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НОЩ / ПЛОВДИВ, 2015 
 

Единайсето издание 11 и 12 септември 
 

ФОНД „СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ“ 
 
 
 

Програми: Музеи и галерии, Култура и Клуб, Град и публични пространства, Кураторска Програма 
 

Подкрепени проекти: 
 

Музеи и Галерии – 17  
Култура и Клуб – 11 

Град и Публични пространства – 4 
Кураторска програма – 3  

 
 
 

Фонд „Специални проекти“ 2015 г. е съставен с подкрепата на фондация „Америка за България“ и Община Пловдив и е на обща стойност  

20 000, 00 лв  
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ПРОГРАМА МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ / 17 

Кандидат 
участник 

Съдържание на проект Вид събитие 
Брой 

покрити 
критерии 

 Фонд специални проекти 

/подкрепа по пера/ 

Галерия А+ 

 

 

 

 

ДЕТСКА ПРОГРАМА: „Кукино“ - театър за деца с 
изработка на кукли 

ОСНОВНА ПРОГРАМА:  

Изложба „МАЩАБ:12“; 

Пърформанси: „Гъз глава затрива”, „Тишината  
на крокодилите”,  „Духовността започва да 

изчезва,..“, „Писоар на целомъдрието”  

 Прожекция: „Максим“ , „Аристократката“ 

изложба, 
пърформанс, 
прожекция, 
спектакъл 

3 

350 лв. 

/пътни и хонорари/ 

* + допълнително 
обезпечаване на техника за 
локация Ядрото в кв.Капана 

 

 

             Аспект 

Изложба "Конкурс за млад автор" – по случай 10 
годишнината на галерията се организира 

конкурс за малди художници до 30 г. с награден 
фонд от 2000 лв и специално жури. 

 изложба, конкурс 2 

500 лв. 

/1 от поощрителните награди 
в конкурса/ 

Ателие „Динко 
Ангелов“ 

 

Изложба „Пубертетът на Леонардо“ – изложбата 
прави авторови интерпретации на творби на 

Леонардо и препратки към вариации на Йозеф 
Бойс по Да Винчи. 

изложба 2 

200 лв. 

/материали по изработка на 
проекта/ 
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ГХГ - Пловдив 

1. Временни 
изложби 

2. Иконна галерия 

 

1. ОСНОВНА ПРОГРАМА: „Съединението в 
българското изобразително изкуство от 1885 до 

1985 г.“ 

2. ДЕТСКА ПРОГРАМА: Конкурс за рисунка 
„Моята представа за Светеца, чието име носим 

аз, мама или татко“ 

изложба, конкурс 4 

400 лв. 

/детска програма и основно 
събитие, хонорари 

служители/ 

НДФ 13 века 
България 

 

„Светлина и дух“ - мултимедийна изложба на 
творби на Владимир Димитров – Майстора. 

Проектът се основава на своеобразно вплитане 
на изкуството с новите технологии, чиято чел е 
по-ефективно социализиране на националното 

културно наследство. 

изложба 2 

500 лв.  

/транспортни разходи, 
командировъчни и нощувки 
на двама души от екипа на 

организацията/ 

*+ допълнително 
обезпечаване на наем зала 

Галерия Ластици 

 

Съвместната изложба на Илиан Илиев и 
Костадин Кокаланов  - илюстрация, типография, 

калиграфия, оформление на книги, печатни 
техники, фотографски процеси, графична 

идентичност и улично изкуство. 

изложба, 
демонстрация, 

прожекция 
2 

100 лв. 

/транспорт на артистите и 
подкрепа за живата 

демонстрация пред публика 
+ допълнително подсигурени 
по 2 нощувки за артистите/ 

Галерия Лаутлиев 

 

Изложба на Алла Георгиева – „Български 
сувенир“ 

Прожекция на фотографии и разговор с д-р 
Екатерина Гаджева от Института по 

изкуствознание при БАН 

изложба, прожекция, 
лекция 

4 

300 лв . 

/хонорари и пътни + 
допълнително подсигурени 2 

нощувки/ 

*+ допълнително 
обезпечаване на техника за 
локация Ядрото в Кв.Капана 

mailto:info@openarts.info


 

Фондация Отворени Изкуства, ул. Отец Паисий 36, Пловдив, 0885 78 73 06, info@openarts.info, www.openarts.info 

Музей на 
Авиацията Крумово 

 

 „Игра на откриватели“ за посетителите на 
музея;  Фотоателие в музея с униформи и 

пилотски принадлежности; 

Демонстрация на радиоуправляеми модели на 
самолети; Изстрелване с катапулт. 

работилница, 
изложба, 

демонстарция, 
прожекция 

6 

600 лв.  

/материали за „Игра на 
откриватели“/ 

Национални есенни 
изложби 

 

ДЕТСКА ПРОГРАМА: Семеен шах-турнир 

ОСНОВНА ПРОГРАМА: Тема на Национални 
есенни изложби „Ан Пасан“ - понятието за 
преминаване през бито поле en passant, 
свързано с възможността за взимане на 
преминаващата фигура, материализира 

абстракциите на пътя, посоката, целта и в 
същото време ги отвежда към една друга 

реалност. 

изложба, шах турнир 3 

400 лв. 

/хонорар кураторски тур, 
подсигуряване на „Семеен 

шах-турнир“/ 

330 лв.  

/хонорари уредници зали на 
ОИ „Старинен Пловдив“/ 

Регионален 
Археологически 

музей 

 Публична лекция на тема "Ново откритие в 
Сакара (Египет): две гробници от 22 век пр. н.е." 

с лектор от Франция - Васил Добрев -  
изложба 4 

600 лв. 

/транспорт на лектора от 
Франция и обратно/ 

Регионален 
етнографски музей 

– Пловдив 

 

ДЕТСКА ПРОГРАМА  - „Работилничка за 
подаръци и малки чудеса“ -  плъсти и 

възстановка на обичая „Каленици“ 

ОСНОВНА ПРОГРАМА -  изложба „Романтика от 
кутията със спомени” – ретро фото, прожекция 
на филм, прослушване на интересни любовни 

истории, възстановка на интериор от стара 
спалня и градински кът; Ревю - спектакъл с 

официални и сватбени облекла съпроведен с 
класическа музика на живо; Студентски семинар 

– кръгла маса с разработки по темата. 

изложба 
демонстарация, 

концерт, 
работилница 

 

5 

800 лв. 

/подсигуряване на проекта: 
mp3, материали за кръгла 

маса и ревю/ 
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Регионален 
исторически музей 

– Пловдив 

 

 

ДЕТСКА ПРОГРАМА:  Музеен център за 
съвременна история - Разглеждане на 

койнобори. 

ОСНОВНА ПРОГРАМА: 1. Музеен център за 
съвременна история: Официално откриване на 

изложбата  „Пловдив и Япония“ -                                                              
2. Експозиция „Съединение на България" - 

изложба „Съхранената памет за съединението 
1885г. в българските музеи, библиотеки, архиви 

и частни  колекции".                                                             
3. Експозиция „Българско Възраждане“ - 

гостуваща изложба  от ИМ „Искра“, Казанлък - 
„Нещо от Бога, нещо човешко” .                                                            

4. Експозиция „Българско книгоиздаване - 
Изложба на оригинални цветни литографии от 

фонда на РИМ Пловдив; 

 

изложба, 
демонстрация, 

прожекция 
4 

600 лв. 

/техническа подготовка на 
проекта "Пловдив и Япония"/ 

Галерия Резонанс 

 

Изложба: „Азът в своята Дуетност“, автор 
Десислава Морозова;  

Пърформанси: „Неходовите линии на зрителя“ 
(съавтор и изпълнител: Мирослава Захова, 

съавтор и супервизор: Десислава Морозова), 
„Лудостите на едно начало „(Наташа Кюпова, 

Танцово Студио Дуенде);  

Прожекция:"Нова Зеландия -  откъси от северен 
и южен остров"                      

изложба, 
пърформанс, 

прожекция 
2 

400 лв.  

/пътни разходи и превоз на 
инсталациите на Десислава 

Морозова/ 

Галерия Ромфея 

 

Самостоятелната изложба на Николай Шекеров 
– „Легенди“ - скулптура, рисунки; диалог между 

автора и публиката.  
изложба 2 

200 лв. 

/пътни разходи и 
осигуряване на техника/  
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Арт галерия музей 
Филипополис 

Изложба „Поглед през Паралелните Светове“, 
автор Николай Атанасов; 

демонстрация на живописване върху канаваца 

 

изложба, 
демонстрация 

2 

125 лв. 

/подсигуряване на 
материали за демонстрация/ 

Център за 
съвременно 

изкуство „Баня 
Старинна“ 

MATURE AND ANGRY - Седмица на 
съвременното изкуство - Кураториал тур с Борис 

Костадинов 

изложба, кураторски 
тур 

3 

700 лв.  

/хонорар кураторски тур и 3 
бр. пазители + 
допълнително 

подсигуряване на 12 бр. 
нощувки за авторите в 

изложбата/ 

eXaf 

Изложба DARK LIGHTS: félin amour 

DJ и VJ артисти от България 

изложба, сайт 
спесифик арт 

3 

300 лв.  

/наем на техника/ 
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ПРОГРАМА  КЛУБ И КУЛТУРА / 11 
 

Кандидат 
участник 

Съдържание на проект Вид събитие 
Брой 

покрити 
критерии 

Подкрепа „Фонд 
специални проекти“ 

Детски отдел на НБ 
„Иван Вазов“ 

 

Творческа работилничка за миникартини -VI-
"Безценни камъчета на въображението"  

ателие: "Кое е твоето приказно камъче?"; 
"Камъчетата на приказките"; "Камъче си избери - 

играта започни"; "Руническа изненада за 
родители" 

работилница 2 

90 лв. 

/материали за 
работилничката/ 

 

Драматичен театър 
– Пловдив 

 

 

Премиерата на спектакъла "Няма ток за 
електрическия стол" от Александър Секулов, реж. 
Лилия Абаджиева. След края на представлението 
-  демонстарция на  електрическия стол, част от 

уникалния проект на сценографа Васил Абаджиев 

спектакъл, 
демонстрация 

3 

70 лв.   

/хонорари за разпоредители/ 

Държавна опера - 
Пловдив 

  

STREET OPERA: 

- "Графити опера" - представяне на арии и дуети 
от мюзикъли 

- "Пулс" - балетен спектакъл с танцови етюди от 
съвременни български хореографи в кв. Капана. 

спектакъл, концерт, 
танц 

5 

1000 лв. 

/техническо обезпечаване/ 
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Икономическа 
библиотека и 

Хаккафе 

ДЕТСКА ПРОГРАМА: Литературно четене и игри 
на икономическа тематика. 

ОСНОВНА ПРОГРАМА: лекция, представяща 
икономиката, която стои зад някои от най-

популярните филми, песни, книги и комикс герои. 
Изложба на работещи експонати от IT 
технологиите от последните 60 години 

лекция, изложба, 
лит.четене 

3 

250 лв. 

/закупуване на процесори за 
изложбата на IT технологии/ 

Агитпроп 

 

Панорама от документални филми на 
АГИТПРОП: 

- „Цветанка“ (2012, реж. Юлиян Табаков) 

- „Последните черноморски пирати“ (2013, реж. 
Светослав Стоянов) 

- „Късмет“ (2013, реж. Нина Мария Паскалиду) 

- „Любов и инженерство“ (2014, реж. Тонислав 
Христов) 

прожекция 4 

480 лв. 

/права за прожекцията на 
филмите/ 

* + допълнително 
обезпечаване на техника и 
наем локация за лятно кино 

„Орфей“ 

 

Лъки - Дом на 
киното 

 

 

ДЕТСКА ПРОГРАМА: Прожекции на Филми за 
деца -  "Гномео и Жулиета"  и Замбезия 

ОСНОВНА ПРОГРАМА: прожекция на "Няма 
невъзможни неща", "Осем първенци", "Вземи 

красивото в теб" 

прожекция 3 

500 лв. 

/права за прожекцията на 
филмите/ 

Магазин - ателие 
Ръкоделница 

„ТекСтил“ е изложба-демонстрация на автори-
приложници - всеки от тях представя собствена 

концепция за стил и текст, връзката помежду им, 
комбинацията между тях; Провеждане на 2 детски 

работилнички 

изложба, 
работилница 

2 

270 лв.  

 /материали за изложба 
„ТекСтил“ + материали за 

детски работилнички/ 
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НЧ „Алеко 
Константинов“ 

Откриване на  първата в България италианска 
читалня „Асен Марчевски”. „Моята Италия – 
фрагменти и пристрастия” – фотографска 

изложба на Соня Станкова; Литературен салон 
представя италиански преводач, поет  и писател.; 
Италиански следи в Пловдив - среща с Владимир 
Балчев – историк, който ще проследи приносът на 

италианци, които оказват забележително 
въздействие за  развитието на Пловдив след 

Освобождението. 

изложба, 
презентация, лит. 

четене 
4 

470 лв. 

/командировъчни за 
писателите от "Литературен 

салон" и хонорар на 
Владимир Балчев/ 

Организация на 
евреите в 
България  

 „Шалом Алейхем – 
1945“ 

ДЕТСКА ПРОГРАМА: Арт занимания за деца - 
начални умения за  създаването на картина 

ОСНОВНА ПРОГРАМА: - Открит урок по иврит; 
изложба „Четвърт час“ - картини и пана на 

младите художници  Рада-Шели, Ян-Шамуел и 
Георг-Илиел Петър Фридман 

изложба, 
работилница, открит 

урок, лекция 
2 

250 лв.   

/открит урок по еврит и 
детска програма/ 

pLOVEdiv 

Фотографско-образователен проект, „Проект Т“. 
Съвместна работа на Симеон Тодоров, 

Алекзандра Кевин (Канада) и УМБАЛ „Свети 
Георги“ – търси отговор на въпроса за 

свенливостта на мъжете относно голотата им, 
като е обвързан с видео-лекция за рака на 

тестисите. Проектът ще бъде обвързан с проект 
на Point Blank Gallery за женското здраве. 

Прожекции за LGBTQ младежта.  

изложба, прожекция, 
лекция, акция 

4 

300 лв.  

/прожекция Out in Schools и 
видео лекция/ 

 

Студио Роканов 

Представяне на театралния проект „Да живее 
кралицата“ от Борис Роканов, режисьор Весела 

Василева в Шкембеджийницата на „Хаджи Хасан 
махала“, час: 05.00 - 07.30 сутринта 

спектакъл 3 

200 лв.  

/хонорар автор на идеята и 
драматург/ 

mailto:info@openarts.info


 

Фондация Отворени Изкуства, ул. Отец Паисий 36, Пловдив, 0885 78 73 06, info@openarts.info, www.openarts.info 

 
ПРОГРАМА ГРАД И ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА / 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

Кандидат 
участник 

Съдържание на проект Вид събитие 
Брой 

покрити 
критерии 

Подкрепа „Фонд 
специални проекти“ 

Atom Theatre 
 
 
 

 
P I E C E S е поредица от танцови, сайт спесифик 
акции свързани с конкретната средата, в която се 

случват. Основната идея на проекта е тяло, 
движение, танц, музика да бъдат интегрирани в 

дадена среда като се изходи от нейната  
           архитектурата, дизайн и атмосфера.  
 

танц, сайт спесифик 
арт 

 
4 

300 лв. 
/пътни и хонорар + 

подсигурени 8 бр. нощувки/ 

*+ допълнително 
обезпечаване на техника за 
локация Ядрото в Кв.Капана 

 

Invisible property  
 

 
Invisible Property – музикален проект на Йончо 
Павлов (experimental/drone/ambient музика). 

Музиката ще се изпълнява от DJ и 
китарист/синтесист. Проектът предполага 
наслагване от първата към втората вечер. 

 

концерт, спектакъл 3 
300 лв. 

/пътни, хорар и нощувки/ 

Manu Propria 
 

 
Проектът планира прожектирането на книгата 

Manu Propria с  предстаяне на  популярни 
български художници, илюстратори, фотографи, 

поети и прозаици. Автори на произведения от 
книгата ще споделят с присъстващите 

впечатления и мнения и ще прочетат свои  
произведения. 

презентация, 
прожекция, лит. 

четене 
3 

200 лв.  
/подсигуряване на техника/ 

ATTUNED 
ENTANGLEMENTS  

 

Интерактивният проект „Attuned Entanglements ” 
създаден от Иван Шопов и Ели Жотева 

обединява фотографски техники със светлина и 
звук, които племяват рецепторната 

чувствителност на зрителя и го подтикват към 
осъзнаване на собственото му съществуване. 

изложба, 
прожекция, 
инсталация 

3 

800 лв.  
/техническо обезпечаване на 

конструкцията, наем на 
техника и хонорар/ 
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КУРАТОРСКА ПРОГРАМА / 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЪЛБОКАТА 
ВОЙНА 

 
За Нощта френският художник Максим Бондю ще 

представи своята работа „Дълбоката война“ в 
изложбено пространство на ул. „Отец Паисий“ 36. 
Освен с представяне на тази работа, авторът ще 

се включи в Нощта с изследване, целящо 
създаванео на нови художествени работи, 

свързани с филмовата програма на кино Космос 
от откриването му през 1964 г. до затварянето му 

през 1999 г. 
 

изложба, 
изследване 

3 

1500 лв.  
/наем на помещение, 
нощувки, реклама и 

полуляризация, транспорт/ 
 

Проектът е подкрепен с 
допълнителни средства и 

от Френски културен 
институт – София. 

ЧОВЕШКО, 
ТВЪРДЕ 

ЧОВЕШКО 

Соло пърформанс „Меко движение” на Фани 
Футеркнехт със звук на живо от Ангел Симитчиев, 

и  разговор с Фани Футеркнехт и с кураторката 
Урсула Пробст върху условията на съвременната 

ситуация на човека и човешкото. 

пърформанс, 
разговор 

4 

 
1000 лв. 

/наем помещение, нощувки, 
транспорт/  

 
Проектът е подкрепен с 

допълнителни средства  и 
от Австрийско посолство в 

България. 

ОЩЕ ТУК. НА 
АРХИПЕЛАГА НА 

МЕТЕОРИТЕ 

 
Ани Васева, Георги Шаров, Боян Манчев и 
Леонид Йовчев от „Метеор“ ще подложат 

театралната си практика на крайно сътресение 
(типично за тях), за да я лишат от физическо 

присъствие и да я трансформират в 
многоизмерен и многогласен пейзаж.  

 
 

изложба 3 
1000 лв. 

/транспорт, хонорар артисти, 
техника, нощувки/ 
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НАЕМ ТЕХНИКА И ПОМЕЩЕНИЯ 
 
 

 
Техническо обезпечаване на събития част от Нощ/Пловдив, 2015 
/локации: лятно кино Орфей, Ядрото, кв. Капана за двата дни на 
фестивала/ 
 

  
3 670 лв. 

 
Наем на помещения за събития от Нощ/Пловдив, 2015 
/лятно кино „Орфей“ и ДПХ – Пловдив/ 

 
600 лв. 

 
 

 
ОБЩО ИЗРАЗХОДЕНИ: 20 655 ЛВ. 

 
 

 
*Аспекти:  

Образователен; 
Кооперативен (предвижда съвместна работа с други културни институции); 

Квалификационен (проектът дава възможност за квалификация и преквалификация на работещия персонал); 
Иновативност; 

Международен (осъществяване на връзка с чуждестранни институции или културни институти); 
Мултипликационен (проектът продължава проект или дава възможност да бъде продължен в нови фази); 

Обществен (засяга социално значими теми); 
Интерактивност (ангажира публиката и включва нейното участие в реализацията на проекта); 

Проектът спомага достигане на целите на годишната програма на вашата организация 
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