Емил Миразчиев  
роден на 17 март 1960 г. в гр. Пловдив.  
Завършва НХА,  Специалност Графика, 1986 г.  
 
Работи в областта на графиката, ръчно лята хартия, видеоарта, фотографията, 
инсталацията, обекта, новите медии. Реализирал е над 15 самостоятелни изложби в 
страната и чужбина. 
 
Избрани индивидуални изложби: 
2002 - изложба ХГ Димитровград 
2000 - видеоинсталация „Да разлаем кучетата” ,ЦСИ,Пловдив 
1998 - изложба графика,галерия „Ата –Рай”,София 
1996 - „Обекти”, ръчно лята хартия, галерия „Binz 39”, Цюрих, галерия „Арт 36”, София, 
ХГ, Пловдив  
 
Награди: 
2001 - Награда за автор от Източна Европа, Международно триенале на графиката 
София’00  
1998 - Награда за графика, годишна изложба на Дружеството на пловдивските 
художници 
1997 -  Награда на СБХ и фонд ПИБ, Международно биенале на графиката, Варна  
1997 -  Награда за графика, национална изложба “Изкуство върху хартия”, София’97 
1996 -  Втора награда за графика, изложба - конкурс “Музика, визия, движение”, Русе 
1995 - Награда за графика, годишна изложба на Дружеството на пловдивскит 
художници  
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