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от карго контейнер
в арт инсталация

FLUCA е съвместен проект на Фондация „Отворени
Изкуства“ и Австрийско посолство в България.

Включен е за периода 2016 - 2020 в Работната програма
съгласно Спогодбата за сътрудничество в областта на
културата, образованието и науката между Република
България и Република Австрия.

Целта на FLUCA е да се изгради постоянна и устойчива
база за развитие и приобщаване на нови публики към
културния живот на града и взимането на активно участие
в него.

Проектът олицетворява и желанието за създаване на
иновативна и интердисциплинарна платформа,
насърчаваща сътрудничеството между артистичните
сцени на двете европейски държави.

Концепцията на проекта идва от FLUC – известно
пространство за урбанистика, съвременна музика,
изкуство и пърформанс във Виена, самото то съставено от
няколко карго контейнера.

Архитектурната реализация е дело на два колектива –
австрийското студио tatort и българското atelieduo.

При нужда може да бъде преместван временно на
различни точки в града и дори извън него.Веселина Сариева, директор Фондация „Отворени изкуства“ и Томас 

Щьолцл, зам.-посланик на Република Австрия в България



част от културния живот
в сърцето на Пловдив

Централни пощи

Античен Одеон

Католическа църква „Свети Лудвиг“

Голяма базилика

Галерия SARIEV Contemporary

artnewscafe

FLUCA



началото 

FLUCA стартира през 2016 г., с идеята програмата
да се развива и разширява в годините, като
нейната кулминация ще бъде през 2019 г., когато
Пловдив е Европейска столица на културата.

Откриването бе през септември 2016 г. като
сцената бе активна до средата на октомври.

Официалната програма, под наслов ВКЛЮЧИ
СЕ: ФОКУС ДИРЕКТЕН УРБАНИЗЪМ, бе развита
по кураторския проект на Урсула Мария
Пробст (Виена).

Тя включваше комбинация от пърформанси,
концерти, видеопрожекции, дискусии –
представящи някои от най-интересните артисти
на виенската сцена днес като Соня Лаймар,
Фабиана Фалейрос, Йохан Лурф и Катрин Болт.

Паралелно FLUCA беше сцена за най-големите
фестивали през септември и октомври в града -
Нощ Пловдив 2016, One Architecture Week, One
Design Week и европейската мрежа за
артистични проекти IN SITU.

За един месец, FLUCA събра повече от 2 000
зрители.

Н.Пр.Роланд Хаузер, посланик на Австрия в България, Веселина Сариева, директор Фондация
„Отворени Изкуства“, Урсула Мария Пробст куратор FLUCA 2016, Светлана Куюмджиева,
артистичен директор О.Ф. „Пловдив 2019“



За първия си пълен сезон FLUCA ще развие програмата
си предлагайки разнообразни събития, като всеки от
заложените модули ще бъде представен в няколко
формата.

За програмата си през 2017 г. FLUCA ще работи с
базираните във Виена куратори Урсула Мария Пробст,
Валтер Зейдл и Борис Костадинов.

Програмата на FLUCA сезон 2017 ще се изгради и върху
дълготрайни партньорства с културни и образователни
институции и организации на местно и международно ниво и
ще представи артистични интервенции от най-висок клас.

Партньори на културната програма на FLUCA 2017 ще са
- Международни културни институти
- Дългогодишни институционални партньори на Фондация

„Отворени Изкуства“ като Община Пловдив
- Местни културни институции и учебни заведения
- Млади артисти и сдружения

Целта е различни публики да намерят своето място, да
открият и участват в множество артистични практики.

Сцената ще бъде активна от 19 май до средата на
октомври 2017 г.

Модули

Дигитално изкуство
Нови технологии

Стрийт арт
Дизайн в градска среда

Музика
Кино

Театър и танц
Литература

сега и напред

Формати

Изложби
Прожекции
Концерти
Дискусии

Уъркшопове
Представления



публика

Основна цел на FLUCA и насока в стратегическото
развитие на артистичната програма е
изграждането на активна и регулярна публика.
Публика, често отдалечена от културния и
артистичен живот, с която е важно да се работи
дълготрайно и да бъде разбрана.

Базирайки се на дългогодишния опит на Фондация
„Отворени Изкуства“ и проучването на публиките
реализирано за фестивала „Нощ Пловдив“ 2015 г.,
FLUCA ще съсредоточи работата си върху
няколко основни групи аудитории:

- Активна и широка аудитория
- Ученици и студенти с артистичен и хуманитарен

профил
- Млади професионалисти от креативните

индустрии и ИТ сектора
- Туристи и гости на града

FLUCA
публика

16 – 25 г.
26 – 35 г.
36 – 50 г. 

мъже и 
жени

средно и 
висше 

образова
ние

ученици
студенти
работещи

Пловдив 
град

София
Чужбина



За да срещне различни публики и интереси, програмата на
FLUCA ще се развиe ежеседмично, от четвъртък до
неделя, с две събития дневно.

Четвъртък
18.30 до 20.00 Отворена сцена / 

дискусия

21.00 до 23.00 Кино прожекция 

Петък

18.30 до 20.00 Пърформанс / 
Изпълнение на живо

21.00 до 23.00 Музикална вечер

Събота
18.30 до 20.00 Изпълнение на живо /

Отворена сцена

21.00 до 23.00 Музикална вечер / DJ

Неделя

10.30 до 12.00 Уъркшоп за деца и 
възрастни

12.00 до 13.00 Представление / 
разговор

програма 2017

174 събития 
от май до 
октомври

над 45
музикални 

вечери

21 кино 
прожекции

между 30 и 

200 човека 
очаквани на 

събитие

над 30
представления



куратори сезон 2017

Борис Костадинов
Независим куратор и
изкуствовед базиран във Виена
и Берлин. Проектите на Борис
Костадинов са свързани със
съвременното изкуство,
фотографията, концептуалният
дизайн, архитектура и
интердисциплинарните форми.
Второ направление в работата
му е връзката изкуство – нови
технологии. Куратор е на
изложби за Radiator Gallery, Ню
Йорк, IG Bildende Kunst Gallery,
Виена, bäckerstrasse4 Gallery,
Виена; Ernst Hilger Gallery,
Виена; Haus Wittgenstein, Виена
и LOOP Fair, Барселона.

Урсула Мария Пробст
Куратор, критик, художник и
изкуствовед. От 2002 е директор
на артистичната програма на
FLUC. Куратор е на основните
изложби от Vienna Art Week
(2008-2015). От 2014 работи с
KulturKontakt Austria/BKA по
проекти в публичното
пространство. Курирала е
съвместни проекти с Puvlic Art
Niederösterreich, KÖR Vienna,
EUROPART, няколко изложбени
проекта с BKA Austria, Kunstraum
Niederösterreich, Gallery
Krinzinger и други институции.
От 2014 е част от комитета на
Public art Niederösterreich.

Валтер Зейдл
Куратор, изкуствовед и
художник. От 2005 г. ръководи
художествената сбирка на
Erste Group и Фондация
„ERSTE”, Виена. Работи
интензивно с български
художници и организации в
областта на визуалните
изкуства от 2000 г. в
изложбите: “Looming Up,
Contemporary Art from
Bulgaria,” Kunsthalle
Exnergasse, Виена (2001);
Градски територии,” Галерия
0gms, София (2012) и “Борис
Мисирков & Георги Богданов:
Портрети,” ГХГ София (2013).



комуникация

През 2017 г. се изгражда комуникационната мрежа на
FLUCA, която включва:

- собствени социални страници – Facebook, Instagram,
Youtube

- уебсайт – fluca.info
- месечен електронен бюлетин
- печатни материали /брошури, флаери, плакати,

картички/
- външна реклама – билборд и ситилайт в Пловдив

Части от артистичната програма ще влизат във формата
на други големи събития - фестивали, културни
инициативи и др. като ще се използват и техните канали
на комуникация.

Проектът разчита също така на комуниционните мрежи
на фондация „Отворени изкуства“, Австрийско
посолство София и другите партньори на проекта.



Продуценти и организатори

Партньори

Организатори и партньори



впечатления

Убедена съм, че FLUCA като съвременна платформа за изкуство, разположена в историческото сърце на
Пловдив, има потенциала да покаже нова страна в културния облик на града и да допринесе за привличането на
нови аудитории и гости на града. Нещо повече, павилионът, разположен в близост до Античния Одеон,
Католическата църква, Голямата базилика и Форума на древния Пловдив предлага предизвикателство и към
самата програма на FLUCA, която ще задава въпроси как миналото може да бъде интегрирано в съвременността
и как то би могло да бъде „преведено“ на езика на настоящето.
Амелия Гешева, заместник-кмет „Култура и туризъм“, Община Пловдив

FLUCA е проект, който няма аналог в българския културен пейзаж. Това е една демократична, диалогична и
отворена платформа. Тя непрекъснато се променя, защото е създадена с концепцията да рефлектира различни
идеи, мнения и специфики и точно това дава прекрасна база за контакт с много и различни групи от широката
публика.
Борис Костадинов, куратор

Впечатления? Много и все най-прекрасни! И всичко може да се сумира в една дума –
“чистазавистзапроектавпловдив”! Мисля, че това е една изключително ефикасна, ефектна и ненатрапчива
форма за присъствие на изкуството в публичното пространство. Проектът FLUCA е осмислен като дизайн
на „сцената” с елегантност и функционална прелест; като присъствие в града има семпло, но ударно
въздействие; а като програма – ...мога само да завиждам. А публиката – ами да се възползва от
предложението, което прави живота по-весел и смислен!
Лъчезар Бояджиев, артист

FLUCA е странна лъскава кутия. FLUCA е карго, т.е. пренася. FLUCA e контейнер, т.е. съдържа. FLUCA е
отворен. FLUCA излъчва и приема. FLUCA е сцена и екран. FLUCA е пълен с очите, ушите и гласовете на
зрителите. FLUCA е нещо, което човек би искал да има вкъщи, ако не беше толкова голямо.
Правдолюб Иванов, артист



Контакти

Десислава Милева
FLUCA координатор
Фондация „Отворени Изкуства“
Ул. „Отец Паисий“ 36
Пловдив 4000
+359 886 214 321
fluca@openarts.info

Веселина Сариева
Директор
Фондация „Отворени Изкуства“
Ул. „Отец Паисий“ 36
Пловдив 4000
+359 888 520 375
sarieva@openarts.info

http://openarts.info/
http://openarts.info/fluca-2017/



FLUCA те очаква 


