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Управлявайте 
климата у дома, 
където и да сте 

Съдържа флуорирани парникови газове. Модел: FTX-K, Хладилен агент: R410a, GWP: 2.088, Зареждане: 0,74-1,45kg /1,5–3,0  TCO
2
 eq

Контролирайте вашия климатик през смартфон 

Опитайте новия начин за контрол на климата у дома - с приложението Онлайн 
контролер на Daikin, което може да управлява климатика чрез вашия таблет или 
смартфон, през безжична мрежа или Интернет. Това дава нова гъвкавост и спестява 
много енергия. Без никакво усилие. Сега Wi-Fi модулът*, необходим на вашия 
климатик, за да работи с Онлайн контролера, идва безплатно с широка гама от 
устройства, например новия FTX-K. С енергийната ефективност до A ++, красив 
дизайн, мощен въздушен филтър и безшумна работа, климатикът FTX-K е идеален 
избор за вашата спалня.

Daikin Климатици. За ново качество на живот. www.daikin.bg

*БЕЗПЛАТЕН
Wi-Fi модул
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Първата 
изложба в 

новото софийско 
пространство 

за изкуство 
Swimming 
Pool събуди 

апетит за още. 
В „Балкония” 
кураторът 
Виктория 

Драганова събра 
над покривите 

Стефания 
Батоева, 

Ив Шерер и 
Емануел Рос. 

Положителен 
абсурд 
от Цветана Шипкова   снимки Михаил Новаков

Swimming Pool e на бул. Цар Освободител 10, етаж 5. Изложбата „Балкония” 
е отворена до 31 май.   www.swimmingpoolprojects.org 

Красив залез, порив за промяна и поле за 
споделяне – това са трите най-важни неща, 
които ще предлага Swimming Pool според 
Виктория Драганова – инициатор, куратор 
и движеща сила на новото пространство. 
Израснала в София, завършила право 
и изкуствознание в Германия, където 
е работила с големи музеи и издания за 
изкуство, тя е решена да постави София 
на европейската карта. „В България има 
доста черногледство, а това синьо петно 
– басейнът на покрив в центъра на София, 
изпада от рамката и представите ни за 
града, един положителен абсурд с други 
думи. Подобни пространства са креативни 
проекти, те чертаят първо идейно своето 
вписване в други пространства, било то 
градски, културни, въображаеми. За тази 
първа изложба ми се стори важно да оставя 
художниците да развият пространството 
по собствен начин, в бъдеще ми се иска 
да продължат да имат пълна свобода 
да го трансформират. Особен фокус 
на Swimming Pool е включването на 
София в един глобален арт дискурс чрез 
привличането на международна арт 
публика. Покрай откриването и първите 
дни на изложбата видях изключително 
щастливи хора около себе си и ми се иска 
да запазя тази енергия, но и да я насоча 
към още по-пълноценно възприемане на 
изкуството и възможностите да се мисли 
през него.” 

Вдясно: Ив Шерер, „Ема” („Розово”), 2014

Работата в басейна е от Стефания Батоева. 

Пробивите в стените 
са самостоятелни 
творби на Емануел 

Рос. В центъра: 
„Срамежливата” 


