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НОЩ – ПЛОВДИВ, 2016 
 

Дванадесето издание - 23 и 24 септември 
 

ФОНД „СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ“ 
 
 

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

Подкрепени проекти: 
 

Музеи и галерии:  14 
 

Култура и клуб:  10 
 

Град и публични пространства:  7 
 
 
 
 

Фонд „Специални проекти“ 2016 г. е съставен с подкрепата на фондация „Америка за България“ и Община Пловдив и е на обща стойност  

16 000, 00 лв. 
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ПРОГРАМА МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ 

Кандидат 
участник 

Съдържание на проект 
Дати / Вид 
събитие 

Подкрепа „Фонд специални 
проекти“ 

1. Галерия 
Аспект 

Галерия Аспект представя, като продължение от 
предишното издание на Нощта, проекта на победителката 

от проведения тогава  „Конкурс за млад автор“ –
Трендафила Трендафилова с изложбата "Фигуративен 
ambient" /Състояние Небе/.  В Нощ 2016 авторката се 
презентира с изложба от фигуративно-автопортретни 
композиции на музикален фон, както  и с едночасов 

пърформанс. 

 

23.09 

изложба, спектакъл, 

концерт, 

пърформанс 

 

180 лв. 

/пътни и настаняване/ 

2. Галерия 
Филипополис 

23.09.Изложба живопис на Атанас Хранов 

24.09. БНТ – гостува на галерия Филипополис с 4 
прожекции и разговор с Атанас Хранов и Александър 

Секулов 

„Мостовете на Александър“ 

"Пътуване до Исла Негра“ 

„Opera Open„ 

Национални есенни изложби - Пловдив 2015: „Ан Пасан“ 

 

23 и 24.09 

Прожекция, 
изложба 

480 лв. 

/наем на техника прожекции/ 
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3. Point Blank 
Gallery 

23.09. - White Trash Saints - фотографска изложба на 
Симеон Тодоров. Изображенията противопоставят 
съвременния консуматорски свят на традиционни 

ренесансови творби.  

24.09. - Drag Queen Cabaret - Кабаре пърформанс/танцов 
спектакъл на пет драг кралици, които чрез синхронизиране 

на усните ще се борят за първо място. Атмосферата ще 
бъде тип Червените фенери в Амстердам. 

23 и 24.09 

Изложба, танц, 
спектакъл 

200 лв. 

/принт и консумативи/ 

4. Ателие Динко 
Ангелов 

„Есента на Леонардо" разглежда Йозеф Бойс и Леонардо 
Да Винчи в техните златни години. Затова темата е 

Конвергенция. Нужната доза отрова за лек. 

23 и 24.09 

изложба 

200 лв. 

/материали/ 

5. РАМ 

Тази година музеят представя обогатена и обновена 

постоянна експозиция, както и временна изложба „От 

камъка до барута” от частна колекция – сбирка „Ватеви”, 

която включва различни видове оръжие от Неолита до 17 

век. 

23.09 

изложба 

240 лв. 

/извънреден труд/ 

 

6. РИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛНА  ПРОГРАМА, базирана на  изложбата 

„ПЛОВДИВ ПО ПЪТЯ КЪМ МОДЕРНИЯ СВЯТ“ , която ще 

бъде открита на 6 септември 2016г. в залата за Временни 

изложби в сградата на пл. Съединение 1. Образователна 

програма е насочена към семействата с деца от 4 до 10 г., 

които ще посетят Нощта на музеите на 23 септември 2016г. 

Тя  включва няколко модула, които целят да научат децата 

на умението да сравняват и съпоставят  и заедно със 

своите родители да изразят реакция, както и да възпита и 

стимулира  навика за самостоятелна работа и 

самостоятелна преценка на видяното. 

23 и 24.09 

Образователна 
програма 

1 000 лв. 

/материали/ 
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7. РЕМ 

ДЕТСКА ПРОГРАМА:  Работилница за деца за тъкане на 

малки декоративни станчета 

ОСНОВНА ПРОГРАМА: Изложбата „Чудният свят на 
тракийката” представя жената и нейният сложен и 

интересен свят.  

1. Раждане и кръщаване на детето; 2. Моминство и 
Лазаруване (специфични обредни и ритуални действия в 

Пловдивския край); 3. Годеж и сватба; 4. Жената като 
пазителка на домашното огнище и стопанка на дома; 5. 
Жената и хлябът – един безсловесен, но действителен 
разказ за важните моменти в живота; 6. Богатството на 

традиционното облекло в Тракия (различни видове саи / 
аладжи и сукмани, характерни за района/; 7. Символика и 

магичност в мъжкото и женското облекло; 8. Жената 
занаятчийка (тъкачество, грънчарство, земеделие, 

животновъдство и др); 9. Женският свят и ритуалите, 
свързани с него.  

Фото-студио с автентично облекло лазарка, мома с менци 
за вода, жътварка, невеста и т.н.  

23.09 

изложба, 
презентация, 
прожекция, 

демонстрация 

880 лв. 

/материали и наем на техника/ 

8. Национални 
Есенни 

изложби 

ДЕТСКА ПРОГРАМА: Втори семеен шах-турнир „Стария 
Пловдив”; 

ОСНОВНА: Национални есенни изложби, 2016 г. са 
обединени под мотото „Огледалото“ и включват изложби 

на девет изявени български артисти, работещи в страната 
и зад граница. 

В Нощта: 1. Кураторски тур в „Огледалото”, Национални 
есенни изложби Пловдив 2016 с доц. д-р Галина Лардева. 

2. Среща разговор с автори, участници в „Огледалото“, 
Национални есенни изложби 2016 

23 и 24.09 

изложба, 
кураторски тур, 

разговор с артисти, 
шахматен турнир 

1081,60 лв. 

/пътни, хонорари, шахматен 
турнир, извънреден труд/ 

9. ГХГ 

ОСНОВНА ПРОГРАМА:  

1.Зали за временни изложби – ул. „Княз Александър I“ 15 
Съвместно с фондация „Отворени изкуства“ ще бъде 

представена колекцията от 96 произведения на изкуството 

23.09 

изложба 

300 лв. 

/извънреден труд/ 
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от 25 клона на Обединена българска банка. 

ДЕТСКА ПРОГРАМА:  

2. Постоянна експозиция- живопис „Енчо Пиронков“ 
Представяне на годишната продукция на детската школа 

към Постоянната експозиция „Енчо Пиронков“ 3. Постоянна 
експозиция „Икони“ Представяне на изложбата „Деца 
интерпретират заглавки от средновековни български 

ръкописи“ 

 

10. Дни на 
музиката в 

Балабановата 
къща 

На 24 септември от 19 ч. в емблематичната зала на 
международния фестивал „Дни на музиката в 

Балабановата къща” ще бъде проведен концерт – 
представяне на откриващото се на следващия ден (25 

септември) есенно издание на форума. 

24.09 

концерт 

480 лв. 

/хонорари и пътни/ 

11. Ателие  
Любомир 
Кръстев 

Работно заглавие на проекта “The Industrial Temple”. 
Характер на плануваното събитие, вернисаж на проекта. 

Представяне на завършения проект в работната му среда. 
Специфика: мултидисциплинарен проект засягащ 

графиния образ в по-ново време. Обвързан е с големия си 
мащаб 120/270 cm. експериментални дълбокопечатни 

техники (гравюра на медни плочи) и тяхното смесване с 
дигитален печат, видео и или звук. 

23 и 24.09 

изложба 

200 лв. 

/материали/ 

12. Ателие 
Гавазов 

Проектът „Кои сме тук и защо сме ние?“ представя опит за 
възстановка на исторически мит. Идеята е да се опитаме 

да възстановим исторически събития, за които има 
оскъдни археологически или писмени свидетелства. 

23 и 24.09 

изложба, 
презентация, 

спектакъл, 
прожекция, лекция 

500 лв. 

/пътни/ 
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ПРОГРАМА  КЛУБ И КУЛТУРА  
 

13. Ателие 
Роканов 

 

МИЦЕВ &РОКАНОВ 

Иновативна изложба ЖИВОПИС, ГРАФИКА И ОБЕКТИ с 
импровизация, музика на живо и пряк контакт с публиката. 

В залата, където е изложбата ще бъде осветена със 
стотици свещи, картините ще бъдат експонирани в 
полумрак и всеки посетител със свещник в ръка ще 

осветява своята картина. 

23 и 24.09 

изложба 

200 лв. 

/осветление/ 

14. Галерия U-
P.a.r.k. 

Изложба на Йово Панчев и Камен Старчев 

23 и 24.09 

изложба, 
инсталация 

900 лв. 

/транспорт и нощувки/ 

15.  ОИ „Старинен Пловдив“ 23 и 24.09. 
626,88 лв.  

/извънреден труд/ 

Кандидат 
участник 

Съдържание на проект 

Дата: 24.09 

Вид събитие 

Подкрепа „Фонд специални 
проекти“ 

16. НБ „Иван 
Вазов“ 

Портрети на избрани от театъра – рисувани с думи 
/разговор/ 

Разговор на живо с журналиста Йордан Георгиев, автор и 
дискусия 

100 лв. 
/извънреден труд/ 
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водещ на седмичното предаване за театър „Без маски“ в 
Радио „Алма Матер“ (от 2008 г.). Роден е във Варна и 

завършва училището за деца с нарушено зрение „Проф. д-
р Иван Шишманов“ в квартал „Аспарухово”, след това 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с право и 
журналистика, а по-късно и магистърската програма 

„Литература, кино и визуална култура“. 

17. Детски отдел 
на НБ „Иван 

Взов“ 

Творческа работилничка за миникартини –VII -"Птици и 
пера политат в нощта ".  Ателие „Бухалски поглед” и 

„Уникално перо”, „Снимка в короната на бухлатото дърво”. 
Снимайте се до дървото, което заедно ще украсим с малки 

бухали и пера от цветен картон. Ще се поизцапаме с 
въглен, сангина и креда. Около нас ще са героите от 

книгите и техните страховити нощни истории. 

демонстрация, 
лит.четене, 

уъркшоп, изложба 

72 лв. 

/материали/ 

18. Ръкоделницата 

„12-ТА НОЩ” – текстилно-графични интерпретации 
Изложба смесена техника (графика, текстил и вълна; 
колаборации). „Малката Нощ” 23 септември (петък) – 

детска работилничка-апликация с текстил по традиционни 
мотиви от българския фолклор и времената на 

Шекспирова Англия. 24 септември (събота) – детска 
работилничка рисуване върху текстил. Децата рисуват с 
акрилни бои по контури от авторски графики на Теодора 
Дончева, върху предварително изработени еко-торбички. 

изложба, уъркшоп 

400 лв. 

/материали/ 

19. Държавен 
Архив 

Чрез фото-документалната изложба да се проследят 
първите десетилетия от развитието на театралното и 
оперно изкуство в Пловдив и заслугата  на града за 
утвърждаването му културен център. Да се покажат 
известни и позабравени изяви на тези институции и 

изтъкнати артисти и оперни певци. 

Изложба, 
презентация 

 

400 лв. 

/принт материали и 
изработка/ 

 

20. Галерия „Васка 
Емануилова“, 

филиал на 

Галерия „Васка Емануилова”, филаил на СГХГ гостува на 
artnewscafe, Пловдив  

Куратор на проекта: Владия Михайлова „90-те. Началото 

изложба 
900 лв. 

/Хонорар на куратора, пътни, 

mailto:info@openarts.info


 

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

СГХГ на мита” е изложбен проект, който е свързан с различни 
феномени в популярната и градската култура на 90-те. Той 
изследва и възстановява паметта за тях от гледна точка на 
ценностите, културните хоризонти и моделите на живеене. 

материали/ 

21. PLOVEDIV 

1 .„Съединението прави PLOVEDIV“ - Фотографска 
изложба на Симеон Тодоров - 25 портрета. 25 тайни. Няма 

значение чия на кого е. “Mental Wealth”  

2. Смесена изложба на Алекзандра Кевин - Разговор 
относно психическото здраве с помощта на изкуство.  

3. “Mythical Bulgarians” Изложба на Алекзандра Кевин 
Колекция от картини на специални за авторката българи, 

които приемат формите на богове, богини и митични 
същества от родните земи.  

4. „Концерт на Александър Матюсън“ Авторски и не само 
изпълнения на композитора Александър Матюсън.  

изложба, концерт 

450 лв. 

/пътни и наем на техника/ 

22. Читалище 
Алеко 

Константинов 

Литературен салон представя:    *„Кораловата легенда на 
планината кралица” - Среща с Джулиано Дал Мас и 

представяне на новата му книга “Schiara Montagna Regina” 

„Италианските следи в Пловдив” – Среща със 
журналистката Пенка Калинкова. 

„Диалог между два свята” – разговор за Италия през 
погледите  на журналист, изкуствовед, поет и писател. 

Участват: Надя Бонева и Джулиано Дал Мас. 

Нощно кино с филмите  на Роберто Сарамие, 

Изложба и презентация със снимки на Джулиано Дал Мас 

Изложба, 

презентация, 

прожекция, лит. 

четене 

 

400 лв. 

/пътни и хонорари лектори/ 

23. Арменски 
Културен 
Център 

1. От 17 часа както всяка година ще организираме четене 
на арменски приказки и легенди на български език 

2. В пространството пред културния център от 20 часа –

концерт на вокална формация СИРУН, които ще пеят 

Изложба, 

прожекция, концерт, 

лит. четене 

300 лв. 

/хонорар -  вокална формация/ 
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арменски песни. 

3. В културния център през цялата нощ ще вървят 

арменски игрални и научно популярни филми. 

4. В пространството на арменски културно-информационен 

център ще бъде наредена изложба - Арменски църкви от 

двете страни на Арарат. 

 

24. Студио 24 Изложба на Кокимото изложба 

200 лв. 

/материали/ 

25. Опера 
Пловдив 

1. Опера Бутик – 2 концертни изпълнения на Римски 
стадион  

2. Mеко, слънчево и ветровито - премиерен танцов 
спектакъл 

Хореография: Росен Михайлов, Музика: стари 
градски песни, Костюми: Илона Стойчева. 

Романтичен спектакъл наситен от сладки спомени и 
любов. С намигване връщаме назад лентата в забравени 

години, когато Капана е бил изпълнен с множество 
флиртове и градски авантюри. 

Концерт, флашмоб 

2 000 лв.  

/техническо обезпечаване и 
хонорари/ 
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ПРОГРАМА ГРАД И ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА 
 

Кандидат 
участник 

Съдържание на проект Вид събитие 
Подкрепа „Фонд специални 

проекти“ 

26. АЛОС 

1. Уъркшоп за изграждане на „Светлинна арт инсталация” 
с ученици от художествени гимназии. 

2. Уъркшоп - “Рисуване със светлина”, в който публиката 
може да се включи в създаване на „светлинни рисунки“, 
чрез специфична фотографска техника „light-painting“. 
3.Видео-презентация, на фотографии на light-painting 

произведения “Тъмна светлина” 

изложба, уъркшоп, 
презентация 

350 лв. 
/пътни и консумативи/ 

27. Евангелска 
съборна 
Църква 

Творецът създава творци 
Младият пианист Андрю Уинфилд, магистър по музика от 
университета Уебстър в Сейнт Луис, заедно с пианиста 

Джон Варвиг ще представят различни класически и други 
произведения на Бах, Бетовен, Гершуин и Скот Джоплин. 

концерт 
350 лв. 

/пътни, настаняване и 
хонорари/ 

28. EXAF 
Публична прожекция на Ways of Something - част 3 и част 4 

на канадския нет арт и нова медия артист Лорна Милс - 
всеки с продължителност от по 30 мин.. 

прожекция 
500 лв. 

/права на филма/ 

29. Фондация 
„Огънят на 

Орфей“ 

1. „За органа и китарата, като старинни 
инструменти” – лекция с интерактивно участие 
на деца и младежи с лектори Радосвета 
Хъркова (орган) и Стела Динкова (китара) 

2. Концерт „Музика от Храма” 

Лекция, концерт 
350 лв. 

/музикална част/ 
 

30. Онлайн 
списание 
Banitza 

Лицето е найголямата отговорност и зяавка, с която човек 
излиза пред света. 10x10: Лицата извън кадър е 

своебразен визуален експеримент, който цели да 
инициира разговора за човешките права в България чрез 

способите на документалната фотография, личните 
истории и изкуството. 

изложба 
600 лв. 

/печатни материали/ 

31. Фондация 
„Димитър 
Воев” и 

артистичносдр
ужение 

„Тринайсети 
стол” 

В Нощта отново се ражда Мефистофел, за да потърси 
стария си познайник Фауст. Едно продължение на 

историята на Гьоте. Един разговор с АЗ-а и с фаустовския 
западен човек. Един разговор със самия себе си. 

Съвременен прочит на холандския режисьор Маартен 
Вонк  

представление 
1100 лв. 

/хонорар и наем на техника/ 
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Фондация Отворени Изкуства, ул. Отец Паисий 36, Пловдив, 0885 78 73 06, info@openarts.info, www.openarts.info 

 
 
 

ОБЩО ИЗРАЗХОДЕНИ: 16 490,50 ЛВ. 
 
 
 

32. Олесия 
Николова 

Андон Георгиев –Andonasty – графика. Олеся Никлова –
текст и Гергана Ковачева – калиграфия. Ще представят как 

една книга може да намери място извън лавиците на 
библиотеката, да отправи своето послание, чрез 

съвременни похвати.  

литрературен 
стрийт арт. 

400 лв.  
/материали/ 
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