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Галерия Автограф
Старинен Пловдив, ул. 4-ти януари 1 
www.autograph-bg.com

Ретроспекция - Пламен Пенов, графика intaglio

20:00 – 3:00 ч.  “Ретроспекция” - изложба на Пламен Пенов. 
„Приказно мистични, очароващи и фантастични светове, съчетани с хумор, иронични и 
отчасти еротични елементи – тово е поетиката на Пламен Пенов”    
                                                                                                     Рене Симер

Retrospective – Plamen Penov, graphics intaglio

20:00 – 3:00 hrs.   Graphics intaglio by Plamen Penov.
“Fabulously mystic, enchanting and fantastic worlds, combined with humour, ironic and somewhat 
erotic elements – this is the poetics of Plamen Penov.”   
                                                                                                     Renee Simer

Autograph Gallery
Old Town, 1, 4th January Str. 
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Галерия Арт Спектър
бул. Източен 68

Art Spectar Gallery  
68, Iztochen Blvd. 

Докосване до магията любов - Янко Ненов, живопис 

19:00 ч.   Откриване на самостоятелната изложба - живопис на Янко Ненов.
Цикълът “Докосване до магията любов” е специално подготвен за пространството на “Арт 
Спектър”. Включва 20 живописни творби. Янко Ненов с уникални цветни релефи в акрил. 

20:30 ч.   Спектакъл на унгарския китарист Балинт Петц и танцьорката Ана Каракашева.
На испански език думата за “докосвам” и “свиря” е една и съща.  Как трите изкуства - рисуване, 
музика и танц ще Ви поведат сред полето на любовта ...

Touching the magic of love – Yanko Nenov, oil paintings 

19:00 hrs.   Individual exhibition opening – oil paintings by Yanko Nenov.  
The series of paintings “Touching the magic of love” is specially created to match the space of Art 
Spectar Gallery. It consists of 20 oil paintings. Coloured acrylic relieves by Yanko Nenov. 

20:30 hrs.   Performance of the Hungarian guitarist Balint Petts and the dancer Anna Karakasheva. 
In Spanish the word for “touch” and “play” is one and the same. The way the three arts – painting, 
music and dancing will lead you into the realm of love … 
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Аспект - Галерия за съвременно изкуство
пл. Стефан Стамболов 1А
www.galleryaspect.com           Достъпнa за хора с увреждания / Accessible for disabled people

Изложба живопис - Илия Желев, акрил върху платно

20:00 – 01:00 ч.   Изложба живопис на Илия Желев.
Най-новите картини и промоция на новия каталог на автора. 

20:00 – 01:00 ч.   Внимание охлюви! – пространствена инсталация в екстериорна среда - 
Наталия Тодорова, Ивана Ненчева, Нели Кошутова.
В пешеходната зона пред галерията посетителите могат не само да видят, но и да участват в 
проекта „Внимание охлюви!”. 

Oil paintings by Iliya Zhelev, acrylic on canvas 

20:00 – 01:00 hrs.   Oil paintings by Iliya Zhelev. 
The author’s latest works and promotion of his new catalogue. 

20:00 – 01:00 hrs.   Attention - snails! – three-dimensional installation in exterior surroundings – 
Natalia Todorova, Ivana Nencheva, Neli Koushutova.
In the pedestrian area in front of the gallery the visitors will be able not only to see, but also to take 
part in the project “Attention - snails!” 

Aspect Gallery of Modern Art 
1A Stefan Stambolov Sq. 



Къща – музей Атанас Кръстев – Начо Културата, Галерия Червеното пони
Atanas Krustev – Nacho Kulturata House & Museum, The Red Pony Gallery 
www.redpony-bg.com

Dirtify/WarX - Пърформанс - поезия и музика 

21:00 ч.  Пърформанс - поезия и музика - menage a trois тук и сега с Ясен, Мина и Шаманчето 
от група “Попара”, които ще медитират върху еротиката и бунта, материята и мистерията, 
времето и вечността и ще разбулват тайните на вселената в поезия и музика - по стихове на 
ЯRсен от стихосбирката “Сляп виси безкрая” и Мина от стихосбирката “Градове сме, а после 
пустини”.

Dirtify/WarX - Performance – poetry and music  
 
21:00 hrs.  Performance – poetry and music - menage a trois here and now with Yassen, Minna and 
Shamancheto from the “Popara” band, who will meditate on the topics of erotic and rebellion, matter 
and mystery, time and eternity, and will unveil the secrets of the universe in the form of verse and 
music – after the poems of Yassen and Minna.

Старинен Пловдив, ул. Д-р Чомаков 5А / Old Town, 5A Dr. Chomakov Str. 
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Къща - музей Балабановата къща
Старинен Пловдив, ул. Константин Стоилов 57

“Нека ви покажа силата на нашата родина” – Чинзе, живопис 

20:00 – 3:00 ч.   “Нека ви покажа силата на нашата родина”, изложба живопис на нигерийската 
художничка Чинзе.

20:00 – 3:00 ч.   Оригиналното автентично африканско изкуство ще бъде представено и чрез 
специално донесените и изложени национални дрехи - yoruba, ibo, hausa, платове и гердани 
от Нигерия. 

20:00 – 3:00 ч.    Съпътстващо информативно слайд-шоу за родината на авторката – Нигерия.

“Let me show you the strength of our motherland” – Chinze Anthony–Ojobo, oil paintings 

20:00 – 3:00 hrs.   “Let me show you the strength of our motherland”, oil paintings by the Nigerian 
artist Chinze Anthony–Ojobo.

20:00 – 3:00 hrs.    Authentic African art will be presented also by Nigerian national costumes - yoruba, 
ibo, hausa, fabric materials, and necklaces. 

20:00 – 3:00 hrs.   On-going informative slide-show on the author’s country – Nigeria.
 

Balabanov’s House & Museum
Old Town, 57 Konstantin Stoilov Str. 



Център за съвременно изкуство 
Баня Старинна
ул. Шести септември 179
www.arttoday.org

AFTEREGO - видео, фотография, инсталации, пърформанси  

Сдружение “Изкуство днес” представя XV Седмица на съвременното изкуство

19:00 – 3:00 ч.  AFTEREGO - видео, фотография, инсталации, пърформанси
                          куратор: Светлана Куюмджиева   
участници:    Светозара Александрова, Йелена Бокич, Ана Виленица, Станимир Генов, Лулзим 
Зечири, Фиторе Исуфи Коя, Продан Марков, Николета Маркович, Владимир Митрев, Иван 
Мудов, Албан Муя, Данило Принят, Камен Стоянов, Наташа Теофилович, Якуп Фери, Дритон 
Хайредини, Венелин Шурелов. 
21:00 ч.     Рожден ден на Продан Марков, пърформанс. 
22:00 ч.   Представяне на Международния фестивал за късометражно кино ФИЛМИНИ:  „В 
първо лице” – прожекция на късометражни филми, селекция: Юри Стайков (сдружение 
СЕДЕМ), продължителност: 1.30`.

С подкрепата на Община Пловдив.

AFTEREGO - video, photography, installations, performances 

 Art Today Association presents  XV Week of Contemporary Art 

19:00 – 3:00 hrs.  AFTEREGO - video, photography, installations, performances 
                             curator: Svetlana Kuyumdzhieva  
artists: Svetozara Alexandrova, Jelena Bokić, Ana Vilenica, Stanimir Genov, Lulzim Zeqiri, Fitore Isufi
- Koja, Prodan Markov, Nikoleta Marković, Vladimir Mitrev, Ivan Moudov, Alban Muja, Danilo Prnjat, 
Kamen Stoyanov, Nataša Teofilović, Jakup Ferri, Driton Hajredini, Venelin Shurelov.
21:00 hrs.   Birthday Party of Prodan Markov, performance.
22:00 hrs.   Presentation of the FILMINI International Short Film Festival: In First Person – short films
show, selection by Juri Staikov (Association SEVEN), duration: 1.30`.    

With the cooperation of Municipality of Plovdiv. 

Centre for Contemporary Art Banya Starinna 
179 Shesti Septemvri Blvd.  
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Галерия Възраждане
Старинен Пловдив, ул. Стоян Чалъков 1

Творческо ателие Възраждане на живо 

19:00 – 3:00 ч.   Творческо ателие Възраждане на живо. 
Доц. Владимир Генадиев - графика, отпечатване на образци в избрана от него техника. Силвия 
Павлова - ръчно рисувани копринени шалове. Васил Генчев – живопис, рисуване на живо на 
натюрморти. Елена и Николай Стоеви – изложба.

Vazrazhdane Live Studio  

19:00 – 3:00 hrs.   Vazrazhdane Live Studio. Demonstrations of the art-making process by Assoc.  
Prof. Vladimir Genadiev – graphics by printing technique of his choice. Silvia Pavlova – painting on 
silk scarves. Vassil Genchev – still life oil painting. Exhibition of oil paintings by Elena Stoeva and 
Nikolai Stoev. 

Vuzrazhdane Gallery
Old Town, 1 Stoyan Chalakov Str. 
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Експозиция Георги Божилов – Слона 
и Фондация Бъдеще за България 
Старинен Пловдив, ул. Княз Церетелев 1

Изложба живопис - Илия Йончев 

20:00 ч. Концерт на Нов музикален център – Радиана Задума.

22:00 ч. Откриване на изложба – живопис на Илия Йончев. 

19:00 – 3:00 ч.  Постоянна експозиция на Георги Божилов – Слона и съпътстваща прожекция 
на документалния филм за него “Дългото сбогуване”.

Oil paintings by Iliya Yonchev  

20:00 hrs. New Music Centre Radiana Zaduma, concert.

22:00 hrs. Exhibition opening – oil paintings by Ilia Yonchev. 

19:00 – 3:00 hrs.  Permanent exhibition of works by Georgi Bozhilov – Slona and documentary film
about the author “The Long Journey”.

Georgi Bozhilov – Slona Gallery and 
Future for Bulgaria Foundation 
Old Town, 1 Knyaz Tseretelev Str. 
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Къща Георгиади - Експозиция “Българско Възраждане” 
на Регионален исторически музей - Пловдив
Старинен Пловдив, ул. Цанко Лавренов 1
www.historymuseumplovdiv.com 

Светлописи от Ирландия. Арански острови. Иво Хаджимишев - фотоизложба

19:30 – 2:30 ч.   Светлописи от Ирландия. Арански острови. 
Авторска фотографска изложба на Иво Хаджимишев, представяща природата на Ирландия. 
Съвместно с Ирландско посолство. 

Light Drawings from Ireland. Aran Islands. Ivo Hadjimishev – photo exhibition 

19:30 – 2:30 hrs.   Light Drawings from Ireland. Aran Islands. Photographs of the Irish nature by Ivo 
Hadjimishev. A common project with the Embassy of Republic of Ireland in Bulgaria.
 

Georgiadi House – Regional Museum of History – 
Bulgarian Revival Exhibition 
Old Town, 1 Tsanko Lavrenov Str. 
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Градска художествена галерия – Пловдив, 
„Зали за временни изложби“
ул. Княз Александър І № 15
Достъпнa за хора с увреждания / Accessible for disabled people

Избрано от продукцията на „Ателие на Дунава“ от град Пьохларн, Австрия (родното 
място на Оскар Кокошка)” - живопис, графика, скулптура

20:00 – 23:00 ч.   Директен електронен мост с галерия „Ателие на Дунава” и музея на Оскар 
Кокошка.

20:30 ч.   Откриване на самостоятелна изложба живопис на Михаела Данаилова, етаж ІІ.

24:00 ч.   Церемония по връчване на наградата „Полет над Пловдив” за принос в духовния 
живот на пловдивчани и гости на Града на тепетата и тяхното приобщаване към ценностите 
на българското изкуство. Наградата е учредена от КЦМ – Пловдив, а неин автор е скулпторът 
Ален Роа. 

Selected works from the “Studio on the Danube” from the town of Pochlarn, Austria (the 
home town of Oskar Kokoschka)” – oil paintings, graphics, sculpture 

20:00 – 23:00 hrs.   Direct electronic communication with “Studio on the Danube” Gallery and the 
Museum of Oskar Kokoschka.

20:30 hrs.   Opening of the individual exhibition of oil paintings by Mihaela Danailova, 
Floor ІІ.

24:00 hrs.   “Flight over Plovdiv” Award Ceremony. The Non-ferrous Metals Smelter (KCM SA) 
awards the sculpture by Alain Roy for greatest contribution to the cultural and art life of Plovdiv.

Plovdiv City Gallery, 
Temporary Exhibitions Hall
15 Knyaz Alexander I Str. 
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Реставрационен център Данчова къща и 
Занаятчийска камара Кобленц, Германия 
ул. Архитект Христо Пеев 2А 
www.rcdh.org

Нощ на учените – изложба на преподаватели от АМТИИ
Нови творби в  живопис, графика, скулптура, асамблажи, фотография, сценографски 
проекти, обекти.

18:00 ч.   Вернисаж на изложбата “Нощ на учените” с присъствие на авторите: доц. Стефан 
Попов, доц. Владимир Генадиев, доц. Никола Лаутлиев, доц. Румен Жеков, доц. Крикор 
Касапян, Магърдич Касапян, доц. Красимир Добрев, Любомир Кръстев, Ваня Кьосева, Стоян 
Лазалов, Димитър Воденичаров, Георги Трифонов, доц. Свилен Костадинов, Васил Николов и 
много други представители на академичните среди. 

20:00 – 21:00 ч.   Хепънинг на студенти от АМТИИ.

Night of the scientists – exhibition of works by the lecturers at the Plovdiv Academy of Music, 
Dance and Fine Arts. 
New works – oil paintings, graphics, sculpture, assemblages, photography, scenography projects, 
objects. 

18:00 hrs.   The exhibition “Night of the Scientists” with the presence of the authors Assoc. Prof. Ste-
fan Popov, Assoc. Prof. Vladimir Genadiev, Assoc. Prof. Nikola Lautliev, Assoc. Prof. Rumen Zhekov, 
Assoc. Prof. Krikor Kasapyan, Magardich Kasapyan, Assoc. Prof. Krasimir Dobrev, Lubomir Krustev, 
Vanya Kioseva, Stoyan Lazalov, Dimitar Vodenicharov, Georgi Trifonov, Assoc. Prof. Svilen Kostadi-
nov, Vassil Nikolov, and more representatives of the academic society. 

20:00 – 21:00 hrs.   Happening organized by the students at the Plovdiv Academy of Music, Dance 
and Fine Arts.

Restoration center Danchov’s House and 
Coblenz Chamber of Skilled Arts, Germany 
2A Arch. Hristo Peev Str. 
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Дружество на пловдивските художници
ул. Гладстон 32
www.dph.netne.net     Достъпно за хора с увреждания / Accessible for disabled people

Акция Събуди се
С любезното съдействие на Матраци ТЕД

21:00 – 24:00 ч.   Акция „Събуди се” - инсталация от легла и матраци, експонирани на тротоара, 
с посока към второто ниво на залата. Композиция от легла с матраци и пакетирани дюшеци с 
хартия, върху която се рисува от публиката. Акцията е придружена и със светлинни и звукови 
ефекти.

“Wake Up” Campaign 
With the kind cooperation of Matratsi TED

21:00 – 24:00 hrs.   “Wake up” Campaign – installation of beds with mattresses displayed on the 
pavement in front of the gallery. The beds are with paper-wrapped mattresses for the visitors to draw 
on. The action is accompanied also by lighting and sound effects.

Association of Plovdiv Artists
32 Gladston Str. 
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Галерия Дяков 
ул. Ангел Букурещлиев 17 

20:00 – 1:00 ч.   Изложба на Милко Божков.

Oil paintings by Milko Bozhkov 

20:00 – 1:00 hrs.   Oil paintings by Milko Bozhkov.

Изложба на Милко Божков, живопис масло

Dyakov Gallery 
17 Angel Boukoureshtliev Str.  
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Галерия Елиста 
ул. Христо Дюкмеджиев 14 – Капана 
www.gallery-elista.com         Достъпнa за хора с увреждания / Accessible for disabled people

Ситово - вчера, днес и утре - част втора на  проекта „Ситово - извор на вдъхновение“ 

20:00 ч.   Откриване на изложба живопис ”Ситово - вчера, днес и утре”. Художници: Ели 
Станчева, Иван Шишков, Кирил Иванов, Христо Николов, Чавдар Маринов, Вълчан Петров, 
Вихра Григорова, Михаела Иванова, Николай Кучков, Иван Краевски, Полина Станчева и 
Мария Кукова. 
Изложбата ще бъде символичен подарък по повод първото място на Ситово в конкурса „Моят 
край е най” на предаването „Пътеводител БГ” на БНТ - САТ.

Sitovo – yesterday, today, and tomorrow – part II of the project „Sitovo – a source of inspiration”  

20:00 hrs.   Opening of the exhibition “Sitovo – yesterday, today, and tomorrow”. Oil paintings by Eli 
Stancheva, Ivan Shishkov, Kiril Ivanov, Hristo Nikolov, Chavdar Marinov, Valchan Petrov, Vihra Gri-
gorova, Mihaela Ivanova, Nikolai Kuchkov, Ivan Kraevski, Polina Stancheva, and Maria Koukova.  
The exhibition is in token of the First prize of Sitovo in the competition “My home land is the best”, 
organized by the “BG Guide” show of the Bulgarian National TV – SAT.   

Elista Gallery
14 Hristo Dyukmedzhiev Str. 
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Постоянна експозиция Енчо Пиронков на 
Градска художествена галерия – Пловдив 
Старинен Пловдив, ул. Васил Кънчев 1

 AIR  AIR  AIR  AIR  AIR  AIR AIR  AIR  AIR  AIR  AIR  AIR  AIR AIR  AIR  AIR  AIR  AIR  AIR  AIR     

Стоян Куцев
20:00 ч.   Официално откриване на изложба „Точки на пресичане”, която ще представи творби 
на ученици от НГСЕИ (Пловдив), Бургимназия Ветин (област Саксония – Анхалт, Германия) и 
гимназия „Сервантес” (област Масовия, Полша).

Експозицията е част от международен проект, представящ връзката на различните видове 
изкуства. Картините са рисувани по музикални произведения на композитори от България, 
Германия и Полша – Хендел, Панчо Владигеров, Шопен и Лютославски. 

20:00 ч.   Издателска къща „Хермес” представя серия енциклопедии „Великите художници”.  

AIR AIR AIR - STOYAN KUTZEV 

20:00 hrs.   Official opening of the exhibition “Points of intersection” - works by students at the art
schools in Plovdiv (Bulgaria), Wettin (Sachsen-Anhalt, Germany), and Mazovia (Poland).

The exhibition is a part of the international project presenting the connection between the different 
kinds of arts. The works are drawn after musical compositions by Bulgarian, German, and Polish 
composers - Handel, Pancho Vladigerov, Chopin, and Lyutoslavski. 

20:00 hrs.   Hermes Publishing House presents the series of encyclopedias “The Great Artists”.    
 

Encho Pironkov Gallery – Plovdiv City Gallery 
Old Town, 1 Vassil Kanchev Str. 
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Етнографски музей – Пловдив 
ул. Д-р Ст. Чомаков 2
www.ethnograph.info

Ангелът хранител, дяволът и музата дойка - Стаю Гарноев - живопис

20:00 – 3:00 ч.   Авторска изложба живопис „Ангелът хранител, дяволът и музата дойка” на 
Стаю Гарноев (Панагюрище).
20:00 – 3:00 ч.   „Майстори на карикатурата” – Пловдив' 2009: „Алкохолът и народите по 
света” с участие на карикатуристи от петте континента.
20:00 – 3:00 ч.   Изложба „Алкохол и амбалаж” на Исторически музей – Горна Оряховица.
21.00 ч.   МАЛКО ТЕАТРО (Будапеща): WITHOUT FRONTIERS (“Без граници”) – мултимедиен 
спектакъл с участието на Николай Иванов – композиции, тамбура, вокал, Габриела 
Хаджикостова (Унгария) – вокал и Георги Ангелов – джаз музикант перкусионист.
21.00 ч.   Оркестър „Тракийско настроение” с ръководител Петко Кънев. 

The guardian angel, the devil, and the the wet-nurse muse – Stayu Garnoev – oil paintings

20:00 – 3:00 hrs.   “The guardian angel, the devil, and the wet-nurse muse”, individual exhibition of 
oil paintings by Stayu Garnoev (Panagyurishte).  
20:00 – 3:00 hrs.   „Masters of caricature” – Plovdiv' 2009: „Liquor and the peoples around the 
world” with the participation of caricaturists from the five continents.
20:00 – 3:00 hrs.   Exhibition „Liquor and packing” of the Gorna Oryahovitsa Museum of History.
21.00 hrs.   A SMALL THEATRE (Budapest): “WITHOUT FRONTIERS” – multi-media performance 
with the participation of Nikolai Ivanov - compositions, tambura (a kind of mandoline), singer; Gabri-
ela Hadzhikostova (Hungary) – singer; and Georgi Angelov – jazz music percussionist.
21.00 hrs.   “Thracian Temper” Orchestra, artistic director Petko Kanev. 

Ethnographic Museum – Plovdiv 
2 Dr. Stoyan Chomakov Str. 
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Галерия Жорж Папазов
бул. Христо Ботев 92 (Рилон център) 
www.gp-gallery.com             Достъпнa за хора с увреждания / Accessible for disabled people

Умните се учат от мъдрите, а глупавите - от грешките си - Димитър Войнов 

20:00 – 03:00 ч.   Изложба на Димитър Войнов, маслена и акрилна живопис. 
За първи път след 23 години емиграция художникът Димитър Войнов се завръща в България. 
Ще бъде гост на галерия „Жорж Папазов” в самата Нощ на музеите и галериите.

20:00 – 00:00 ч.   Концерт на перкусионисти от формация „Пендим” (Национално музикално 
училище „Добрин Петков”). 

Smart people learn from the wise, and the fools – through their mistakes – Dimitar Voinov – oil 
and acrylic paintings 

20:00 – 03:00 hrs.   Oil and acrylic paintings by Dimitar Voinov.  
For the first time after 23 years of emigration, the artist Dimitar Voinov is back in Bulgaria. He will be
guest of George Papazov Gallery at the very Night of the museums and galleries.    

20:00 – 00:00 hrs.   Pendim percussions group, Dobrin Petkov National Music School, concert.   

George Papazov Gallery 
92 Hristo Botev Blvd. (Rilon Centre)  
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Иконна зала на Градска художествена 
галерия - Пловдив 
Старинен Пловдив, ул. Съборна 22

Храмът – дом на божествено откровение - постоянна експозиция от икони и църковна утвар 

18:00 ч.   Официално откриване на Изложба от икони „Моят любим светец” на детско ателие 
„Пъстроцвет” от Асеновград, с ръководител Георги Ковачев. Участват творби на деца между 6 
и 12 години, представящи иконопис върху дърво и хартия.

18:30 ч.   Концерт на детски хор за народни песни при ОУ „Ангел Кънчев” - Асеновград, с 
ръководител Стойчо Каранлъков. 

20:00 ч.   Постоянна експозиция от икони и църковна утвар „Храмът – дом на божествено 
откровение”.  Ще бъдат представени оригинални български икони от 15 – 19 век. 

The church – home of divine revelation – permanent exhibition of icons and church plate

18:00 hrs.   Official opening of icon exhibition “My favourite saint” - children’s studio “Pastrotsvet” from
Assenovgrad, artistic director Georgi Kovachev. Works by children of 6 to 12 years of age – icon-
painting on wood and paper. 

18:30 hrs.   Folklore children choir from Angel Kanchev School in Assenovgrad, artistic director Stai-
cho Karanlakov.  

20:00 hrs.   Permanent exhibition of icons and church plate „The church – home of divine revelation”.  
Original Bulgarian icons dated from 15th – 19th Centuries.  

Icon Gallery - Plovdiv City Gallery  
Old Town, 22 Saborna Str. 
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Галерия Коридор
Старинен Пловдив, ул. Константин Стоилов 36

www.corridor.arttoday.org   

Disconnected people - Антон Терзиев, Арт инсталация

19:00 – 3:00 ч.   “Disconnected people”, арт инсталация.
Проектът на Антон Терзиев коментира по един лаконичен начин противоречивите ни взаимо-
отношения със съвременните средства за комуникация. 
„Връзва” ли ни мрежата краката? 
Доколко сме зависими от нея? 
Само online ли се чувстваме пълноценни? 
са едни от възможните посоки за интерпретация на инсталацията “Disconnected people”.

Disconnected people – Anton Terziev, art installation 

19:00 – 3:00 hrs.   “Disconnected people”, art installation.
Anton Terziev’s project comments in a concise manner on our contradictory interrelations with the 
contemporary means of communication. 
Does the net “bind” our feet? 
To what extent we are dependent on it? 
Is being “online” the only way we feel complete? 
These are some of the possible ways of interpretation of the art installation “Disconnected people”.

Corridor Gallery 
Old Town, 36 Konstantin Stoilov Str. 
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Постоянни експозиции „Мексиканско изкуство“ и „Цанко Лавренов” на 
Градска художествена галерия – Пловдив
Mexican Art Gallery and Tsanko Lavrenov Gallery - Plovdiv City Gallery  

Музеи, галерии и приятели – художествено шоу с неочакван край 

20:00 ч.   „Музеи, галерии и приятели” – художествено шоу с неочакван край.

20:00 – 3:00 ч.   Постоянни експозиции на Мексиканско изкуство и картини на Цанко Лавренов.

Museums, galleries and friends – artistic show with an unexpected ending

20:00 hrs.   „Museums, galleries and friends” – artistic show with an unexpected ending.

20:00 – 3:00 hrs.   Permanent exhibitions of Mexican art and works by Tsanko Lavrenov.

Старинен Пловдив, ул. Артин Гидиков 11 / Old Town, 11 Artin Gidikov Str. 
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Природонаучен музей - Пловдив
ул. Христо Г. Данов 34

www.rnhm.org             

20:00 – 3:00 ч. Музеят разполага с девет съвременно оформени експозиционни зали. В 
приземния етаж е разположена зала - аквариум с над 40 различно оформени сладководни 
аквариума. Това е най-голямата за България експозиция на сладководни риби и растения.

20:00 – 3:00 hrs.   Nine contemporary exhibition halls. Aquarium hall on the ground floor displaying
over 40 freshwater aquariums of different design. This is the largest exhibition of freshwater fish and
plants in the country.    

Plovdiv Natural History Museum 
34 Hristo G. Danov Str. 
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Галерия за изящни изкуства Ромфея
бул. Марица 83
www.romfeia.net

Изложба живопис - Бояна Попова

20:00 ч.   Фолклорен концерт.

20:00 – 3:00 ч.   Пета самостоятелна изложба на пловдивската художничка Бояна Попова. 
Изложбата е продължение на цикъла “Хищни цветя”. Живописните платна впечатляват със 
спонтанното си екзотично излъчване, със странната си виталност и екстравагантно съчетание 
на цветове.

Oil paintings by Boyana Popova

20:00 hrs.   Folklore concert.

20:00 – 3:00 hrs.   Fifth individual exhibition of works by Boyana Popova, Plovdiv artist. It is a continu-
ation of the series “Predatory flowers”. The picturesque canvases impress with their spontaneous
exotic emanation, with an odd vitality and extravagant combination of colours.    

Romfeya Gallery of Fine Arts  
Plovdiv, 83 Maritsa Blvd. 
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Галерия Сариев
ул. Отец Паисий 40 (до Одеона)
www.sariev-art.com     Достъпнa за хора с увреждания / Accessible for disabled people

RESET - изложба в галерията и акция в градска среда

18:00 – 21:00 ч.  Пърформанс в пространството пред галерията.
18:00 – 03:00 ч.   Изложба на Симеон Стоилов, Иво Бистрички, Бора Петкова – живопис, скулп-
тура, видео, фотография, инсталация, съвременни форми. 
Арт проектът RESET се състои от пърформанс и изложба, обединени от идеята за цикличността, 
периодичното зануляване на стойностите и започването на процесите от начало. Проектът 
е пряко свързан с преустройството на Галерия Сариев. Авторите са едни от най-активно 
работещите и успешни млади български творци - носители на престижни награди: С. Стоилов 
– Голямата награда на Мтел за съвременно българско изкуство - 2008, Б. Петкова – Първа 
награда за млад автор Гауденц Руф - 2008, Иво Бистрички – Номинация за награда на Мтел за 
съвременно българско изкуство - 2008.

RESET – exhibition in the gallery and action in the open 

18:00 – 21:00 hrs.   Performance in front of the gallery. 
18:00 – 03:00 hrs.    Exhibition of works by Simeon Stoilov, Ivo Bistrichki, Bora Petkova – oil paintings, 
sculpture, video, photography, installation, contemporary forms.  
The art project RESET consists of a performance and an exhibition, united by the idea of the cyclic 
recurrence, the periodic evening of values, and the renewal of the processes. The project is directly 
relevant to the reconstruction of Sariev Gallery. The authors are among the most active young Bul-
garian artists – winners of prestigious awards: S. Stoilov – The Great MTel award for contemporary 
Bulgarian art - 2008, B. Petkova – the first prize for young author “Gaudenz Ruf” – 2008, I. Bistrichki
– Nominated for the MTel award for contemporary Bulgarian art - 2008.

Sariev Gallery
40 Otets Paisii Str. (adjacent to Odeon Hotel) 
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Галерия Студио 9
ул. Магура 9

Достъпнa за хора с увреждания / Accessible for disabled people

Бързи картини за бавно гледане - Наташа Кюпова,  живопис, платно 

21:00 – 23:00 ч.   Откриване на изложба живопис на Наташа Кюпова “Бързи картини за 
бавно гледане”. За хора с развинтено въображение.

Hasty pictures for slow observation – Natasha Kyupova, oil paintings on canvas 

21:00 – 23:00 hrs.   Opening of the exhibition of oil paintings by Natasha Kyupova “Hasty pictures 
for slow observation”. For people with fanciful minds. 

Studio 9 Gallery
9 Magoura Str. 
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Експозиция “Съединение на България 1885г.” 
на  Регионален исторически музей - Пловдив
пл. Съединение 1
www.historymuseumplovdiv.com    Достъпен за хора с увреждания / Accessible for disabled people

Eуфония 2009 - общ европейски проект за съхраняване и възраждане на лютиерството 

18:00 – 19:30 ч.   Прожекция на филма „НОЩ В МУЗЕЯ - 2”. Представя Фирма “А+ Филмс”.  
      
20:00 – 21:30 ч.   Представяне на общ европейски проект за съхраняване и възраждане на 
лютиерството “Eуфония 2009” / “Eufonia 2009”. Представят Община Пловдив, Регионален 
Етнографски музей - Пловдив, Регионален исторически музей – Пловдив. Включва 
демонстрация, изложба, концерт.

22:00 – 2:30 ч.    Вечер на Корея. Представяне на традиционната корейска носия-ханбок; танц на 
кисенг /корейските гейши/; изработване на сувенири с късмети и благопожелания на корейски и 
японски език; прожекция на филм за историческа и съвременна Корея.
Представя Интернет общество  “Eastern Spirit”.   

Eufonia 2009 – common European project for preservation and revival of the craft of lutherie  
demonstration, exhibition, concert

18:00 – 19:30 hrs.   “NIGHT IN THE MUSEUM – 2” – film show. Presented by “A+ Films”.

20:00 – 21:30 hrs.   Presentation of the common European project for preservation and revival of the 
craft of lutherie “Eufonia 2009” by Municipality of Plovdiv, Regional Ethnographic Museum – Plovdiv, 
Regional Museum of History – Plovdiv. Demonstration, exhibition, concert.

22:00 – 2:30 hrs.    Night of Korea. Presentation of traditional Korean national dress – hanbok; kiseng 
dance (Korean geishas); making of souvenirs with fortunes and wishes in Korean and Japanese 
languages; documentary film on historical and contemporary Korea.
Presented by “Eastern Spirit” Internet Society.

Bulgarian Unification 1885 Museum – 
Regional Museum of History – Plovdiv 
1 Saedinenie Sq. 



Културен център Тракарт
Подлез „Археологически”
www.trakart.org          Достъпен за хора с увреждания / Accessible for disabled people

Карибски сенки - изложба на Пол Елиот Тюло 

18:00 ч.  Музикално студио „Детски свят”, художествен ръководител Елена Захариева, 
Модерен балет „Trakart Dance”,  художествен ръководител Радка Атанасова.

18:30 ч.        Отворено ателие „Магическо огледало”, изпълнение на децата от Ателие „Колорит”,  
художествен ръководител Севлия Тодорова.

20.00 ч.   Прожекция на филм “Севт - Безсмъртният: тайните на тракийския владетел” , 
режисьор Златина Русева. 

20:00 – 03:00 ч.   Изложба на Пол Елиот Тюло „Карибски сенки”.

20:00 – 03:00 ч.   Стъклото в неговите форми.  

„Caribbean Shadows” – Paul Elliott Thuleau, exhibition 

18:00 hrs.   Music Studio „Children’s World”, art director - Elena Zaharieva,
Modern Ballet „Trakart Dance”, art director - Radka Atanasova.

18:30 hrs.   Open Studio „A Magic Mirror”, performance of the children of “Kolorit” studio, art director 
Sevlia Todorova.

20.00 hrs.   Film show “Sevt – The Immortal: The Secrets of the Thracian Ruler”, director – Zlatina 
Russeva.

20:00 – 03:00 hrs.  „Caribbean Shadows” – exhibition of works by Paul Elliott Thuleau. 

20:00 – 03:00 hrs.  „The Glass In Its Forms”. 

Trakart Cultural Centre 
Archeological Underpass
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Арт галерия - музей Филипополис
Старинен Пловдив, ул. Съборна 29
www.philippopolis.com    Достъпнa за хора с увреждания / Accessible for disabled people

Изложба – живопис на Ясар Али Гюнес, професор в Художествената академия в град Измир

20:00 – 03:00 ч.   Изложба - живопис на Ясар Али Гюнес – в галерията на І етаж. 
                             Постоянна експозиция - стари майстори - в музея на ІІ етаж.

19:00 – 20:00 ч.   Девическа хорова формация ”Евмолпея” с диригент Рада Славинска, 
клавирен съпровод Милена Полонова и артмениджър Ганка Янкова – в музей „Филипополис”.

20:30 – 03:00 ч.   Дуо „Ева” – жива музика в градина „Филипополис”.

Oil paintings by the Turkish artist Yasar Ally Gunes,
Professor in the Art Academy in Izmir 

20:00 – 03:00 hrs.   Oil paintings by Yasar Ally Gunes - exhibited in the gallery on the 1st floor.
Permanent exhibition - old masters – exposed in the museum on the 2nd floor.

19:00 – 20:00 hrs.   Evmolpea Female Youth Choir, conductor - Rada Slavinska, piano accompani-
ment  - Milena Polonova, and art manager -  Ganka Yankova – in the „Philippopolis” Museum.

20:30 – 03:00 hrs.   Eva Duo – live music in the “Philippopolis” garden.

Philippopolis Gallery and Museum
Old Town, 29 Saborna Str.
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Къща – музей Христо Г. Данов - Експозиция “Българско 
Книгоиздаване” на Регионален исторически музей -Пловдив
Старинен Пловдив, ул. Митрополит Паисий 2

Фотоизложба “Italia – un amore grande” - Соня Станкова

19:00 – 2:30 ч.   Фотоизложба “Italia - un amore grande” - автор Соня Станкова, фотограф в 
Регионален исторически музей – Пловдив. Над 350 художествени фотографии от различни 
градове на Италия, представени в Slide show на открито. 
И “другата Италия” - в музика и спагети. 

“Italia – un amore grande” - Sonia Stankova, photo exhibition 

19:00 – 2:30 hrs.   “Italia - un amore grande”, photo exhibition, author - Sonia Stankova, a photo-
grapher in the Regional Museum of History - Plovdiv. It contains over 350 art photographes from 
different Italian towns, presented in a Slide show in the open. 
And “the other side of Italy” – in music and spaghetti. 

www.historymuseumplovdiv.com

Hristo G. Danov House and Museum - 
“Bulgarian Book - Publishing” 
Old Town, 2  Mitropolit Paisii Str.
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Галерия Bovjel
ул. Д-р Вълкович 12 (с/у църква Св. Марина) 

www.artbovjelbg.com

“Експресивно есенно настроение” - самостоятелна изложба живопис на Петър Беляшки

20:00 ч.   Откриване на изложбата на Петър Беляшки, живопис.
34-та поредна самостоятелна изложба на пловдивския художник Петър Беляшки. 
Експозицията е подготвена от автора.

“An Expressive Autumn Mood” - individual exhibition of oil paintings by Petar Beliashki

20:00 hrs.   Opening of Petar Beliashki’s exhibition – oil paintings. 
The 34th consecutive individual exhibition of the Plovdiv artist Petar Beliashki. The exhibition is 
arranged by the author.

Bovjel Gallery 
12  Dr. Valkovich (opposite the St. Marina Church) 
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Галерия L’Union
ул. Криволак 3 

Достъпнa за хора с увреждания / Accessible for disabled people

Изложба на Светлин Русев, живопис

20:00 – 24:00 ч.   Изложба живопис на Светлин Русев.

Oil paintings by Svetlin Russev

20:00 – 24:00 hrs.   Svetlin Rusev - оil paintings. 

L’Union Gallery 
3 Krivolak Str. 
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Галерия P.A.R.K.
ул. Шандор Петьофи 26 
www.parkgallery.eu    

Изложба „Нощта на ...”

20:00 ч. – 3:00 ч.   Изложба „Нощта на ...” и среща на живо, на маса, с авторите Атанас 
Парушев, Кольо Карамфилов, Стефан Божков, Красимир Карабаджаков, Красимир 
Добрев, Румен Жеков.

„The night of ...” Exhibition

20:00 – 3:00 hrs.  „The night of ...” - exhibition and a meeting, at the table, with the authors 
Atanas Parushev, Kolio Karamfilov, Stefan Bozhkov, Krasimir Karabadjakov, Krasimir Dobrev,
Rumen Zhekov.

P.A.R.K. Gallery 
26 Shandor Petiofi Str.
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Галерия  S-Hombre
Старинен Пловдив, ул. Стръмна 8

www.rooms.art-bg.org      Достъпнa за хора с увреждания / Accessible for disabled people

Изложба на Милен Сиромашки, живопис

18:00 - 20:00 ч.   Програма с деца: рисуване на живо по свободна тема.

18:00 – 03:00 ч.   Мултимедия, представяща работата на младежкия център за 
изобразително изкуство.
  
18:00 - 03:00 ч.   Изложба живопис на Милен Сиромашки.

Oil paintings by Milen Siromashki
 
18:00 - 20:00 hrs.   Children’s Programme: Live painting on a freely chosen theme.

18:00 - 3:00 hrs.     Multimedia presenting the works of the Youth Art Centre.  

18:00 - 3:00 hrs.     Oil paintings by Milen Siromashki. 

S-Hombre Gallery  
Old Town, 8 Stramna Str.
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Античен театър – Пловдив
Старинен Пловдив

Лека нощ - танцов спектакъл – импровизация, хореограф Ана Каракашева
С любезното съдействие на Матраци ТЕД

22:30 – 24:30 ч.  Танцов спектакъл – импровизация “Лека Нощ”. Танцуват 12 от най-изявените 
творци в областта на съвременния танц в България на изпълняваната на живо музика на Асен 
Хайдутов (перкусии) и Балинт Петц (китара). Елена Калпакчиева – сценограф и художник на 
спектакъла, Ана Митева, Петя Стойкова, Петя Попова, Владимир Грудев, Ивайло Димитров, 
Деница Гергинкова, Искрен Петков, Кире Миладиноски (Македиония), Станислава Копаранова, 
Моника Пунгерова и Ана Каракашева – танцьори.

Good Night – dance performance – live music improvisation, choreographer Anna Karakasheva 
With the kind cooperation of Matratsi TED

22:30 – 24:30 hrs.   “Good Night” – dance performance – improvisation. 12 of the most prominent 
modern dancers in Bulgaria accompanied by the live music improvisation by the Hungarian guitar 
musician and composer Balint Petz and the percussionist Assen Haidutov. Elena Kalpakchieva –  
scenographer and artist of the performance. Anna Miteva, Petya Stoikova, Petya Popova, Vladimir 
Grudev, Ivailo Dimitrov, Denitza Gerginkova, Iskren Petkov, Kire Miladinoski (Macedonia), Stanislava 
Koparanova, Monika Pungerova and Anna Karakasheva – dancers.

Roman Amphitheatre - Plovdiv
Old Town (entrance from the courtyard of the Music Academy)



Българска Национална Телевизия – 
Регионален Телевизионен Център Пловдив
ул. Найден Геров 8

50 години БНТ – НОЩ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

18:00 – 20:00 ч. Специално издание на вечерната програма на РТВЦ Пловдив с участието на 
известните лица на Националната телевизия - с възможност гражданите на Пловдив на живо да 
зададат свои въпроси и да станат част от предаването.

20:00 – 21:00 ч.     Концерт на група “Респект”:  по повод 50 години от създаването си  БНТ кани всички 
пловдивчани и гости на града на нейния празник - на откритата сцена пред РТВЦ Пловдив – ще пеем 
и ще се веселим заедно с всички, дошли да прекрачат отворените врати на телевизията.

21:00 – 03:00 ч.  Филмов маратон: на откритата сцена пред РТВЦ Пловдив и в студио 2 ще бъдат 
излъчени едни от най-новите продукции на БНТ! Зрителите ще могат да гледат :
“Хъшове”- продукция на БНТ в четири части, режисьор Александър Морфов
“Ерудит” – игрален филм, продукция на БНТ, режисьор Андрей Слабаков
“Тайните на древните траки” и “Средновековните крепости на България” - документална поредица на 
БНТ и РТВЦ Пловдив, реж. Златин Бояджиев.

50 YEARS – BNT – NIGHT OF THE OPEN DOORS 

18:00 – 20:00 hrs.   A special emission of the night programme of the RTVC Plovdiv  with the participation of 
the most famous faces of the National Television – an opportunity for the Plovdiv citizens to ask their ques-
tions directly on air, to be part of the show and to be observers of its shooting.
20:00 – 21:00 hrs.    A concert of the band “Respect”:  On the occasion of its 50th Anniversary BNT invites 
all citizens of Plovdiv and its guests to become a part of this celebration - in the open space in front of RTVC 
Plovdiv - we are going to sing and dance and we will have a joyous time, together with all the people who will 
come to step through the open doors of the TV Centre.
21:00 – 03:00 hrs.  Movie Marathon: in the open space in front of RTVC Plovdiv and in Studio 2 of the TV 
Centre several of the newest BNT productions will be shown! The viewers will be able to watch: “The Exiles”- 
BNT serial production in four parts, director Alexander Morfov, 
“А Man of Erudition” – feature movie – BNT production, diercor  Andrei Slabakov,
“The Secrets of the Ancient Thracians” and  “The Medieval Bulgarian Fortresses” –  a serial documentary, a 
BNT and RTVC Plovdiv Production, director Zlatin Boiadjiev.

Bulgarian National Television – 
Regional Television Centre Plovdiv
8 Naiden Gerov Str.

 www.bnt.bg
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Държавен Куклен Театър – Пловдив
ул. Хр. Г. Данов 14

www.pptheatre.com

Когато куклите не спят – марионетни кукли, кукли петрушки, естрадни кукли и др.

20:00 – 21:30 ч.   “Едип. Празникът на ослепяването” – спектакъл за възрастни, сцена на ДКТ 
Пловдив – съвместен проект на куклени театри Пловдив, Стара Загора и Бургас с режисьор 
Руслан Кудашов (Русия) и сценограф Андрей Зопорожски (Русия).

Детска програма
18:00 – 19:30 ч.   “Да осветим заедно нощта” – ателие за изготвяне на кукли – фенери – фоайе 
на ДКТ Пловдив /материали, помощници, музика – всичко необходимо, за да се случи една 
магия, предоставяме ние/.

When the Dolls Don’t Sleep – puppets, hand puppets, scene puppets, etc.

20:00 – 21:30 hrs.   “Edip. The Celebration of Blinding” – a performance for adults, Children’s Puppet 
Theatre scene – a common project of the Plovdiv, Stara Zagora and Burgass Puppet theatres, stage 
director - Russlan Kudashov /Russia/ and scenographer Andrei Zoporojski /Russia/.  

Children’s Programme
18:00 – 19:30 hrs.   “Let’s Enlight the Night Together” –  studio for production of puppet-form – lanterns 
– foyer of the theatre /materials, assistants, music – everything necessary for a magic to get real will 
be provided by us/.  

State Puppet Theatre
14 Hristo G. Danov Str.



Народно читалище Иван Вазов и 
Галерия Vollard
ул. П. Р. Славейков 33
Достъпно за хора с увреждания / Accessible for disabled people

Любовен диалог – живопис, поезия, музика, спектакъл

20:00 – 3:00 ч.   Цикъл подбрани платна на Тоню Цанев – живопис. Поетичен диалог на Ели 
Видева и Красимир Обретенов. Театрално представяне на изложбата – Филип Трифонов. 
Музикално присъствие от Енчо Пашов – гайда, Пеню Генчев – тъпан; DJ Baro – Росен 
Стамов.

Love Dialogue – oil paintings, poetry, music, performance

20:00 – 3:00 hrs.   Oil paintings - series of selected canvases by Tonio Tzanev. Poetic dialogue be-
tween Eli Videva and Krasimir Obretenov. Theatrical presentation of the exhibition – Philip Trifonov. 
Music presence – Encho Pashov – bagpipe, Penio Genchev – drum, DJ Baro – Rossen Stamov.

Ivan Vazov Community Cultural Centre 
and Vollard Gallery
33 P.R. Slaveikov Str.
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Книжарница Хеликон
ул. Райко Даскалов 33
www.helikon.bg     Достъпно за хора с увреждания / Accessible for disabled people

Пижама парти и бой с възглавници 

21:00 – 23:00 ч.   Пижама парти и бой с възглавници. С участието на ледено сериозните Иво 
Сиромахов, Любен Дилов - син, Михаил Вешим, Слав Бакалов и Джеки Стоев. Всеки посетител 
може да предизвика някой от петимата на бой с възглавници. Авторите ще раздават автографи 
само на посетители с пижами и въглавници.

Pyjamas – party and cushion – fighting  

21:00 – 23:00 hrs.   Pyjamas – party and cushion – fighting. With the participation of the icy – serious
Ivo Siromahov, Lyuben Dilov Jr., Mihail Veshim, Slav Bakalov, and Jeki Stoev. 
Any visitor could challenge any of the authors to cushion – fighting. They will give autographs only to
visitors in pyjamas and with cushions. 

Helikon Bookstore
33 Raiko Daskalov Str.
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Радио Пловдив 
ул. Дондуков 2

www.radioplovdiv.bg        Достъпно за хора с увреждания / Accessible for disabled people

Културен център Радио Пловдив съвместно с Галерия Дяков представят Милко Божков 

20:00 – 3:00ч.  Изложба на Милко Божков, живопис масло.  

Cultural Centre Radio Plovdiv together with Dyakov Gallery present Milko Bozhkov 

20:00 – 3:00 hrs.   Oil paintings by Milko Bozhkov.  

Radio Plovdiv 
2 Dondukov Str.
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Сдружение “Изкуство днес”
Старинен Пловдив 

Нощни полети - Видео прожекции на открито в Старинен Пловдив

22:00 – 3:00 ч.    “Нощни полети” - Видео прожекции на открито. 
куратори: Сабине Шашл (Базел), Бетина Щайнбрюге (Берлин) и Якоб Рачек (Пловдив)
Фасадата пред църквата „Св. Св. Константин и Елена”, ул. Съборна 24
Фасадата на ресторант „Жанет”, ул. 4-ти Януари 3
Фасадата на къщата на Петте кьошета – пресечката на ул. Перник, ул. Константин Стоилов и 
ул. Артин Гидиков.
Програмата “Нощни полети” прави преглед на ранните подготвителни направления на това 
движение, като работите на Оскар Финшингер, за да покаже след това Кенет Ангър и Джордан 
Белсон – двама главни протагониста от движението през 60-те. Но фокусът на програмата е 
върху по-новите опити в жанра, тъй като през последните пет години психаделичният филм 
преживява нова възходяща тенденция. Ще видим филми на: Мишел Одер, Енрике Фонтанилес, 
Джеръми Шоу, Рафаел Данке, Филип Гасер, Дариус Зиура, Ейми Гранат, Лиор Шамриз и др.

Със съдействието на Goethe Institut Bulgaria и Robert Bosch Stiftung    

                              
Nite flights - video shows in the open in the Old Town

22:00 – 3:00 hrs.   “Nite flights” (curated by Sabine Schaschl, Bettina Steinbrügge & Jakob Racek).
Films by Oscar Fischinger, Kenneth Anger, Jordan Belson, Michel Auder, Enrique Fontanilles, Jeremy 
Shaw, Raphael Danke, Philipp Gasser, Darius Ziura, Amy Granat, Lior Shamriz, etc.

With the cooperation of Goethe Institut Bulgaria and Robert Bosch Stiftung  

Art Today Association 
Old Town 



Център за срещи Саксония-Анхалт 
ул. Екзарх Йосиф 7А
Достъпно за хора с увреждания / Accessible for disabled people

Номади в неизвестното – Бьорн Мелхус, видео

20:00 – 24:00 ч.   Видео прожекции в закрито пространство на немския артист Бьорн Мелхус, 
превърнали се в класика за видео изкуството на 90-те.

21:00 – 24:00 ч.   Видео прожекции в открито пространство при Център за срещи Саксония-
Анхалт на Бьорн Мелхус.

Nomads in the Unknown – Björn Melhus, video

20:00 – 24:00 hrs.   Video shows in an inner space by the German artist Björn Melhus, which turned 
into classics concerning the video art of the 90-ies. 
 
21:00 – 24:00 hrs.   Video shows in the open by Björn Melhus at Saxony-Anhalt Foundation Meeting 
Center. 

Saxony-Anhalt Foundation Meeting Center 
7A Ekzarh Josif Str.
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Artnewscafe 
ул. Отец Паисий 38

www.artnewscafe.com       Достъпно за хора с увреждания / Accessible for disabled people

ВРЕМЕ МЯСТО  -  Светлана Мирчева, Кадер Музачи , видео

20:00 – 03:00 ч.   Кадер Музачи:  Ръчен часовник (видео).
          Светлана Мирчева: Площад Сан Видал 9:30 - 17:30 (видео) и 
                             Teleport station (анимация).
ВРЕМЕ МЯСТО  представя три видео творби, изследващи отношението ни към «абстрактни» 
понятия като времето и пространството, начина по който ги възприемаме.
Доколко времето и мястото, на които принадлежим, ни определят? Принадлежим ли им 
наистина? 

20:00 – 00:00 ч.    Live set на Robothko.

00:00 – 01:00 ч.   Литературно четене на Богдан Русев, Радослав Парушев и Васил Георгиев. 
Авторите принадлежат към поколението на младите български писатели от началото на 21 
век, носители са на литературни награди и са известни с публично представяне на текстовете 
си.

 TIME PLACE  -  Svetlana Mircheva, Kader Mouzatchy, video

20:00 – 03:00 hrs.   Kader Mouzachy: Wristwatch (video).
Svetlana Mircheva: San Vidal Square 9:30 – 17:30 (video) and Teleport station (animation).
“TIME PLACE” presents three video works, exploring our attitude towards abstract notions such as 
time and space, the way we perceive them.
To what extent the time and the place we belong to define us. Do we really belong to them?

20:00 – 00:00 hrs.    Live set by Robothko.

00:00 – 01:00 hrs.   А literary reading by Bogdan Rusev, Radoslav Parushev and Vassil Georgiev. 
The authors are from the generation of the young Bulgarian writers from the beginning of the 21st 
century. They are famous with the public presentation of their works and are winners of numerous 
literary awards.

Artnewscafe
38 Otetz Paisii Str.



50

Клуб Лебовски 
ул. Гладстон 1

www.clublebowski.com, www.jorjs.com  

Пловдив - Жорж Сопаджиев и Явор Тодоров

21:30 – 24:00 ч.    “Пловдив” - Жорж Сопаджиев - фотография и 
                              Явор Тодоров - музикална експресия. 
Индивидуален пърформънс, който провокира, изисква и тушира чрез концепцията на една 
мистична фотография, облечена в една задължителна музикална естетика. 

Plovdiv – George Sopadjiev and Yavor Todorov

21:30 – 24:00 hrs.  “Plovdiv” - George Sopadjiev – photography and 
                               Yavor Todorov – music expression. 
Individual performance, which provokes, demands and touches by the conception of mystic photo-
graphy, wreathed in an obligatory music aesthetics.

Lebowski  Club
1 Gladston Str.

Достъпен за хора с увреждания  
Accessible for disabled people
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Кафе Мария Луиза 
бул. Мария Луиза 15

“All Done, All Gone” In Plovdiv - графити арт, живопис, постер арт и видео арт

20:00 – 3:00 ч.   “All Done, All Gone” In Plovdiv
Nasimo и Edgar Gomez
Guest - Dave Kinsey  
Djs Yozzo 
Live sets в Кафе Мария Луиза
Рисуване на графити от Nasimo на едната от ролетките на кафето, а на специално
платно от “Aceton” Spray Stores пред кафето всеки  може да изпише своя tag.

All Done! All Gone! 
Предвид свръхнаситеното състояние на рисунките, графитите, скейтбординга, боклука, 
гангста-рапа и точно за всяка друга субкултура под слънцето, Ние се надяваме, че с тази 
изложба ще пробудим, и пробудим отново, някаква чистота в зрителите, която съществува в 
тази култура. ”Появявайки се от дъното на субкултурите като скейтбординга, бомбандиращите 
рисунки, гангста рап и пънк, тези страстни аутсайдери станаха арт звезди изцяло случайно, 
освен това, кой се жалва?” (Graffiti Art Mag-Sao Paulo).
 

“All Done, All Gone” In Plovdiv - graffiti art, paintings, poster art and video art

20:00 – 3:00 hrs.  “All Done, All Gone”
Nasimo and Edgar Gomez
Guest - Dave Kinsey 
Djs Yozzo 
Live sets in “Maria Luisa” Cаfe.

Достъпно за хора с увреждания / Accessible for disabled people

Maria Luiza Cafe
15 Maria Luiza Blvd.
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Арт Клуб Найлона
ул. Бенковски 8

Проект - Жорж Сопаджиев, живопис - фотография

20:00 – 3:00 ч.   “Проект” - Жорж Сопаджиев, живопис – фотография.
Пърформанс с участието на автора.

Project - George Sopadjiev, oil paintings – photography 

20:00 – 3:00 hrs.   “Project” - oil paintings - photography by George Sopadjiev.  
Performance with the participation of the author.

Nailona Art Club
8 Georgi Benkovski Str.

Достъпен за хора с увреждания / Accessible for disabled people
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Новотел Пловдив
ул. Златю Бояджиев 2

Със съдействието на Галерия Жорж Папазов 
Изложба живопис „Съкровища” на Петър Величков

20:00 – 3:00 ч.   Поредната – 10-та – самостоятелна изложба на художника,  който от 1999г. 
живее и твори в САЩ, е идейно продължение на цикъла „Съкровища”, вдъхновен от културното 
наследство на древните народи. Новите идеи се докосват до културата на инките и другите 
цивилизации, обитавали Андите. Причудливи създания съчетават в себе си елементи от 
познати митологични образи и напомнят за антични находки, без да позволяват да бъдат 
ситуирани конкретно във времето и пространството.

Петър Величков е носител на наградата на галерия „Жорж Папазов” – 2007 г.

In co-operation with George Papazov Gallery
“Treasures” – oil paintings by Petar Velichkov

20:00 – 3:00 hrs.    “Treasures”, oil paintings by Petar Velichkov.
The 10th consecutive exhibition of the artist, who lives and works in the United States since 1999, is 
a conceptual continuation of his cycle “Treasures”, inspired by the cultural inheritance of the ancient 
peoples. The new ideas of the artist are connected with the culture of the Incas and other civilizations 
which inhabited the Andes in the past. Fantastic creatures combine elements from known mythologi-
cal characters and remind to the observer of antique artifacts which however cannot be placed in a 
specific historic period and space.    

Petar Velichkov is the winner of the George Papazov Gallery Award – 2007.

Novotel Plovdiv
2 Zlatyu Boyadzhiev Str.
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Клуб Петното на Роршах
ул. Йоаким Груев 36 (Капана)

Моите любими други

22:00 – 24:00 ч.    Поети четат други любими поети. 

My favourite others

22:00 – 24:00 hrs.  Poets read other favourite poets. 

Petnoto na Rorschach Club
Kapana, 36 Yoakim Gruev Str.
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Античен Римски стадион
Представя Галерия ОРЛОВСКА 10 - гр. Габрово

Ancient Roman Stadium 
Presented by Orlovska 10 Gallery – Gabrovo 

Достъпен за хора с увреждания / Accessible for disabled people

Форми и светлина - Петър Кондев и Павел Църов, инсталация, авангарден апликаж

21:30 – 3:00 ч.   “Форми и светлина” -  Петър Кондев и Павел Църов, инсталация, авангарден 
апликаж. Инсталацията съчетава различни геометрични форми и рисунки и създаване на 
вътрешно пространство от цилиндри, които сами по себе си създават обем. Зад тези релефни 
форми и цилиндри има свелина, която подчертава и служи за контур. Идеята е формата да не 
съществува сама по себе си, а и чрез светлината. Инсталацията е абстрактно пространство, 
“обживяно” от посетителите като съучастници в случването на изкуството.

Forms and Light – Petar Kondev and Pavel Tsarov, installation, vanguard application 
     
21:30 – 3:00 ч.   “Forms and Light” – installation by Petar Kondev and Pavel Tsarov. 
The installation combines different geometrical forms and drawings and the creation of an inner 
space formed by cylinders which themselves give spatial effect. The light behind these relief forms 
and cylinders highlights and outlines them. The idea of this project is that the form should not exist by 
itself, but through the light as well. And being an abstract space in itself, the installation is “enliven” 
by the spectators as active participants in the art-making process. 
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Театър на огъня и сенките “Fireter” и 
Държавен Куклен Театър – Пловдив 
Джумаята – площад Стефан Стамболов

Shade and Fire Theatre “Fireter” and State Puppet 
Theatre - Plovdiv
The Main Street – Djoumayata – Stefan Stambolov Square  

www.pptheatre.com 

21:30 ч.   Театър на огъня и сенките “Fireter” – огнено шоу на кокили – представление-шествие, 
което ще започне от Джумаята и ще завърши на пл. Стефан Стамболов с кратка огнена 
феерия.
Театър на огъня и сенките “Fireter” е проект, специализиран в огнено шоу, шоу на кокили, 
жонглиране с огън, огнени инсталации, живи статуи и ранообразна шоу програма. “Fireter” се 
стреми да промени типичната представа за перформанс, театър и шоу. Целта е да се разчупи 
границата между публиката, сцената и артиста, като се търсят нестандарните места, сцени и 
похвати за това.
     

Shade and Fire Theatre “Fireter” – fire show and stilts performance

21:30 hrs.   Shade and Fire Theatre “Fireter” – fire show and stilts performance along the Main street,
starting from the Gjoumaya and ending at Stefan Stambolov square with a scene of fire faery.     
Shade and fire theatre “Fireter” is a project representing different kinds of fire show, stilts perform-
ance, fire juggling, fire installations, living statues, and other capturing shows. The main goal of
“Fireter” team is to change the typical view of performance, theatre, show, trying to break well known 
borders between the audience, the stage and the actors by inventing new ways of representing ideas, 
unusual stages and also by choosing specific and innovative places for the shows.

Театър на огъня и сенките “Fireter” – огнено шоу на кокили
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