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“Нощ на музеите и галериите” е 
нова атрактивна страница от европейското 
настояще на Пловдив. Множеството 
културни институции, които пазят уникати 
от магията на пловдивската и националната 
културна традиция, подават ръка на 
бъдещето. Отварят вратите на своето 

гостоприемство за забързаното поколение на ХХІ век, за да 
превърнат вдъхновението на предците в един нов порив за 
творчество, мир, хармония и красота. 

Приветствам организаторите за смелата и красива 
идея и силно вярвам, че тя ще докосне сърцата на пловдивчани и 
на гостите на нашия град.

Нека не само говорим за изкуството, нека то бъде част 
от живота ни!

Д-р Иван Чомаков 
Кмет на Пловдив
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НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ – СЛЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ УСПЕХ ЗА 

ПЪРВИ ПЪТ И В ПЛОВДИВ НА 30 СЕПТЕМВРИ. 

На този изключителен празник - галериите и музеите ще отворят 

до малките часове след полунощ. Това ще даде пространство 

за концерти, представления, прожекции, срещи с художници и 

приятни разговори за изкуството и културата.

За НОЩТА НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ няма определен маршрут. 

Всяка от тези културни институции сама определя програмата 

си, а вие, сами избирате интересното за вас. 

Входът към НОЩТА е свободен, за да се забавлявате, излитате 

и приземявате, да се срещате и да усещате, да запомните и да 

забравите...

Ние, които често будуваме нощем - Градска художествена галерия, 

Сдружение на частните галеристи, Мария Капон и Веселина 

Сариева благодарим на всички, които не спяха и  подкрепиха 

тази пловдивска НОЩ. Изказваме специални благодарности за 

безрезервната помощ на кмета на Пловдив д-р Иван Чомаков, 

който ни оказа и честта да бъде патрон на НОЩ НА МУЗЕИТЕ И 

ГАЛЕРИИТЕ – Пловдив 2005.



  

-
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Пловдив, ул. ”Д-р Вълкович” 12
тел: (+359 32) 624 047
e-mail: galeriebovjelbg@yahoo.com            
           www.artbovjelbg.com

“Докосване до Япония - 
Камиски”

18.00 - 18.30  
Японска техника за моде-
лиране с хартия на фона на 
рисувани йероглифи. След 
демонстрацията ще се про-
веде кратък рецитал на 
поезия хайко.

Начало: 18.00 часа.
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Старинен Пловдив, 
ул.”Стоян Чалъков” 1
тел: (+359 32) 635 339, 
        (+ 359 88) 9822 640
e-mail: simeonalex@abv.bg    
           www.vazrazdane.com

Специалната програма 
на галерията ще тече под 
наслов: 

“Творческо ателие 
„Възраждане” - на живо” 
Творческа тема – „Villa 

Vinifera”
Поканени са известни 

автори от основните 
жанрове в изобразителното 
изкуство, като всеки от тях 
ще изяви на живо своето 
творчество и майсторство.

Графичното изкуство ще 
бъде демонстрирано в цялата 
си трудоемкост и магичност 
от доц. Владимир Генадиев 
с отпечатване на образци в 
избрана от него техника.

Живопис „Плен ер” ще 

покаже пловдивският 
живописец Ангел Герджиков.

Със склуптурни техники ще 
се изяви виртуозният ваятел 
Димитър Рашков от Карлово.

Световният шампион по 
аерографна живопис Мирчо 
Мирчев ще демонстрира върху 
хартия съвършено владеене на 
аерографа.

Подготвени са и други 
изненади за всеки, който ще 
почете с присъствието си 
галерията ни.

По време на нощта 
на галерията в салона 
посетителите ще могат да 
видят изложба -  живопис на 
Петър Мичев.

Начало: 19.00 часа. 
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ГХГ – Пловдив, 
ул. ”Княз Александър 
Батемберг” 15
тел.: (+ 359 32) 624 221
e-mail: ghgpl@abv.bg

Групова изложба - живопис 
под наслов: 

„Живописен пленер – Царево 
‘септември 2005г.” 

Ще бъдат представени по 
три творби на участниците 
в пленера: Васил Стоев, 
Вихра Григорова, Ганчо 
Карабаджаков, Свилен Блажев, 
Станимир Видев, Димитър 
Чолаков, Колю Мишев, Милена 
Мишева, Мариана Калъчева, 
Нели Димитрова. Пленерът се 
състоя от 01.09 до 10.09.2005 
г. в “Тринити Кемп” - Царево и 
беше организиран от 

Иконна галерия
Старинен Пловдив, 
ул. ”Съборна” 22
тел.: (+359 32) 626 086, 
                          63 53 22
e-mail: ghgpl@abv.bg

Изложба “Икони и 
напрестолни кръстове”

В преддверието на 
Иконната зала в “Нощта на 
пловдивските галерии” ще 
бъде представена изложбата 
“Икони и напрестолни 
кръстове” на художника – 
реставратор Юри Георгиев и 
дърворезбаря Крум Станчев. 
Изявата ще е съпроводена 
с музикални изпълнения на 
студенти от АМТИИ – гр. 
Пловдив.     

Начало: 19.00 часа. 
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Пловдив, ул. ”Гладстон” 32
тел: (+ 359 32) 622 754

Изложба “15 x 5 – среща с 
приятели”

Проявата на първото 
издание на “15 x 5” през 
1995 година е резултат от 
една спонтанна реакция на 
тогавашния председател 
на дружеството – Ангел 
Пачаманов и група творци, 
срещу възможността да бъде 
отнета изложбената зала 
на “Гладстон” 32. Акцията 
на художниците е успешна и 
изложбата “15 x 5” днес вече е 
традиция.

 Куратор на десетото 
юбилейно издание на “15 x 5” 
е Ангел Пачаманов, в чиято 
селекция влизат работи на 
авторите: Албена Михайлова, 

Емил Марков, Михаил 
Атанасов, Атанас Карадечев, 
Цвятко Сиромашки, Владимир 
Генадиев, Моника Роменска, 
Румен Манолов, Свилен 
Костадинов. Всеки от тях 
участва с по пет свои творби 
в изложбата. По време на 

“Нощта” те ще се срещнат 
с приятели и почитатели на 
чаша вино.  

Начало: 19.00 часа.
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Пловдив, ул. ”Кракра” 11
тел: (+ 359 32) 632 233
e-mail: 
plovdiv@archives.government.bg

Изложба “Съединението 
на България и Сръбско 
– българската война в 
гравюрите от Европейския 
печат”

Провъзгласяването на 
Съединението на 6 септември 
1885 година и последвалата 
война между Сърбия и 
България в продължение на 
няколко месеца е централна 
тема на европейския печат. 
Към Балканите тръгват 
кореспонденти на най-
авторитетни издания от 
няколко страни. Публикувани 

са стотици репортажи, 
съобщения и коментари. 
Самата изложба включва над 
120 гравюри, публикувани във 
френски, английски, немски и 
руски илюстровани издания. Те 
са произведения на изкуството 
с изключително майсторство 
на рисунъка.

Начало: 19.00 часа.
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Пловдив, ул.”Ангел 
Букурещлиев” 17, Сахаттепе
тел: (+359 32) 651 068, (+ 359 
88)  627 1068 

Откриване на изложба - 
живопис и керамика: 

“Румен Нечев - Неща за 
първи път” 

От 20.00 часа всеки 
клиент, закупил работа на 
Румен Нечев, ще получи на 
място портретна рисунка 
от художника. Събитието ще 
продължи до полунощ.

Начало: 18.00 часа.
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Пловдив, 
ул. “Д-р Ст. Чомаков” № 2
тел.: (+ 359 32) 625 257
e-mail: ethnograph@abv.bg
         www.ethnograph.org 

Литературно четене 
– представяне на книгата 
“Среднородопски конаци”  и 
повестта “Чистият” (книга 
първа от трилогията “Съдби”) 
с автор архитект Матей 
Матеев.

Книгата, която ще бъде 
представена в Нощта 
на музеите и галериите - 
“Среднородопски конаци”, 
авторът е завършил преди 
45 години след 10 години 
изследователска работа. 
Съдържа всички оригинални 
архитектурни заснемания на 
автора. Същите са архивирани 
в НИПК – София.

Книгата представя 

архитектурните ансамбли 
на два големи рода българо-
мохамедани, управлявали 
Смолянския край в продължение 

на 100 години. Съдържа 650 
страници и 750 илюстрации. 
Първата българска 
архитектурно-историческа 
книга с резюме на 15 езика. 

Начало: 18.30 часа. 
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Пловдив, 
ул. ”Райко Даскалов” 54
тел: (+ 359 32) 635 149
e-mail: gallery_gp@mail.bg
         www.gp_gallery.com

„Дух и мултимедия”

Галерията ще представи 
прожекция на мултимедийна 
видеостена с микс от 
материали на художници, 
интервюта и снимки от 
Пловдив.

Художници и склуптори 
ще работят на живо пред 
публиката на галерията.

Ще бъдат раздавани 

автографи и интервюта от 
именити творци. 

Сред артистичната 
атмосфера и с лека класическа 
музика на живо, художниците 
ще споделят любимата си 
напитка с най-големите си 
фенове – „BEER and skittles”.

Гостите на галерията ще 
имат възможност да видят 
самостоятелната изложба 
на пловдивския художник 
Станимир Видев.

Начало: 20.00 часа.
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Пловдив, пл. “Съединение” 1 
тел.: (+ 359 32) 269 955, 629 409
e-mail: hm_plovdiv@mail.bg
www.historymuseumplovdiv.com

Изложба “Съединението на 
България 1885 г.”

Представяне в една 
необичайна обстановка 
на обновената музейна 
експозиция “Съединението 
на България 1885 г.”, в която, 
с помощта на новото 
осветление, посетителите 
ще имат възможността 
да видят от по-различен 
ъгъл важното  историческо 
събитие и главните действа-
щи лица. 

Допълнително за въз-
действието ще допринесат и 
предвидените мултимедийни 
прожекции на филми за 
събитието, с които музеят 
разполага.

Начало: 19.00 часа.







18

Пловдив, 
Подлез Археологически 
тел: (+ 359 32) 631 303
e-mail: artcentre@evrocom.net
           artcentre@abv.bg
           www.trakart.org

Нощта на музеите 
и галериите започва с 
изпълнение на Дамски камерен 
хор „Тримонциум”- гр. Пловдив, 
диригент Гено Желязков, 

хормайстор и корепетитор 
Ваня Атанасова. 

Час по-късно Йеродякон 
Петър Граматиков ще 
представи книгата си „Сборът 
от Филипополис през 343 г. 
и конфронтацията между 
Изтока и Запада.” Събитието 
продължава с още едно 
представяне на книга. Добрин 
Денев ще ни запознае с най-
интересните моменти от 
„Неизвестното в българската 
история”. 

Гостите ще имат 
удоволствието да присъстват 
на представлението на 
театър A’PART, което ще 
премине в хепънинг. 

Начало: 19.00 часа.
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Пловдив, ул. ”4-ти януари” 6

“Движение - рисунка с 
продължение”

Върху амбалажна хартия 
изпълнила стените на галерия 
ЛУКАС, художници правят 
рисунка с продължение! Работа 
с креда.

Начало: 19.00 часа.
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Пловдив, 
ул. ”Христо Г. Данов” 34
тел: (+359 32) 626 683

Постоянна експозиция на 
музея

Начало: 19.00 часа.
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Пловдив, бул. “Марица” 83
тел.: (+ 359 32) 950 608
e-mail: romfeia@yahoo.com

Изложба  „Звездите на 
Ромфея”

“Звездите на Ромфея” 
са творците, с които 
Галерията работи 11 години 
и са оставили ярка следа в 
културния живот на Пловдив. 
Общата им експозиция 

под наименование ”Есенни 
багри” 2005 носи колорита 
на българската природа  и 
слънчевия оптимизъм на новия 
век.

Начало: 19.00 часа.
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Пловдив, ул. ”Отец Паисий” 40                 
                     (до Одеона)
тел: (+ 359 88) 852 0375 
        (+ 359 88) 822 1302
e-mail: office@sariev-art.com    
              www.sariev-art.com

Изложба на мултипли от 
керамика “Нощ / нощ” – Artist 
Unknown

Като главен инициатор 
на “Нощта на музеите и 
галериите” Галерия Сариев 
ще представи проект, който 
доразвива и по забавен начин 
коментира тази инициатива. 
Посетителите ще видят 
ексклузивна изложба на 
Artist Unknown, направена 
и подредена специално за 

осемте часа на Нощта на 
музеите и галериите. “Нощ / 
нощ” е изложба на “мултипли” 
от керамика – артформа, 
непопулярна в България, а 
авторът й ще остане в 
неизвестност до полунощ. 
Гостите ще се забавляват 
с мултимедийния авторски 
проект “Нощта е навсякъде”, 

който ще се прожектира на 
витрината на галерията, 
и с концерта на култовите 
Ambient Anarchist. Всеки ще 
има възможност на чаша вино 
да разговаря с най-добрите 
автори на галерия Сариев.

Начало: 19.00 часа.
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Пловдив, ул. ”Съборна” 29
тел: (+ 359 32) 622 742, 
622 963, 624 851
e-mail: philippopolis@abv.bg
           www.philippopolis.com

„Къща “Филипополис” 
- Романтика и изкуство в 
едно!” 

Изложба на Димитър Киров 
– непоказвани платна от 
ателието на художника.

В Арт-Кафе „Филипополис” 
гостите ще бъдат 
посрещнати под ритмите на 

латино музика, италиански 
канцонети, класическа музика 
и евъргрийни в изпълнение на 
живо. Още много изненади 
и бонуси, обещаващи вечер, 
изпълнена с романтика и 
красота. Изложба, музика, 
изненада за посетителите, 
бонуси и др.

Начало: 19.00 часа.
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Пловдив, ул. “Княз Церетелев” 1
тел.: (+ 359 32) 273 145

Финисаж на изложбата на 
Георги Щърбев и джаз концерт

В “Нощта на музеите 
и галериите” в прекрасния 
възрожденски двор на 
Фондация “Бъдеще за България” 
ще се състои финисажът 
на изложбата  на  младия 
живописец Георги Щърбев. 
Той е завършил Художествена 
академия в Рим през 2005 
година. Има множество 
участия в сборни изложби, 
а това е четвъртата 
му самостоятелна. Моно-
хромната живопис на Щърбев 
се отличава с динамична 
и пластична фактура. 

Изчистената от детайлност 
композиция е изградена от 
компоненти със собствено 
значимо присъствие в 
картинното поле. 

Закриването на изложбата 
ще протече с джаз концерт. 

Начало: 18.00 часа. 
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гр. Пловдив, 
ул. ”Райко Даскалов” 30
тел: (+ 359 32) 624 643, 
         (+ 359 88) 9909 351
e-mail: office@herosart.com   
           www.herosart.com

“Галерия “Херос” и 
приятели” 

Първата частна галерия 
в Пловдив, галерия „Херос”, 
отвори врати след 10-годишно 

прекъсване. За „Нощта на 
музеите и галериите” тя ще 
посрещне своите гости с 
обща изложба на приятели на 
галерията и хубава музика.

Начало: 19.00 часа.
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Пловдив, 
Център за съвременно 
изкуство – Баня Старинна 
ул. ”6-ти септември” 179
тел.: (+ 359 32) 638 868
e-mail: arttoday@arttoday.org

 www.arttoday.org

Пърформънси, прожекции, 
музика 

Изпълнение на RES&MLOSKI, 

jisatsuken.cult.bg, експеримен-

тална авторска музика.

Мултимедиен пърформънс.
Видеопрожекция на 
произведения на съвременни 

автори от България и чужбина.

Пърформънс на участници в 
последната изложба пред    ста-

вена в центъра – „Замръзни”.

Филмова прожекция - 
заглавието ще бъде обявено в 

навечерието на събитието.

Начало: 19.00 часа.
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Пловдив, 
ул. ”Д-р Стоян Чомаков” 5А
тел.: (+ 359 88) 858 00 15
e-mail: shishkoff@abv.bg

“Дрехи от хартия” - 
студентски пърформънс и 
джаз музика на живо.

Студенти от АМТИИ ще 
изпълняват на живо дрехи 
от хартия на джаз – фон във 

възрожденския двор на къща - 
музей на Атанас Кръстев.

Посетителите ще 
имат възможност да 
видят изложбата на Георги 
Трифонов.

Начало: 18.00 часа.
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Пловдив, ул. ”Найден Геров” 5
тел: (+ 359 32) 262 252
e-mail: 
galleryartadams@hotmail.com

Живописна изложба на 
картини на Антон Стаматов .

“Цвят и композиция 
– за свободна консумация” 
“Нямате нови съобщения…” 

Този проект е синтезирана 
работна среда, в която 
попадаме ежедневно, ежечасно, 
ежеминутно. Тази среда 
ни поглъща и пречупва със 
силата на новите технологии. 
Безспорен феномен от 
всичко това е този малък 
експеримент, който аз си 
позволявам да направя с 
публиката в тази нощ е те 
да погледнат по друг начин на 
цвета и композицията в една 

картина, която всъщност е 
едно обърнато наопъки /от 
към гърба/ платно в рамка. 
Философията и естетиката 
на всичко, което е около нас, 
а може би и нас самите, ни 
показва постоянно различни 
лица и измерения.

Adam’s изложбата ще 
покаже картини от пролетно-
лятната нова колекция.

Начало: 19.00 часа.
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