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Шестото издание на  
нощта на музеите и  
галериите – Пловдив  
е тук!

новото: 
за първи път в два дни  
24+25 септември – петък и 
събота

общо: 
22 часа културни събития, 61 лока-
ции, 3 основни програми, изложби, 
пърформанси, концерти, прожек-
ции, уъркшопове, събития за деца

планирайте:
сайт: gallery-night.info
блог: gallery-night.info/blog

маршрути по интереси: четете в 
блога и питайте на инфо пункта

       : събития само в нощта

инфо пункт: 
(точка 0 на картата): 
17–24 септември: 11:00 – 21:00 ч.
24+25 септември: 10:00 – 02:00 ч.

бъдете активни 
участвайте в конкурса: 
36н / фото / видео / стори  –  
вижте повече на сайта!

основателите и инициаторите  
на нощта: веселина Сариева,  
ваня атанасова, Мария капон, 
красимир линков, екипът на 
фондация отворени изкуства, 
община пловдив и спонсорите и 
партньорите на събитието ви 
желаят активна, познавателна  
и щастлива нощ!

дати / чаСове / програМи:

24 СептеМври / петък 

МуЗеи и галерии:
час: 19:00 – 01:00 
локации: 24 

Събития За деца: 
час: 17:00 – 20:00 
локации: 2

градСка Среда:
час: 19:00 – 01:00
локации: 7

25 СептеМври / Събота

култ. и клуб:
книжарници, културни институти, 
неформални арт-места, клубове
час: 19:00 – 01:00 
локации: 24

Събития За деца: 
час: 11:00 – 23:00
локации: 7

уъркшопове: 
час: 11:00 – 23:00
локации: 7

градСка Среда:
час: 19:00 – 01:00
локации: 6

афтър парти: 
час: 01:00 – 06:00

вход Свободен  
За вСички Събития
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The 6Th Plovdiv NighT of 
MuseuMs aNd galleries is 
here!

new this year: 
program across two days 
24+25 september – Friday and 
saturday

a total oF: 
22 hours of cultural output,  
61 locations, 3 main programs,
numerous exhibitions, performances, 
concerts, screenings, workshops, and 
children’s events

plan your weekend at:
gallery-night.info
gallery-night.info/blog

make up your own itinerary: read our 
blog or ask at the info kiosk

: night of Museums & Galleries 
special event

inFo kiosk: 
(point 0 on our map): 
17–24 september: 11:00 – 21:00 hrs 
24+25 september: 10:00 – 02:00 hrs

be active
take part in our competition: 
36н / photos / video / story –  
read our site for details!

the founders and organizers 
of the night of Museums and 
Galleries: vesselina sarieva, vanya 
atanassova, Maria kapon, krassimir 
linkov, the open arts Foundation 
team, the Municipality of plovdiv, 
as well as our sposors and partners 
would like to wish you an active, 
entertaining and educational night!

dates / tiMes / proGraMs:

24 septeMber / Friday

MuseuMs & Galleries:
time: 19:00 – 01:00 
locations: 24 

children’s events:
time: 17:00 – 20:00 
locations: 2

arts in the open:
time: 19:00 – 01:00
locations: 7

25 septeMber / saturday

culture at larGe:
bookshops, cultural institutes, 
informal art spaces, clubs
time: 19:00 – 01:00 
locations: 24

children’s events: 
time: 11:00 – 23:00
locations: 7

workshops: 
time: 11:00 – 23:00
locations: 7

arts in the open:
time: 19:00 – 01:00
locations: 6

aFter party: 
time: 01:00 – 06:00

Free entry For all events 
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инфо пункт

МуЗеи

регионален етнографски музей
риМ - българско възраждане
риМ - Съединение на българия 

риМ - Съвременна история 

регионален природонаучен музей 
балабанова къща и къща хиндлиян 
къща-музей георги божилов-
Слона 

галерии

автограф 
аспект 
бяла зона
възраждане 
гхг - временни експозиции 
гхг - иконна галерия 
гхг - енчо пиронков
гхг - Мексиканско изкуство  
и цанко лавренов
дяков 
Жорж папазов
резонанс 
ромфея 
Сариев 
тракарт
филипополис
червеното пони
bovjel 

градСка Среда

античен одеон
джумая – римски стадион
джумая – градинка
дпх и галерия пловдив
капана, ул. Златарска 
паркинг в капана
паркинг на ресторант фреш

info kiosk

MuseuMs

regional ethnographic Museum 
rMh - bulgarian revival exhibit
rMh - bulgarian reunion of 1885 
exhibit
rMh - center for contemporary 
history
regional Museum of natural history 
balabanov house & hindliyan house
Georgi bozhilov – slona house 

Galleries

autograph 
aspect art 
white Zone 
vuzrazhdane 
caG - temporary exhibitions hall
caG - icon Gallery
caG - encho pironkov exhibit
caG - Mexican art &  
tsanko lavrenov exhibits 
dyakov
George papazov  
resonance
romfeya
sariev
trakart 
phillipopolis 
red pony 
bovjel 

arts in the open

roman odeon
djumaya Mosque - roman stadium
djumaya Mosque park 
association of plovdiv artists
kapana - Zlatarska st. 
kapana - parking lot
rest. Fresh - parking lot
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регионален етнографски 
музей – Пловдив

Старинен пловдив
ул.д-р Стоян чомаков 2

детска програма:
17:00 – 20:00 творческа 

работилница за деца от national 
Geographic

За малките посетители е 
подготвена разходка из музея и 
рисуване по избрана тема с осигу-
рени материали и аниматори от 
national Geographic българия

основна програма:
19:00 – 01:00 „бързо, точно, 

срочно – из историята на съобще-
нията” – изложба (ет.2)

19:00 „Магия за любов” в съче-
тание с живописни платна на вили 
николов – откриване на изложба с 
куратор надя тенева, представя 
институт по етнология и фол-
клористика с етнографски музей 
при бан

изложбата „Магия за любов” 
представя ритуални костюми за 
най-важните жизнени цикли, защо-
то българите вярвали, че „човек 
веднъж се ражда, веднъж се жени 
и веднъж умира” и за успешното 
извървяване на пътя се извърш-
ват различни обредни и
магични ритуали.

regioNal eThNograPhic 
MuseuM

old town 
2 dr. stoyan chomakov st.

children’s program:
17.00 – 20.00 national Geo-

graphic creative workshop.
aspiring young artists get to tour 

the museum and draw/paint on a 
theme of their choice with
materials supplied by the bulgarian 
office of the national Geographic.

Main program:
19.00 – 01.00 accurate and fast: 

the history of communications – exhi-
bition (2nd floor).

19.00 – 01.00 Magic for love – 
traditional bulgarian costumes for im-
portant family events and occasions: 
births, weddings, and others. cura-
tor: nadya teneva. organised by the 
institute of ethnology and Folkloric 
studies of the bulgarian academy of 
sciences. oil paintings by vili nikolov.  

the exhibition presents tradi-
tional bulgarian costumes for various 
important events and official occa-
sions: birth, weddings, etc.
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regioNal MuseuM  
of hisTory
BulgariaN revival  
exhiBiT

old town
1 tsanko lavrenov st.

19.00 – 01:00 thai evening.
19:00 – 01:00 the country of 

smiles – photo exhibition (with thai 
fortunes for the public).

19:00 – 19:15 address by h.e. vik-
tor Melamed, consul of the kingdom 
of thailand in bulgaria.

19:15 – 20:00 the exotic world of 
thailand – a video mix, with bulgar-
ian subtitles.

20:00 – 20:30  a demonstration 
of the traditional martial art Muay 
thai by st Gym plovdiv.

20:30 – 21:30 the exotic world 
of thailand – a video mix, with bul-
garian subtitles.

21:30 – 22:30 traditional thai 
Make-up – a demonstration by 
make-up artist valentin kulagin.

22:30 – 00:45 Feature film (tba), 
with bulgarian subtitles.

регионален исторически 
музей
ексПозиция „Българско 
възраждане”

Старинен пловдив
ул.цанко лавренов 1

19.00 – 01:00 вечер на тайланд
19:00 – 01:00 “Страната на 

усмивките” – фотоизложба и 
късметчета за посетителите с 
благопожелания на тайландски 
език

19:00 – 19:15 приветствие от 
н.пр. почетния консул на кралство 
тайланд – виктор Меламед

19:15 – 20:00 видеокалейдоскоп 
“екзотичният свят на тайланд” – 
прожекция със субтитри на  
български

20:00 – 20:30 радиционното 
бойно изкуство “муай тай” и пре-
зентация на Спортен клуб st Gym 
пловдив – демонстрация

20:30 – 21:30 видеокалейдос-
коп “екзотичният свят на тайланд” 
– прожекция със субтитри на 
български

21:30 – 22:30 тайландски тра-
диционен грим – демонстрация от 
vip-гримьора валентин кулагин 
върху лица от публиката

22:30 – 00:45 тайландски фил-
ми със субтитри на български
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регионален исторически 
музей – Пловдив
ексПозиция „съединение 
на България 1885 г.”

пл.Съединение 1

19:00 – 01:00 постоянна екс-
позиция „Съединение на българия 
1885”

19:00 – 01:00 “равнис по капи-
таните!”: източнорумелийската 
милиция и българското  
Съединение – изложба (ет.1)

изложбата е реализирана от 
национален военно-исторически 
музей, регионален исторически 
музей – пловдив и частни колек-
ционери.

гостуващо събитие:
19:00 – 20:00 “МуСиЗ –  

“МуСиЗ – Музей за съвременно 
изкуство” – разговор с автора на 
проекта иван Мудов и откриване 
на негова самостоятелна изложба 
с документи, свързани с процеса 
на озаконяване на първия частен 
музей за съвременно изкуство в 
страната

иван Мудов е роден през 
1975 година в София. присъства 
активно на световната сцена за 
съвременно изкуство. член е  
на института за съвременно  
изкуство – София.

“МуСиЗ – Музей за съвре-
менно изкуство” е артистичен 
проект на иван Мудов, създаден 
специално за нощта на музеите и 
галериите по покана на фондация 
отворени изкуства. проектът се 
реализира с подкрепата на  
фондация америка за българия.
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regioNal MuseuM  
of hisTory
BulgariaN reuNioN  
of 1885 exhiBiT

1 suedinenie sq.

19.00 – 01:00 the bulgarian re-
union of 1885 – permanent exhibit.

19:00 – 01:00 dress to the cap-
tains: the role of the east roumelian 
Militia in the bulgarian reunion of 
1885 – photo and archival exhibition 
(1st floor). 

organised by the national 
Museum of Military history, the re-
gional Museum of history in plovdiv 
and private collectors. 

special event:
19:00 – 20:00 MusiZ – Museum 

of contemporary art by ivan Moudov: 
an exhibition documenting the legal-
ization of the first private museum 
of contemporary art in bulgaria and 
conversation with the artist.

ivan Moudov was born in 1975 
in sofia. he is an active member of 
the international contemporary art 
community. in 2007, he was one of 
the three bulgarian artists pre-
sented at the 52nd venice biennial 
of contemporary art. he is a member 
of the institute for contemporary art 
in sofia.

MusiZ – Museum of contem-
porary art is a project created 
especially for the night of Museums 
and Galleries on invitation by the 
open arts Foundation of plovdiv and 
with the support of the america for 
bulgaria Foundation.

24 ceпt. 24 sept.МуЗеи / MuseuMs
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регионален исторически 
музей – Пловдив
център за съвременна 
история

Сахат тепе 
ул.ангел букорещлиев 14

19:00 – 01:00 постоянна екс-
позиция „душата на японската 
кукла”

експозицията представя ком-
плектите „хина нингьо” – импера-
торска сватба от киото
(старата столица на япония) и 
едо (старото име на токио), под-
реждани всяка година на 3 март в 
домовете, където има момичен-
це, и комплект кукли за празника 
на момчето „танго но секку”, 
отбелязван на 5 май. Може да 
се види традиционната японска 
дреха кимоно в нейния летен ва-
риант, наричан „юката”, както и 
музикалния инструмент кото.

19:00 – 01:00 вечер на япония – 
демонстрации на оригами, кали-
графия, икебана, кимона

19:00 – 01:00 „послание от 
вечността” – фотоизложба на 
иво хаджимишев, Соня Станкова и 
елена илиева

 изложбата представя исто-
рията, културно-историческото 
богатство и съвремието на плов-
див. фотографиите са заснети в 
периода 2006 – 2008 година.
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regioNal MuseuM  
of hisTory
ceNTer for coNTeMPorary 
hisTory

sahat tepe 
14 angel bokureshtliev st.

19:00 – 01:00 the soul of the 
Japanese doll, permanent exhibit

the exhibit presents doll sets 
from the hina ningyo tradition: 
imperial wedding dolls from kyoto 
(Japan’s ancient capital) and edo 
(the old name of tokyo), which are 
traditionally arranged in the homes 
of young girls on 3 March, and a doll 
set for the boys’ holiday “tango no 
sekku” on 5 May. also on display are 
a summer version of the Japanese 
kimono, called “yukata” and the 
musical instrument “koto”.

19.00 – 01:00 Japanese night – 
demonstrations of origami, Japanese 
calligraphy, ikebana and kimonos.

19:00 – 01:00 Message of eter-
nity – a photo exhibition on the past 
and present of plovdiv. works by 
well-known bulgarian photographers 
ivo hadjimishev, sonya stankova 
and elena ilieva from the period 
2006-2008.

24 sept.24 Сeпt. МуЗеи / MuseuMs
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регионален  
Природонаучен  
музей – Пловдив

ул.христо г. данов 34

19:00 – 01:00 постоянна екс-
позиция 

Музеят разполага с девет 
съвременно оформени експозици-
онни зали за минерали, ботаника, 
безгръбначни, аквариум, морско 
дъно, риби, земноводни, влечуги, 
птици, бозайници. в приземния 
етаж е разположена зала-аква-
риум с над 40 различно офор-
мени сладководни аквариума. 
това е най-голямата в българия 
експозиция на сладководни риби и 
растения.
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regioNal MuseuM of 
NaTural hisTory

34 hristo G. danov st.

19:00 – 01:00 permanent exhibit.
nine exhibition halls covering the 

following areas: minerals, botany, 
invertebrates, sea bed, fish, amphib-
ians, reptiles, birds and mammals. 
the basement houses a set of 40 
aquariums containing the biggest 
collection of freshwater fish
and flora in bulgaria. p
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БалаБанова къща и 
къща Хиндлиян

Старинен пловдив 
ул.константин Стоилов 57

19:00 – 01:00 национални 
есенни изложби – пловдив 2010: 
„тялото” – кураторски проект на 
краси и Сим алексиеви. 

БалаБанова къща

почетно участие: доц. владимир 
генадиев (пловдив) – рисунки; 
крикор и Мъгърдич касапян 
(пловдив) – графика и рисунки; 
димитър войнов-син (София) – 
живопис; огнян недков (пловдив) – 
живопис; Юлиан йорданов (София) 
– графика и рисунки; Слав бакалов 
(София) – живопис; генчо денчев 
(София) – живопис

къща Хиндлиян

проф. емил попов (София) – 
скулптура; вихра григорова 
(пловдив) – живопис
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BalaBaNov house & 
hiNdliyaN house

old town 
57 konstantin stoilov st.

19:00 – 01:00 national autumn 
exhibitions 2010: the body.  
curators: krassi and sim alexievi.

BalaBaNov house

honorary participation: assoc. prof. 
vladimir Genadiev (plovdiv) – draw-
ings; krikor and Magurdich kassapy-
an (plovdiv) – black&white / colour 
drawings; dimitar voinov Jr. (sofia) 
– oil paintings; ognyan nedkov 
(plovdiv) – oil paintings; yulian yor-
danov (sofia) – black&white / colour 
drawings; slav bakalov (sofia) – oil 
paintings; Gencho denchev (sofia) – 
oil paintings.

hiNdliyaN house:

prof. emil popov (sofia) – sculpture; 
vihra Grigorova (plovdiv) – oil paint-
ings.
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георги Божилов-слона
фондация Бъдеще за 
България

Старинен пловдив
ул.княз церетелев 1

19:00 – 01:00 „георги божилов-
Слона” – постоянна експозиция

19:00 – 01:00 изложба  
смесена техника на бояна попова 
(пловдив)

19:00 – 21:00 Среща разговор с 
бояна попова
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georgi Bozhilov – sloNa 
house & MuseuM fuTure 
for Bulgaria fouNdaTioN

old town 
1 knyaz tseretelev st.

19:00 – 01:00 permanent 
exhibition: Georgi bozhilov – slona.

19:00 – 01:00 works by boyana 
popova (plovdiv) – mixed media.

19:00 – 21:00 conversation with 
boyana popova.
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автограф
Старинен пловдив
ул.4-ти януари 1

20:00 – 01:00 „пет години” – 
сборна изложба 

галерия автограф подкрепя 
млади, непознати на пловдивска-
та публика автори, давайки им 
пространство за дебют в област-
та на изобразителното изкуство. 
по случай петгодишнината си, 
галерията ще представи експо-
зиция на автори, между които: 
гроздан илков (дървопластика), 
Юли шумарев (живопис), камен 
кисимов (живопис), пламен пенов 
(графика), илия банков (живо-
пис), иван гоцев (живопис), евгени 
велев (живопис), румен цветков 
(живопис), тодор овчаров (графи-
ка), геновева рогова (графика) и 
много други.

из
ло

ж
б

а

auTograPh gallery
old town
1, 4th January st.

20:00 – 01:00 5 years of auto-
graph Gallery – group exhibition. 

the autograph Gallery provides 
space for work by young authors who 
are unknown to plovdiv audiences. to 
mark its 5th anniversary, the gallery 
will present an exhibition with works 
by Grozdan ilkov (wood sculpture), 
yuli shumarev (oil panting), kamen 
kissimov (oil painting), plamen penov 
(black&white drawing), iliya bankov 
(oil painting), ivan Gotsev (oil paint-
ing), evgeni velev (oil painting), 
rumen tsvetkov (oil painting), todor 
ovcharov (black&white drawing), 
Genoveva rogova (black&white 
drawing) and others.
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асПект
пл.Стефан Стамболов 1а

19:00 – 01:00 изложба живопис 
на хикмет четинкая (турция)

19:00 – 20:00 Среща-разговор 
с художника

20:00 – 23:00 „Живописно шоу” 
на хикмет четинкая

хикмет четинкая е роден 1958 
година в град коня, турция. За-
вършва изобразително изкуство 
в университета „гази”, анкара. 
основател е на галериите „чан-
кая” и „хера” в турция и „arc-en-
ciel Maison d’art paris” в париж, 
франция. участва във форуми и 
панаири на международно ниво, 
с което активно допринася за 
популяризиране на турското изку-
ство в европейските страни. на 
пловдивската публика е известен 
като „художникът на макове”. 
това е третата му изложба в 
галерия аспект.
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asPecT arT gallery
1a stefan stambolov sq.

19.00 – 01.00 oil paintings by 
hikmet cetinkaya (turkey).

19.00 – 20.00 Meet the artist: 
conversation with hikmet cetinkaya.

20.00 – 23.00 painting demon-
stration by hikmet cetinkaya.

hikmet cetinkaya was born in 
1958 in the city of konya, turkey. 
he graduated in visual arts from 
Gazi university in ankara. he is the 
founder of the cetinkaya and hera 
galleries in turkey and the arc-en-
ciel Maison d’art in paris. cetinkaya 
has represented turkey throughout 
europe in a number of international 
visual art forums and fairs. the plov-
div public knows him as “the painter 
of poppies”. this is his third exhibi-
tion at the aspect art Gallery.
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Бяла зона
ул.петър парчевич 14

19:00 – 01:00 “левитация” – из-
ложба живопис на йордан ангелов 
(бургас)

19:30 – 21:30 откриване на 
изложбата и среща-разговор с 
автора 

йордан ангелов е роден 1969 
година в бургас. Завършва универ-
ситет "Св. св. кирил и
Методий" велико търново, специ-
алност "Живопис". твори в сфе-
рата на живопистта и монумен-
тално-декоративните изкуства и 
работи като преподавател по
изобразително изкуство в бургас.
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WhiTe zoNe gallery
14 petar parchevich st.

19:00 – 01:00 levitation – oil 
paintings by yordan angelov  
(bourgas).

19:30 – 21:30 exhibition opening 
and conversation with the artist.

yordan angelov was born in 
1969 in bourgas. he graduated in 
oil painting from the st. st. cyril 
and Methodius university in veliko 
turnovo. his professional interests in-
clude oil painting and the monumen-
tal decorative arts. he teaches visual 
arts in bourgas.
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възраждане
Старинен пловдив, 
ул.Стоян чалъков 1

19:00 – 00:00 изложба живопис 
на вера върбанова

19:00 – 21:00 “възраждане 
на живо” – творческо ателие: 
изобразителното шоу на Силвия 
павлова – маслени картини и ръч-
но рисувани копринени шалове

20:00 – 22:00 „възраждане на 
живо” – творческо ателие: кар-
тинното шоу на Матей Матеев

21:00 – 23:00 „възраждане на 
живо” – творческо ателие: гра-
фика на живо от доц. владимир 
генадиев 

в творческо ателие „възраж-
дане на живо” са поканени извест-
ни автори от основните жанрове 
в изобразителното изкуство, 
които ще представят на живо 
майсторството си.
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vuzrazhdaNe gallery
old town, 
1 stoyan chalukov st.

19:00 – 00:00 oil paintings by 
vera vurbanova.

19.00 – 21.00 vuzrazhdane 
Gallery live – creative workshop: 
demonstration by silviya pavlova –  
painting and decoration of silk 
scarves.

20.00 – 22.00 vuzrazhdane 
Gallery live – creative workshop: 
demonstration by Matei Mateev – 
painting.

21.00 – 23.00 vuzrazhdane Gal-
lery live – creative workshop: dem-
onstration by assoc. prof. vladimir 
Genadiev – black&white drawings.
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градска Художествена 
галерия
зала за временни 
ексПозиции

ул.княз александър i 15

19:00 – 01:00 „колекция на ха-
ралампи ванев” – колекционерска 
изложба 

изложбата съдържа рисунки 
от три поколения пловдивски 
художници, сред които Златю бо-
яджиев, цанко лавренов, димитър 
куманов, георги божилов-Слона, 
димитър киров, йоан левиев, 
Станимир видев, кольо карам-
филов, недко итинов; рисунки на 
големи български художници като 
владимир димитров-Майстора, 
никола танев, васил Стоилов, 
любен диманов, борис димовски; 
документи, представящи връз-
ката на колекционера с худож-
ниците – писма, покани, плакати, 
поздравителни картички.

00:00 – 01:00 – връчване на 
ежегодна награда „полет над 
пловдив” на кцМ 2000 ад за музей 
или галерия, работещи най-добре 
с публиката в нощ на музеите и 
галериите – пловдив
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ciTy arT gallery  
Plovdiv
TeMPorary exhiBiTioNs 
hall

15 knyaz alexander i st.

19.00 – 01.00 the collection of 
art collector haralampi vanev: works 
by three generations of plovdivian 
arists: Zlatyu boyadzhiev, tsanko 
lavrenov, dimitar kumanov, Georgi 
bozhilov – slona, dimitar kirov, yoan 
leviev, stanimir videv, kolyo karam-
filov, nedko itanov; as well as some 
of bulgaria’s best known painters: 
vladimir dimitrov – Maistora, nikola 
tanev, vassil stoilov, lyuben dimanov 
and boris dimovski. plus letters, 
posters, exhibition invitations, post 
cards.

00:00 – 01:00 award ceremony: 
Flight over plovdiv award for the 
gallery / museum with the best audi-
ence approach during the night of 
Museums and Galleries. organised 
and funded by the non-ferrous Met-
als smelter (kcM sa), plovdiv.
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градска Художенствена 
галерия 
иконна галерия

Старинен пловдив 
ул.Съборна 22

20:00 – 01:00 „иконописното 
наследство на петър джамджи-
ев – наследник на възрожденеца 
велчо джамджията“ – изложба по 
случай 111 години от рождението 
на художника

20:30 – 21:30 представяне 
на албум „източно православни 
песнопения” от цикъла „Музика 
за всички” – музикална програма 
на хор „евмолпея” с ръководител 
рада Славинска.
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ciTy arT gallery Plovdiv
icoN gallery

old town
22 saborna st.

20:00 – 01:00 the icon heritage 
of petar djamdjiev, a descendant of 
rivival period
merchant velcho djamdjiyata – on 
the occasion of the artist’s 111th  
anniversary.

20:30 – 21:30 presentation of 
the cd “orthodox chants” by the 
evmolpeya choir, directed
by rada slavinska. From the series 
“Music for everyone”.
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градска Художествена 
галерия
Постоянна ексПозиция 
„енчо Пиронков”

Старинен пловдив 
ул.васил кънчев 1

19:00 – 01:00 „енчо пиронков“ – 
постоянна експозиция живопис

енчо пиронков е роден в пло-
вдивското село розовец. Завърш-
ва гимназия в пловдив през 1952 
година. през 1961 година негови 
картини са показани на първата
национална младежка изложба 
в София. енчо пиронков е един 
от най-известните съвременни 
български художници.
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ciTy arT gallery Plovdiv
eNcho PiroNkov  
PerMaNeNT exhiBiT

old town 
1 vassil kunchev st.

19:00 – 01:00 permanent exhibi-
tion: oil paintings by encho pironkov.

encho pironkov was born in the 
village of rozovets, in the foot of the 
sredna Gora range. he graduated 
from secondary school in 1952 in 
plovdiv. he made a name for himself 
in 1961 when his works were shown 
at the 1st national youth exhibition 
in sofia. encho pironkov is one of the 
best known contemporary bulgarian 
artists.
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градска Художествена 
галерия – Пловдив
Постоянна ексПозиция 
„мексиканско изкуство“ 
и „цанко лавренов“

Старинен пловдив
ул. артин гидиков 11

19:00 – 01:00 „Мексиканско 
изкуство“ – постоянна експозиция 
(ет.1) от съвременна графика, 
художествени занаяти, копия на 
каменна пластика и керамика, 
музикални инструменти

19:00 – 01:00 „цанко лавренов“ 
– постоянна експозиция живопис 
(ет.2)

19:00 – 01:00 национални есенни 
изложби – пловдив 2010: „тялото” – 
кураторски проект на краси и Сим 
алексиеви 

проф. десислава Минчева 
(София) – живопис; доц. бисер  
дамянов (пловдив) – живопис; 
атанас Москов (асеновград) – 
скулптура
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ciTy arT gallery Plovdiv
MexicaN arT & TsaNko 
lavreNov exhiBiTs

old town
11 artin Gidikov st.

19:00 – 01:00 national autumn 
exhibitions 2010: the body.

curators: krassi and sim alexievi. 
prof. dessislava Mincheva (sofia) –  
oil paintings; assoc. prof. bisser 
damyanov (plovdiv) – oil paintings, 
and atanas Moskov (assenovgrad) – 
sculpture.

19:00 – 01:00 Mexican art: 
contemporary black&white draw-
ings, applied arts, replicas of stone 
sculptures and ceramics, musical 
instruments – permanent exhibit (1st 
floor).

19:00 – 01:00 tsanko lavrenov – 
permanent exhibit (2nd floor).

p
e

rm
a

ne
nt

 e
xh

ib
it

io
n 

/ 
e

xh
ib

it
io

n  

24 ceпt. 24 sept.галерии / Galleries



21 2124 sept.

дяков
ул.ангел букорещлиев 17

19:00 – 01:00 „евтино и нежно”– 
изложба рисунки върху салфетки 
на кольо карамфилов

 кольо карамфилов е роден 
1963 година в пловдив. Завършва 
сценография. през 1990 година 
става един от създателите на 
авангардната група "ръб". през 
1995 година създава и групата  
"диско 95". през 2010 година за-
почва проект "Мерси" със Стефан 
божков. през 1997 година полу-
чава стипендия cite internationale 
des arts в париж. работи в почти 
всички жанрове на визуалните 
изкуства – графика, живопис, 
скулптура, пърформанс, инстала-
ции, фотография и интериорен 
дизайн. Живее и работи в София.
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dyakov gallery
17 angel bokureshtliev st.

19:00 – 01:00 cheap and tender –  
drawings on napkins by kolyo kara-
mfilov. 

kolyo karamfilov was born in 
1963 in plovdiv. he graduated in set 
design from the secondary school of 
stage arts in his hometown. he is a 
founding member of the avanguard 
group “edge” (since 1990) and the 
disco 95 group (since 1995). in 1997, 
he was a resident artist at the cite 
internationale des arts in paris. his 
professional interests vary widely – 
from black&white drawing and oil 
painting, to sculpture, performance 
art, installations, photography and 
interior design. he lives in sofia and 
is currently working on the project 
Merci, with stefan bozhkov.
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жорж ПаПазов
бул.христо ботев 92
рилон център

19:00 – 01:00 „Забраненият 
плод” – изложба живопис на Мария 
и валери върбанови и откриване 
на тяхното “отворено ателие”

19:00 – 21:00 „рисуване на 
живо” – демонстрация на специ-
фична живописна техника с четка 
и аерограф 

демонстрацията на Мария и 
валери върбанови ще се излъчва 
на живо в интернет на:  
varbanov.dir.bg и gp-gallery.com

21:30 – 23:30 „бодиарт фото-
сесия” – прожекция на картини и 
фотографии от Мария и валери 
върбанови върху телата на тан-
цьори от “Мюзикхолен театър” 
пловдив, с ръководител ники 
Серафимов
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george PaPazov gallery
92 hristo botev
rillon center

19:00 – 01:00 Forbidden Fruit: oil 
paintings by Maria and vallery vur-
banovi. open studio with the artists.

19.00 – 21.00 live demonstra-
tion of a mixed media technique / 
airbrush. the demonstration will be 
shown live at: varbanov.dir.bg и  
gp-gallery.com

21.30 – 23.30 body art photo 
session – paintings and photographs 
by Maria and valeri vurbanovi will 
be beamed over the bodies of the 
dancers from the plovdiv Music hall 
theater. director: niki serafimov.
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резонанс
ул.петър парчевич 14

19:00 – 01:00 изложба живопис 
на васил Стоев (пловдив)

Живописецът васил Стоев е 
роден 1950 година в първомай. 
Завършва приложна графика в 
национална художествена акаде-
мия – София. носител е на награда 
„пловдив” (1999), втора награда 
от международното биенале в 
Малта (1997) и почетна награда 
на Малта (1998).

19:00 – 01:00 „хималаите – път 
на духа” – фотоизложба на вихра 
димитрова (пловдив)

19:00 – 21:00 филми за твор-
ческия процес на художници, рабо-
тили с галерия резонанс

21:00 – 23:30 Мултиинстру-
ментален пърформанс на николай 
иванов оМ и рисуване на живо от 
художниците румен нечев и иван 
генов 

николай иванов оМ, румен не-
чев и иван генов са близки прияте-
ли от следването си в национал-
ната художествена академия. За 
първи път представят съвместна 
артистична дейност.

00:00 – 01:00 филми за худож-
ници от фонда на галерията
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resoNaNce gallery
14 parchevich st.

19:00 – 01:00 oil paintings by 
vassil stoev (plovdiv). 

vassil stoev was born in 1950 in 
purvomai. he graduated in applied 
black&white drawing from the 
national art academy in sofia. he is 
the recipient of the plovdiv award 
for visual arts (1999), second prize 
from the international biennial of art 
in Malta (1997) and the honorary 
award of Malta (1998).

19:00 – 01:00 the himalayas: a 
spiritual journey – photo exhibition 
by vihra dimitrova (plovdiv).

19.00 – 21.00 documentaries 
about artists who have worked with 
the resonance Gallery.

21.00 – 23.30 Multi-instrumental 
performance by nikolai ivanov oM 
and live painting demonstration by 
roumen nechev and ivan Genov.

nikolai ivanov oM, roumen 
nechev and ivan Genov are close 
friends from their undergraduate 
years at the national art academy 
in sofia. this is their first joint per-
formance.

00.00 – 01.00 documentaries 
about artists who have worked with 
the resonance Gallery.
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ромфея
бул.Марица 83

19:30 – 01:00 Сборна изложба 
живопис и художествена фо-
тография на преподаватели и 
служители в Медицински универси-
тет – пловдив. изложбата е част 
от европейската инициатива нощ 
на учените 2010, чиято цел е да 
разкрие непознатите страни от 
живота и личността на научните 
работници

19:30 – 20:00 представяне на 
„алманах на литературни творби 
на преподаватели и служители 
в Медицински университет – 
пловдив”, съставител: доц. д-р 
паскалев и колектив

20:00 – 20:30 представяне 
на книга ”избрани афоризми” на 
учени от Медицински университет 
– пловдив под общата редакция 
на проф. д-р никола Запрянов

20:30 – 22:00 джаз на живо 
от Мирослав турийски (пловдив) – 
музикална програма
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roMfeya gallery  
of fiNe arTs

83 Maritsa blvd.

19:30 – 01:00 oil paintings and 
artistic photography by faculty and 
staff of the plovdiv Medical univer-
sity. the exhibition is part of the 
european initiative night of scientists 
2010, whose aim is to reveal previ-
ously unappreciated sides of the 
lives and personalities of scientists.

19:30 – 20:00 presentation of an 
almanac with literary work by the 
faculty and staff of the plovdiv Medi-
cal university. compiled by assoc. 
prof. dr. paskalev and team.

20:00 – 20:30 presentation of 
the book aphorisms, by scientists 
working at the plovdiv Medical 
university, edited by prof. dr. nikola 
Zapryanov.

20:30 – 22:00 live jazz by  
Miroslav touriyski (plovdiv).
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сариев
ул.отец паисий 40

20:00 – 01:00 „peep show” – 
пърформанс на Мариела гемишева 
(София), част от изложбата в 
галерия Сариев „любимият ми 
будоар”

20:00 – 21:00 етап 1: автор- 
ката разрушава изложената 
дреха-скулптура и я превръща в 
легло. трансформира простран-
ството на галерията в разхвър-
лян будоар. подготвя се ритуално 
за спане пред очите на публиката

21:00 – 01:00 етап 2: автор-
ката ляга и заспива. Сънят като 
пърформанс се наблюдава само 
през витрината на галерията

01:00 – етап 3: някой събужда 
авторката

Мариела гемишева е родена в 
казанлък. Завършва академия за 
архитектура, дизайн и изкуства в 
прага. доктор е пo изкуствозна-
ние и визуални изкуства. препо-
дава моден дизайн в национална 
художествена академия – София. 
член е на институт за съвремен-
но изкуство – София. работи в об-
ластта на визуалните изкуства. 
като моден дизайнер изследва 
облеклото извън ролята му на 
пазарен продукт.
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sariev gallery
40 otets paisiy st.

20:00 – 01:00 peep show, 
performance by Mariela Gemisheva 
(sofia), part of sariev Gallery’s exhi-
bition “My Favorite boudoir”.

20:00 – 21:00 stage 1: the artist 
destroys a garment sculpture and 
turns it into a bed, then transforms 
the gallery space into a disorderly 
boudoir and prepares to go to bed.

21:00 – 01:00 stage 2: the artist 
goes to bed and falls asleep. her 
sleep can be observed through the 
window.

01:00 stage 3: someone wakes 
the artist up. 

Mariela Gemisheva was born in 
kazanluk. she graduated in art his-
tory and criticism from the academy 
of architecture, design and art in 
prague, the czech republic. she 
teaches fashion design at the na-
tional art academy and is a member 
of the institute for contemporary art 
in sofia. as a fashion designer, she 
explores clothing beyond its function 
as a market commodity.
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тракарт
подлез „археологически” 
от южната страна на тунела

детска програма:
18:00 – 18:30 trakart dance – 

модерен балет с ръководител 
диляна кушева

18:00 – 18:30 “абра кадабра” – 
магия от илюзионистта Марио

18:30 – 20:00 „Светлина в моя 
дом” – декорация на лампи от 
ателие „Севколорит” с ръководи-
тел Севлия тодорова

18:30 – 20:00 детски струнен 
оркестър – музикална програма с 
ръководител виолета
Стоянова

основна програма:
20:00 – 21:00 “Молитва за 

пловдив” – изложба живопис на 
Маргарита джарова и Матей
Матеев

21:00 – 22:00 премиера на 
„българското културно-историче-
ско наследство в албания” – филм 
на нова българска телевизия, 
автори: владислав Севов и лука 
Станчев, оператор: борислав 
василев

22:00 – 01:00 постоянни 
прожекции на „българското кул-
турно-историческо наследство в 
албания” – филм на нова българ-
ска телевизия, автори: владислав 
Севов и лука Станчев, оператор: 
борислав василев
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TrakarT culTural ceNTre
archeological underpass on tsar 
boris iii blvd. (south side of the 
tunnel)

children’s program:
18.00 – 18:30 trakart dance –  

a modern dance performance. art 
director: dilyana kusheva.

18.00 – 18:30 abra kadabra –  
magic by Mario, magician and 
illusionist.

18.30 – 20:00 lights in My 
home – light design by sevkolorit 
studio.  
art director: sevliya todorova.

18.30 – 20:00 children’s 
string orchestra. director: violeta 
stoyanova.

Main program:
20.00 – 21:00 prayer for plovdiv, 

oil paintings by Margarita djarova 
and Matei Mateev.

21:00 – 22:00 bulgarian cultural 
heritage in albania, nova tv 
documentary. written and directed 
by vladislav sevov and luka 
stanchev. camera: borislav vassilev. 
premiere.

22.00 – 01:00 repeat screenings 
of the documentary.
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филиПоПолис
Старинен пловдив
ул.Съборна 29

19:00 – 20:00 премиерно  
изпълнение на части от „Меса 
за мира” от карл дженкинс – хор 
евмолпея с ръководител рада 
Славинска

19:00 – 01:00 постоянна експо-
зиция живопис на стари майстори 
(ет.2) – димитър казаков-нерон, 
владимир димитров-Майстора, 
атанас овчаров, владимир рилски,
данаил дечев, дарена георгиева, 
кирил деспотов, генко генков, 
димитър киров и други

19:00 – 01:00 изложба живопис 
с отбрани картини на иван попов-
ски (пловдив) (ет.1)

19:00 – 21:00 Среща-разговор с 
художника иван поповски 

иван поповски е роден 1925 
година в град кнежа. Завършва 
Живопис в национална художест-
вена академия. от 1960 е член на 
Съюза на българските художници. 
твори в областта на композиция-
та, портрета, пейзажа и натюр-
морта. притежава награда за 
живопис i-ва и ii-ра степен „кирил 
и Методий” – пловдив, втора 
награда живопис на националната 
изложба на учителите, нагрaда 
„пловдив” за художник на годи-
ната през 2001. работи като 
преподавател по изобразително 
изкуство.
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PhiliPPoPolis  
gallery & MuseuM

old town, 
29 saborna st.

19.00 – 20:00 a Mass for peace 
by carl Jenkins, performed by the 
evmolpeya choir. director: rada 
slavinska. premiere.

19:00 – 01:00 oil paintings by 
bulgaria’s old masters: dimitar 
kazakov – neron, vladimir dimitrov – 
Maistora, atanas ovcharov, vladimir 
rilski, danail dechev, darena 
Georgieva, kiril despotov, Genko 
Genkov, dimitar kirov and others 
(2nd floor) – permanent exhibit.

19:00 – 01:00 selected oil  
paintings by ivan popovski, plovdiv 
(1st floor).

19.00 – 21:00 conversation with 
the artist. 

ivan popovski was born in 1925 
in the town of knezha. he is a mem-
ber of the union of bulgarian artists 
since 1960. he paints portraits, land-
scapes and still lifes. he is the recipi-
ent of the st. st. cyril and Methodius 
award for painting, 2nd prize for 
oil painting from the national art 
teachers’ exhibition, and the plovdiv 
award for visual arts (2001). he 
works as a visual arts teacher.
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червеното Пони
Старинен пловдив, 
ул.д-р чомаков 5а

19:00 – 01:00 „цената” – излож-
ба живопис на иван яхнаджиев

19:00 – 20:00 откриване на 
изложбата

20:00 – 00:30 демонстрация 
на bodyart от иван яхнаджиев и 
музикален съпровод – флейта на 
анна-Мария крайчева 

иван яхнаджиев завършва 
национална художествена акаде-
мия София, специалност Живопис. 
ученик е на проф. дечко узунов. 
чрез бодиарт-шоуто авторът 
ще демонстрира схващането си, 
че класическото и авангардното 
изкуство могат да се съчетават. 
анна-Мария крайчева е ученик на 
проф. лидия ошавкова в Музикал-
на академия София.

re
d

p
o

ny
-b

g
.c

o
m

д
е

м
о

нс
т

р
а

ци
я 

/ 
ср

е
щ

а
-р

а
зг

о
в

о
р

 /
 и

зл
о

ж
б

а

red PoNy gallery
old town, 
5a dr. chomakov st.

19.00 – 01:00 the price, oil paint-
ings by ivan yahnadjiev.

19:00 – 20:00 exhibition opening.
20.00 – 00:30 body art demon-

stration by ivan yahnadjiev to flute 
accompaniment by anna-
Maria kraicheva. 

ivan yahnadjiev graduated in 
oil painting from the national art 
academy in sofia, where he studied 
with prof. dechko uzunov. the artist’s 
live body art sessions are rooted in 
his belief that classical and avan-
guard art can compliment each other. 
anna-Maria kraicheva is a student of 
prof. lidia oshavkova at the Music 
academy in sofia.
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Bovjel
ул.д-р вълкович 12

19:30 – 01:00 „носталгия по 
отминалото лято” – изложба 
мозайка и живопис на владо
дамянов и атанас петров

19:30 – 20:00 откриване на 
изложбата – представяне на ав-
торите и съвместния им проект 

атанас петров рисува тела, 
пейзажи, цветя и морето с не-
говите лодки, чайки и рибарски 
мрежи.

владимир дамянов създава 
мозаечни пана, изработени изцяло 
от естествени камъни – черен 
родопски мергел, сиенит, мрамор, 
гранит, ахати, тигрово око и 
много други.
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Bovjel gallery
12 dr. vulkovich st.

19:30 – 01:00 nostalgic for the 
summer: mosaics and oil paintings by 
vlado damyanov and atanas petrov.

19:30 – 20:00 exhibition opening.
atanas petrov paints bodies, land-

scapes, flowers and the sea, with its 
seagulls, boats and fishing nets. 

vladimir damyanov creates mosa-
ics from natural stones – black rhodo-
pean marl, syenite, marble, granite, 
agate, tyger’s eye and others.
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античен одеон
ул.гурко 10-12

представя видеохолика (варна)

21:00 – 22:40 Международен 
видео арт фестивал 

видеохолика – прожекция на 
селекция с видео арт от видеохо-
лика 2010. фестивалът видеохоли-
ка е eжегоден видео арт форум с 
международно участие, провеж-
дан във варна от 2008 година.
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roMaN odeoN
10-12 Gurko st.

21:00 – 22:40 special edition: 
videoholica international video  
art Festival – varna, a selection of 
videos from videoholica 2010. 

the international videoholica 
Festival is organised in varna since 
2008
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джумая джамия, 
античен римски стадион

представя Стюарт Маккълок

19:00 – 01:00 reverse Graffiti – 
демонстрация от Стюарт Маккъ-
лок (ирландия)

Стюарт Маккълок ще промени 
облика на античния римски стади-
он като демонстрира специфична 
техника за рисуване на графити 
чрез почистване на повърхност-
та с вода под налягане. Стюарт 
Маккълок е член на cork community 
art link. работи в областта на 
мултидисциплинарните изкуства 
в подкрепа на различни социални 
общности.

Със съдействието на  
областна управа пловдив.
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djuMaya Mosque, roMaN 
sTadiuM

presented by stuart Mcculloch (ireland)

19:00 – 01:00 reverse Graffiti –  
a steam cleaning artist show by stuart 
Mcculloch (ireland). 

stuart Mcculloch will transform 
the roman stadium of philippopolis 
with his steam cleaner graffiti. he 
works in the area of multi-disciplinary, 
community-based art and is a member 
of cork community art link. 

organized with the cooperation of 
the Municipality of plovdiv.
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джумая джамия, 
градинка

представя бнт пловдив

20:00 – 22:00 „превръщането 
на кръчма пловдив в паметник на 
артистичната бохема” – про-
жекция и среща-разговор, пряко 
включване на „Студио вуЗ” за 
инициативата „голямото писане”
бнт пловдив предизвиква активна 
обществена диксусия за съдбата 
на едно от знаковите за пловдив 
средища на културния живот – ня-
когашното култово заведение,
известно като кръчма пловидв

„Студио вуЗ” е студентско 
публистично предаване на бнт 
пловдив.
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djuMaya Mosque Park 
(south side of mosque)

presented by the plovdiv studio of 
the bulgarian national television

20.00 – 22.00 “let’s turn the 
plovdiv pub into a monument of the 
plovdiv boheme” – documentary 
screening and discussion – live from 
studio vuZ. 

the plovdiv studio of the bulgar-
ian national television has initiated 
a public discussion on the fate of a 
former plovdiviansc
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дружество на  
Пловдивските Художници 
и галерия Пловдив

ул. гладстон 32 
/изложбена зала дпх/ и
 ул. авксентий велешки 20 
/галерия пловдив/

19:00 – 01:00 „изкуството от  
и За” – уъркшоп

начало в галерия пловдив
публиката ще може да подрежда 
колажи върху хартиен „мост” меж-
ду галерия пловдив (ул. авксентий 
велешки 20) и изложбената зала 
на дпх (ул. гладстон 32), който ще
преминава през цар Симеонова 
градина.
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Plovdiv gallery aNd  
associaTioN of Plovdiv 
arTisTs

32 Gladstone st. 

19:00 – 01:00  art by and for – 
workshop (venue: plovdiv Gallery).

the public is invited to arrange 
collages on a paper “bridge” crossing 
the tsar simeon Gardens between 
the plovdiv Gallery (20 avksentii 
veleshki st.) and the exhibition hall 
of the association of plovdiv artists 
(32 Gladstone st.).
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каПана, ул. златарска

представя галерия Сариев

20:00 – 21:00 презентация 
на проект 0 на кирил кузманов 
(София)

проект 0 предвижда постро-
яване на голямо двойно огледало, 
което да пресече перпендикуляр-
но улица Златарска в капана. про-
ект 0 започна през юни с изложба 
в галерия Сариев в рамките на 
програма фон: млади автори 2010 
– проект 01, с автори Светослав 
Мичев и кирил кузманов и кура-
тор владия Михайлова.
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kaPaNa, zlaTarska sT.

organized by sariev Gallery

20:00 – 21:00 presentation of 
project 0 by kiril kuzmanov (sofia).

project 0 will erect a large 
double mirror intersecting Zlatarska 
st. in the kapana quarter. the 
idea was conceived as part of the 
program background: young artists 
2010 – project 01 of the sariev 
Gallery, in which kiril kuzmanov 
participated alongside svetoslav 
Michev. curator: vladia Mihailova.
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Паркинг в каПана
капана,  
ул. константин Стоилов 14

представят албена баева и петя 
боюкова (София)

21:00 – 23:00 ”горе:долу” –  
интерактивна инсталация на 
албена баева и петя боюкова

 при аудио-визуалната инста-
лация водеща роля се поема от 
публиката. С помощта на перкуси-
онен инструмент зрителят мани-
пулира видеопрожекцията на мъж 
и жена, които независимо един от 
друг падат и стават. в зависи-
мост от ритъма на инструмента 
те могат да се срещнат в непри-
нуден танц или да се разминат в 
трудно изкачване.

албена баева e родена 1983 
година. Завършва национална 
художествена академия – София, 
специалност дигитални изкуства. 
основател е на runabout project. 
работи в сферата на интерак-
тивния дизайн, експериментално-
то видео и пърформанса.

петя боюкова е родена 1982 
година. Завършва национална 
художествена академия София, 
специалност Сценография и 
костюмография. работи като 
сценограф.
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kaPaNa, ParkiNg loT
14 konstantin stoilov st.

presented by albena baeva and 
petya boyukova (sofia)

21:00 – 23:00 ”up:down” – an 
interactive installation by albena 
baeva and petya boyukova. 

with the help of a percussion 
instrument, the audience will be able 
to manipulate a video of a man and 
woman who fall down and stand up. 
depending on the rhythm set by the 
audience, the man and woman meet 
for a dance or miss each other.

albena baeva was born in 1983. 
she graduated in digital arts from 
the national art Gallery in sofia. she 
is interested in interactive design, 
experimental video and performance 
art. she is the founder of the run-
about project. 

petya boyukova was born in 
1982. she graduated in set and 
costume design from the national art 
academy in sofia. she works as a set 
designer.
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Паркинг на ресторант 
фреШ

ул.отец паисий 15

проект на club real (берлин,  
виена), представят фондация  
отворени изкуства и якоб рачек 

19:00 – 01:00 – „Седемте хълма 
на пловдив” – представяне на 
хорър-роман и среща-разговор с 
автора Стив З. баровски (Сащ)

фондация отворени изкуства 
покани в пловдив американския 
автор на хорър-романи Стив 
З.баровски, за да представи 
новата си книга-бестселър  „Се-
демте хълма на пловдив”. Между 
19-26 септември той ще изследва 
историята на своите български 
предшественици. баровски, който 
отказва да се качи на самолет, 
пътува с колата от ню йорк, 
заедно със своята литературна 
агентка. по време на двуседмич-
ното пътуване с кораб към европа 
той изрисува автомобила си с 
родословно дърво на всички автори 
на книги на ужасите от антично 
време насам. тъй като се страхува 
от хората, авторът ще приема 
посетителите за разговор един 
по един в спряната си на паркинг в 
пловдив кола. 

club real, основан от Мариане 
рамзи-Зонек, томас хaук и георг 
райнхарт, е формация от културни 
дейци в различни дисциплини, чиито 
артистични дейности са свързани с 
интерактивност и работа със спе-
цификата на определено място.

проекът е реализиран с под-
крепата на фондация америка за 
българия, национален фонд култу-
ра и еvn пловдив.
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resTauraNT fresh,  
ParkiNg loT

15 otets paisiy st.

a project by club real (berlin/vienna), 
presented by the open arts Founda-
tion of plovdiv and Jakob racek

19:00 – 01:00 – „the seven hills of 
plovdiv” – a horror novel by steve Z. 
barowski (usa), book presentation and 
conversation with the author.

steve Z. barowski will present his 
bestselling horror novel “the seven 
hills of plovdiv” on invitation from the 
open arts Foundation. barowski, who 
refuses to use air transport, has trav-
eled from new york city by boat and 
car, accompanied by his agent. during 
their two-week trip on board a trans-
atlantic ship, he painted his car with 
the family trees of all horror writers 
in the world since antiquity. during his 
stay in plovdiv (19 – 26 september), he 
will explore the history of his bulgarian 
ancestors. barowski is agoraphobic 
and will meet his audience in one-on-
one sessions in his car, in the parking 
lot of restaurant Fresh.

club real is a berlin-based art 
group founded by Marianne ramsey-
sonneck, thomas hauck and Georg 
reinhardt whose artistic interests are 
in multi-disciplinary, interactive and 
site-specific work. 

they are in plovdiv with the 
support of the america for bulgaria 
Foundation, the kultura national Fund 
and evn plovdiv.
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наградите са осигурени от:  
apple centre, vivacom и cantec
партньор: Future shorts bulgaria

регламент:  
gallery-night.info
краен срок за участие:  
15 октомври

документирай и разкажи своята  
нощна история!
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инфо пункт

култ. и клуб

аМтии

балабанова къща 

бнт – пловдив
данчова къща 
държавен куклен театър 
нб детски отдел 
лаутлиев – галерия
Мария луиза – клуб
Музей на авиацията 
найлона – клуб
петното на роршарх - клуб 
пиронеса – галерия
радио пловдив 
рд  „архиви” 
Студио 9
тодоро-ненов – ателие
тютюнев склад
хеликон – книжарница
хермес – книжарница
чаената къща – галерия 
аrtnewscafe
basquiat wine & art 
s-hombre – ателие
underpark – галерия 

градСка Среда 

ален мак 
античен одеон
джумая - паметник 
капана - ул. константин Стоилов
паркинг р-т фреш
ул. отец паисий 32 
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academy for Music, dance and  
Fine arts 
balabanov house & hindliyan  
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bnt – plovdiv
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Museum of aviation
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underpark Gallery 

arts in the open

alen Mak cafe
roman odeon
djumaya Mosque - Monument
kapana - konstantin stoilov st.
rest. Fresh - parking lot 
32 otets paisiy st., facade 
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академия за музикално, 
танцово и изоБразител-
но изкуство – Пловдив

Старинен пловдив, 
ул.тодор Самодумов 2

19:00 – 12:00 концерт на сту-
денти от аМтии, концертна зала

19:00 – 01:00 изложба на сту-
денти от аМтии, фоайета

19:00 – 01:00 Студенти ри-
суват портрети и шаржове на 
желаещите пред сградата на
аМтии
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acadeMy for Music, 
daNce aNd fiNe arTs

old town, 
2 todor samodumov st.

19.00 – 12.00 concert by students 
of the academy, concert hall.

19.00 – 01.00 exhibition by  
students of the academy, foyer.

19.00 – 01.00 on-the-spot por-
traits and cartoons by students from 
the academy.
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БалаБанова къща – 
къща-музей

Старинен пловдив, 
ул. константин Стоилов 57

12:00 – 19:00 „добри ръце за 
земята” – творчески екомаси за 
малки неща: уъркшоп на Мария 
георгиева, гергана боева, Стойчо 
иванов, Мария видева, диана 
александрова, Маруся кръстева, 
галина иванова

посетителите ще имат въз-
можност да стимулират твор-
ческите си умения, създавайки 
собственоръчно „малки неща” от 
еко материали. 

Със съдействието на „ученето 
удоволствие”.
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BalaBaNov house & 
hiNdliyaN house

old town, 
57 konstantin stoilov st.

12:00 – 19:00 Good hands for the 
earth – a workshop. 

visitors have the opportunity to 
create small objects from eco ma-
terials under the guidance of Maria 
Georgieva, Gergana boeva, stoicho 
ivanov, Maria videva, diana alexan-
drova and Marusya krusteva. 

organized with the cooperation 
of learning can be Fun.
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Българска национална 
телевизия – Пловдив

ул.найден геров 8

18:00 – 01:00 нощ на отворени-
те врати 

бнт пловдив предоставя 
възможност на публиката да се 
срещне със снимачните екипи и 
да се запознае с технологията на 
производство на телевизионни 
предавания.
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BulgariaN NaTioNal  
TelevisioN – Plovdiv

8 naiden Gerov st.

18:00 – 01:00 open night. 
an opportunity to explore the 

plovdiv studios of the bulgarian 
national television and meet the tv 
crews.
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данчова къща –  
реставрационен център и
занаятчийска камара 
коБленц, германия

Старинен пловдив
ул.арх. хр. пеев 2а

19:00 – 01:00 “портрет” – из-
ложба портрети на Зина Жекова

12:00 – 20:00 рисуване на 
автопортрети – хепънинг на 
студенти от аМтии и деца от 
различни школи по рисуване

20:00 – 01:00 публиката рису-
ва със Зина Жекова – уъркшоп
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georgi daNchov house – 
ceNTer for PreservaTioN 
aNd resToraTioN
chaMBer of skilled crafTs, 
coBleNTz, gerMaNy

old town
2a arch. hristo peev st.

11:00 – 01:00 portraits, paintings 
by Zina Zhekova. 

12.00 – 20.00 on-the-spot por-
traits of the public by students from 
the academy of Music, dance and 
Fine arts and young artists from dif-
ferent painting schools in plovdiv.

20.00 – 01.00 paint and draw 
with Zina Zhekova, workshop for the 
public.
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държавен куклен театър – 
Пловдив

ул.хр. г. данов 14

детска програма:
16:00 – 18:00 „да направим 

заедно кукла” – уъркшоп за деца и 
възрастни

фоайето на театъра ще по-
срещне желаещите да изработят 
кукла. опитни художници и
сценографи ще са на разположение 
на малките и големи кукломайс-
тори.
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sTaTe PuPPeT TheaTre – 
Plovdiv

14 hristo G. danov st.

children’s program:
16:00 – 18:00 let’s make a pup-

pet together – workshop for children 
and grownups, foyer.

the experienced artists and 
set designers of the plovdiv puppet 
theatre will teach you how
to make a puppet.
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народна БиБлиотека 
”иван вазов” и
детски отдел
ателие „съкровища”

ул.авксентий велешки 15

14:00 – 19:00 “Миникартини” – 
творческа работилница

14:00 – 14:30 „креативна арт 
терапия за всички възрасти” – 
лекция

14:30 – 16:00 Запознаване с 
техниката “Zentangle” – рисуване 
с черен писец и изработване на 
І-ва миникартина (15/15 см)

16:00 – 17:30 рисуване с въглен 
и изработване на ІІ-ра миникар-
тина (15/25 см)

17:30 – 19:00 подреждане на 
изложба колаж ”Миникартини”

в творческа работилница 
за „Миникартини” всеки желаещ 
ще има възможност да създаде 
своето уникално произведение на 
изкуството под въздействието на 
звуци от природата, вдъхновява-
щи и избавящи от стреса. това е 
петата творческа работилница 
на ателие ”Съкровища” и детски 
отдел на нб ”иван вазов”. Заедно 
са реализирали и “drawing day” 
2010 в пет града на българия.
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childreN’s secTioN of 
The ivaN vazov NaTioNal 
liBrary aNd sukrovishTa 
sTudio

15 avksentii veleshki st.

14:00 – 19:00 Mini drawings, 
creative workshop.

14:00 – 14:30 art therapy for all 
ages – a lecture.

14:30 – 16:00 presentation of the 
technique Zentangle: create your first 
mini drawing (size 15/15 cm) using a 
black pen.

16:00 – 17:30 charcoal workshop: 
create your second mini drawing 
(size 15/25 cm).

17:30 – 19:00 arranging the exhi-
bition – a collage of mini drawings.

this is the fifth creative work-
shop organised by the children’s 
section of the national ivan vazov 
library and the sukrovishta studio. 
participants will work in the soothing 
environment of recorded natural 
sounds.
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лаутлиев – галерия
капана, ул. Златарска 11

11:00 – 23:00 „фотограма” – 
свободен уъркшоп на никола 
апостолов (пловдив) 

представя „ученето  
удоволствие”

на всеки кръгъл час група от 
4 човека започва да се обучава 
какво е фотограма и как се изра-
ботва. всеки участник изработва 
и проявява собствена фотогра-
ма (фотографско изображение, 
получено без фотоапарат). 
фотографът никола апосто-
лов е основател на неформал-
на организация phototeque.eu, 
занимаваща се с аудио-визуални 
експерименти. уъркшопът е част 
от проект "ученето удоволствие" 
за популяризиране на разнообра-
зието от възможности, ползите и 
радостта от ученето за хората 
от всички възрасти в българия. 
проектът се осъществява с помо-
щта на европейската комисия.
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lauTliev gallery
kapana, 11 Zlatarska st.

11:00 – 23:00 how to Make  
a photogram – a workshop led by 
nikola apostolov (plovdiv). 

presented by “learning can  
be Fun”. 

workshop groups of four will be 
formed on the hour. each partici-
pant makes and develops their own 
photogram – a photographic image 
developed without the help of a 
camera. photographer nikola apos-
tolov is the founder of the informal 
organization phototeque.eu, for au-
diovisual experiments. the workshop 
is part of the project learning can be 
Fun, funded by the european com-
mission, which promotes learning as 
a source of opportunity and joy for 
people of all ages in bulgaria.
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мария луиза – клуБ
бул.Мария луиза 15

19:00 – 01:00 проект david 
bowie

david bowie, представен от: 
художници: едгар гомез – жи-
вопис, илия йончев – живопис, 
ицко Мазнев – графика, Момчил 
георгиев – смесена техника, Жорж 
Сопаджиев – живопис, видео арт: 
баша домусчиева, музика: dJ курс, 
dJ Ziggy’s housewife
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Maria-louisa cafe cluB
15 Maria louisa blvd.

19:00 – 01:00 the david bowie 
project. 

david bowie presented and 
interpreted by: artists: edgar Gomez 
– oil painting, iliya yonchev – oil 
painting, itsko Maznev – black&white 
drawing, Momchil Georgiev – mixed 
media, George sopadjiev – oil paint-
ing. video artist: basha domuschieva. 
dj’s: kurs, Ziggy’s housewife.
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музей на авиацията
село крумово, авиобаза

09:00 – 18:00 постоянна  
експозиция 

Музеят на авиацията е част 
от национален военно-историче-
ски музей – София. намира се на  
12 км югоизточно от пловдив  
до летище пловдив и вертолетна
авиобаза крумово. в музея е 
представена историята на  
военната авиация на българия.  
в закритата експозиция са изло-
жени военни знаци и отличия,  
авиационно въоръжение и уни-
форми от различните периоди. 
експозицията „космонавтика” 
представя приноса на българия  
от 1958 като член на Междуна-
родната астронавтическа  
асоциация. в откритата експо-
зиция са изложени 65 летателни 
апарата (самолети и вертолети), 
които са били на въоръжение  
във висшите военни сили от 1938 
година до наши дни. до музея се 
стига с влак, пътуващ на всеки 
час по маршрута пловдив –  
асеновград, или с автомобил по 
пътя пловдив – асеновград, след 
отбивката за летище пловдив.
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MuseuM of aviaTioN
village of krumovo, air base

09:00 – 18:00 permanent exhibit.
the Museum of aviation is an 

affiliate of the national Museum of 
Military history in sofia. it is located 
12 km southeast of plovdiv, in the vi-
cinity of plovdiv airport and the kru-
movo helicopter base. the museum 
tells the history of military aviation in 
bulgaria through an open air display 
of 65 airplanes and helicopters which 
were used by the bulgarian army 
between 1938 and today. the indoor 
exhibition presents aviation tools and 
uniforms used throughout this period, 
as well as the history of bulgaria’s 
contribution to space exploration. 
the museum can be reached by train 
(trains leave for assenovgrad on the 
half hour; get off at krumovo) or by 
car (road to assenovgrad, turn left 
after the turn for the airport).
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найлона – клуБ
ул. георги бенковски 8, капана

22:00 – 01:00 „една нощ в 
найлона” – изложба живопис и 
пластика

автори: гроздан илков-графа, 
димитър йончев, емил атанасов, 
Жорж Сопаджиев, илия йончев, 
ицко Мазнев, Юли шумарев
авторите са част от неформал-
ния клуб „художници – приятели  
на найлона”
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NailoNa arT cluB
kapana, 8 Georgi benkovski st.

22:00 – 01:00 a night at nailona: 
oil paintings and sculpture by Groz-
dan “Grafa” ilkov, dimitar yonchev, 
emil atanassov, George sopadjiev, 
iliya yonchev, itsko Maznev and yuli 
shumarev. the artists are members 
of the informal club “artist friends of 
nailona”.
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Петното на рорШарХ – 
клуБ

капана, ул.йоаким груев 36

20:00 – 01:00 „възхвала на 
инфантилното изкуство” – мани-
фест
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PeTNoTo Na rorschach  
arT cluB

kapana, 36 yoakim Gruev st.

20:00 – 01:00 in praise of 
infantile art – manifesto.
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Пиронеса – галерия
ул.георги Сава раковски 28

20:30 – 01:00 „17:1” – излож-
ба фотографии на десислава 
рашева

20:30 – 21:30 откриване на 
изложбата и среща-разговор с 
авторката

21:30 – 01:00 „другата страна 
на обектива” – фотографски 
уъркшоп на десислава рашева
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PiroNessa gallery
28 Georgi rakovski st.

20:30 – 01:00 “17:1”, 
photography by dessislava rasheva.

20:30 – 21:30 exhibition opening 
and conversation with the artist.

21:30 – 01:00 the other side of 
the lens, a photography workshop 
with dessislava rasheva.
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радио Пловдив – 
културен център

ул.дондуков 2

19:00 – 01:00 „хората и гра-
дът”, изложба живопис на ирена 
ганчева (пловдив) – представя 
галерия аспект

20:00 – 21:00 Среща-разговор  
с ирена ганчева

ирена ганчева е абсолвент 
в аМтии пловдив. в „хората 
и градът” тя създава образи и 
възприятия чрез експресията на 
цветовете.

18:00 – 01:00 „полет с китайски 
вентилатор” – инсталация на 
румен рачков (велико търново)

чрез инсталацията авторът 
представя своето виждане за 
случващото се в българия през 
последните години – подмяна на 
ценности, манипулация, обрече-
ни мечти и илюзии. така, според 
румен рачков, докато си мислим, 
че летим, всъщност ни върти един 
китайски вентилатор.

21:00 „трептене” – пърфор-
манс за класическа китара и 
видеоинсталация на петко танчев 
и петър петков (пловдив)

трептенията на струните 
създават ново аудио-визуално 
пространство, което става
видимо в силуета на музиканта. 
прожекция позволява новото 
пространство да бъде постоянно 
преструктурирано.
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radio Plovdiv –  
culTural ceNTer

2 dondukov st.

19:00 – 01:00 people and the 
city, oil paintings by irena Gancheva 
(plovdiv). presented by aspect  
Gallery.

20:00 – 21:00 conversation with 
the artist. 

irena Gancheva is a graduate of 
the academy for Music, dance and 
Fine arts in plovdiv.

18:00 – 01:00 Flying on a chinese 
Fan, installation by roumen rachkov 
(veliko turnovo). 

the installation is a metaphor 
for the artist’s understanding of 
bulgarian life in recent years: the 
dissolution of values, the manipula-
tions, the doomed dreams and the 
illusions. we think we are flying, 
but the reality is that we are being 
turned around by a chinese fan.

21:00 vibrations – classical guitar 
performance and video installation 
by petko tanchev and petar petkov 
(plovdiv). 

the vibrating guitar strings cre-
ate an audiovisual space which the 
video images keep transforming.
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регионална дирекция 
„арХиви” – Пловдив

ул.кракра 11

18:00 откриване на изложба 
“димитър кавра – фотолетописе-
цът на пловдив” (изложбена зала, 
партер)

Със съдействието на фабрика 
за дигитален печат 2x2.

19:00 – 19:30 прожекция на 
документален филм "димитър 
кавра – фотолетописецът на 
пловдив"

19:30 – 21:00 – разговор с пепа 
Славчева и владимир балчев, 
автори на филма 

димитър кавра е първият 
професионален фотограф в 
българия. работи в пловдив от 
1860 до 1897 година. от началото 
на XX в. е придворен фотогроф 
на гръцкия крал в атина. димитър 
кавра е автор на първата фото-
панорама на пловдив (1871).
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regioNal sTaTe archives 
Plovdiv

11 krakra st., ground floor

18:00 – 1.00 dimitar kavra: plo-
vdiv’s photo annalist – photographs 
and documents. 

organised with the support of 
2x2 digital print Factory. 

exhibition opening: 18.00.
19:00 – 19:30 dimitar kavra:  

plovdiv’s photo annalist, documen-
tary screening.

19:30 – 21:00 conversation with 
pepa slavcheva and vladimir bal-
chev, authors of the documentary.

dimitar kavra was the first 
professional photograph in bulgaria. 
he worked in plovdiv from 1860 to 
1897. at the beginning of the 20th c. 
he moved to athens and became the 
court photographer of the king of 
Greece. dimitar kavra is the author 
of the first panoramic photographic 
image of plovdiv (1871).
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студио 9 – ателие
капана, ул.Магура 9

18:00 – 01:00 „рицари и шам-
пиони” (ет. 1) и „Стая за мислене” 
(ет.2) – интерактивна инстала-
ция, рисунки, живопис и колажи на 
наташа кюпова

интерактивната инсталация 
има два етапа. на първия етаж 
зрителят преминава през тълпи-
те. на втория етаж е стаята за 
мислене, която напомня човешка-
та глава и мозъка, работещ под 
отвличащи вниманието шумове 
на кипящия живот.

наташа кюпова е родена 1975 
година в пловдив. Завършва наци-
онална художествена академия, 
специалност графика. носител е 
на първа награда за живопис на
дружеството на пловдивските 
художници (2009). през 2008 е 
номинирана за награда „гауденц б. 
руф” за ново българско изкуство и 
за национални награди „алианц” за
живопис, графика и скулптура.
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sTudio 9 gallery
9 Magura st.

18:00 – 01:00 knights & champi-
ons (1st floor) and room for thinking 
(2nd floor) – interactive installation, 
drawings, oil paintings and collages 
by natasha kyupova. 

on the 1st floor, the audience 
walks “through an exalted crowd”. 
the room for thinking on the 2nd 
floor is in the shape of a human head 
– with a brain operating under the 
distracting sounds of everyday life. 

natasha kyupova was born 
in 1975 in plovdiv. she graduated 
in black&white drawing from the 
national art academy in sofia. in 
2009, she was awarded the First 
prize for oil painting of the associa-
tion of plovdiv artists. in 2008, she 
was nominated for the Gaudienz b. 
ruff award for new bulgarian art 
and the alianz national awards for 
visual arts.
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тодоро-ненов – ателие
ул. д-р г. М. димитров 7а 
зад хотел тримонциум, ет.1

20:00 – 21:00 откриване на 
отворено ателие тодоро-ненов

20:00 – 01:00 „Спомени от 
вечността” – колекция живопис на 
уляна ненова-тодоро

20:00 – 01:00 “трансформация” 
– цикъл скулптура на тома ненов

20:00 – 01:00 „промени” – цикъл 
живопис на тома ненов

тома ненов е роден 1955 
година в пловдив. Завършва на-
ционална художествена академия 
София. работи в областта на 
скулптурата и живопистта. Жи-
вее в италия. в нощ на музеите 
и галериите пловдив 2010 ще от-
крие отворено ателие в родния 
си град.
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Todoro – NeNov oPeN 
sTudio

7a dr. G. M. dimitrov st. (behind 
the trimontzium hotel), 1st floor

20:00 – 21:00 todoro / nenov 
open studio: opening.

20:00 – 01:00 Memories from 
eternity – oil paintings by ulyana 
nenova – todoro.

20:00 – 01:00 transformation – 
sculpture by toma nenov.

20:00 – 01:00 changes – oil 
paintings by toma nenov. 

toma nenov was born in 1955 
in plovdiv. he graduated from the 
national art Gallery in sofia. his 
artistic interests include sculpture and 
oil paintings. he lives in italy. during 
the night of Museums and Galleries 
he will unveil an open studio in the 
town of his birth.
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тютюнев склад
ул.иван вазов и 
ул.екзарх йосиф

представят living museum – про-
ект на васил тучков и Feelme crew
living Museum пренася своята 
публика в същината на различни 
градове – в тяхната лична атмос-
фера и характер. living Museum е 
музей – жива експозиция на време 
и пространство. инициативата 
започва на 23 септември и ще 
продължи до 26 септември
с официалния край на нощ на музе-
ите и галериите – пловдив 2010.

12:00 – 00:00 “(х)амстердам: 
история за котки, хамстери, 
летящи къщи и колела” – живи 
статуи, музика, фотоизложба  
(х)амстердам – васил тучков

18.30 - 22:00 – Fusion dJ rally 
competition

18.30 - 00.00 – beatbox – пър-
форманс на еймерик ено (фран-
ция), инсталация и анимация на 
Мариана т. (rietveld academy, 
амстердам), portatino – Захари
хазъриванов (българия), vivi 
vassileva, перкусии (германия)

01:00 – 06:00 официално 
афтър парти на нощ на музеите 
и галериите - пловдив 2010 с dJ 
desy (phuture shock) и Mrvk Grew
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ToBacco Warehouse
corner of ivan vazov and ekzarh 
yosif st.

presented by living Museum – a 
vassil tuchkov project, and Feelme 
crew living Museum is an examina-
tion of the atmosphere and character 
of several european cities – a live 
exploration of space and time. the 
initiative will start on 23 septem-
ber and close in the early hours of 
27 september, during the night of 
Museums and Galleries.

12:00 – 00:00 “(h)amsterdam: 
a story about cats, hamsters, flying 
houses and bicycles” – live statues, 
music and photo exhibition  
(h)amsterdam by vassil tuchkov.

18:30 – 22:00 Fusion embassy dJ 
competition.

18:30 – 00:00 beatbox – perfor-
mance by aymeric hainaux (France), 
installation and animation by Mari-
ana t. (rietveld academy, amster-
dam), portatino – Zahari hazurivanov 
(bulgaria), and vivi vassileva, 
percussions (Germany).

01:00 – 06:00 official after  
party of the night of Museums  
and Galleries 2010 with с dJ desy  
(phuture shock) and Mrvk Grew.
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Хеликон – книжарница
ул.райко даскалов 13 и 
ул.александър батенберг 29
*отправна точка ул.райко 
даскалов 13

детска програма:
19:00 – 20:00 пижама-парти за 

деца с росица ячкова
Малките посетители ще се 

забавляват по пижами в компа-
нията на росица ячкова, която е 
автор и художник-илюстратор на 
книжката „приказка за въпроси-
телната”.

20:00 – 20:30 пижамено 
шествие от книжарница „хели-
кон“ на ул. „райко даскалов“ 13 по 
главната улица към книжарница 
„хеликон“ на ул.“ александър ба-
тенберг“ 29

20:30 – 21:30 четене на книж-
ки с капка кънева

капка кънева е художник-
илюстратор на книжките „джел-
сомино в страната на лъжците“ 
от джани родари, „Стихотворения 
за деца“ от никола вапцаров, 
„пис-пис, писано“ и „бау-бау, шаро“ 
от дядо пънч, „коледните чудеса“ 
и „приказалки“ от Мая дългъчева, 
които ще могат да се закупят с 
намаление. капка кънева ще ук-
раси книжарница хеликон със свои 
постери.

21:30 – 23:00 бой с възглавници 
в детския кът
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helikoN BookshoP
13 raiko daskalov st. (lower 
Main street) & 29 alexander 
battenberg st. (upper Main 
street) starting point: 13 raiko 
daskalov st.

children’s program:
19:00 – 20:00 pajama party with 

rositsa yachkova – author and illus-
trator of the children’s book “a tale 
about the Question Mark”.

20:00 – 20:30 pajama parade 
from the bookshop in 13 raiko 
daskalov st. to the bookshop in 29 
alexander battenberg st.

20:30 – 21:30 book reading with 
kapka kuneva. 

kapka kuneva is the author 
of the illustrations in the books 
“Gelsomino in the country of liers” 
by Gianni rodari, “poems for chil-
dren” by nikola vaptsarov, “ps-ps, 
pussy cat” and “wow wow, sharo” 
by dyado punch, and “christmas 
Miracles” and “prikazalki” by Maya 
dalgucheva. book sale.

21:30 – 23:00 pillow fight in the 
kids’ corner (29 alexander batten-
berg st.).
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Хермес – книжарница
ул.патриарх евтимий 12, ет. 2

детска програма:
11:00 – 13:00 „детски празник 

с приказни герои” – с участието 
на актьори от куклен театър 
пловдив и аниматори
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herMes BookshoP
12 patriarch evtimiy, 2nd floor

children’s program:
11.00 – 13.00 celebration with 

fairy tale characters – with the 
participation of actors from the
plovdiv puppet theatre and 
animators.
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чаената къща – галерия
капана, ул.абаджийска 10

19:00 – 01:00 „реалности” –  
инсталация на фотографа неде-
лиян нешев (пловдив) и неговите 
студенти Свилена тенева, лидия 
тодорова и Мартин божков

21:00 – 23:00 Среща-разговор 
с авторите с чаша ободряващ 
вкусен чай

инсталацията „реалности” 
разглежда възможни отговори на 
екзистенциални въпроси. един от 
тях е изборът между настоящата 
реалност и илюзията, породена 
от желание. какво бихте напра-
вили, ако разберете, че сънят 
зависи от вас?

неделиян нешев е роден 1962 
година. член е на фотографската 
академия и на Съюза на български-
те журналисти. учредител е на 
асоциацията на пловдивските
фоторепортери.

te
a

ho
us

e
.h

it
.b

g
ср

е
щ

а
-р

а
зг

о
в

о
р

 /
 и

зл
о

ж
б

а

Tea house gallery
10 abadjiyska st.

19:00ч. – 01:00 realities – an in-
stallation by photographer nedeliyan 
neshev (plovdiv) and his students 
svilena teneva, lidiya todorova and 
Martin bozhkov.

21:00 – 23:00 conversation with 
the artists over a cup of refreshing 
aromatic tea. 

„realities” looks for possible 
answers to existential questions, 
such as “what would you choose: the 
current reality or an illusion born out 
of desire?” and “what would you do 
if you knew the dream depended on 
you?” 

nedeliyan neshev was born in 
1962. he is a member of the photo-
graphic academy and the union of 
bulgarian Journalists, and a founding 
member of the association of plovdiv 
photo reporters.
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arTNeWscafe
ул.отец паисий 38

20:00 – 01:00 „приключения-
та на господин руж в дивия див 
изток”, проект на voin de voin 
(берлин)

voin de voin обръща внима-
ние на необходимостта от нови 
метафори, не само що се отнася 
до сетивна и визуална култура, 
но и спрямо езика. той разработва 
поредица от събития, базирани на 
лингвистично явление.

20:00 – 22:00 – пърформанс на 
voin de voin

voin de voin е роден 1978 годи-
на в София. учи филмово и теа-
трално изкуство в амстердам и 
париж. Завършва магистратура 
в dasarts, амстердам. работи 
в областта на съвременното 
изкуство и пърформанса. Живее 
в берлин, където разработва 
пространствения проект „твоето 
изкуство е мое”. има участия в 
Melbourne international theatre 
Festival, hetveem theatre – амстер-
дам, tanja leighton Gallery – бер-
лин, France Fiction Gallery – париж, 
karlsruhe kunstverein – карлсруе, 
Museum cartier – виена, living art 
Museum – исландия. това е първа-
та му самостоятелна артистична 
изява в българия.
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arTNeWscafe
38 otets paisiy st.

20:00 – 01:00 „the adventures of 
Mr. rouge in the wild inner east”, a 
project by voin de voin (berlin). 

voin de voin looks for new 
metaphors, not just in visual culture 
but in language. “the a. of Mr. r. 
in the wwe” is a series of events 
developed on the basis of linguistic 
phenomena.

20:00 – 22:00 voin de voin – 
performance.

voin de voin was born in 1978 
in sofia. he studied film and theatre 
in paris and amsterdam, where he 
received a Master’s degree from the 
dasarts international laboratory for 
professionals in the performing arts. 
he lives in berlin and is currently 
working on the sitespecific project 
“your art is mine”. his work has been 
shown at the Melbourne interna-
tional theatre Festival, the hetveem 
theatre in amsterdam, the tanja 
leighton Gallery in berlin, the France 
Fiction Gallery in paris, karlsruhe 
kunstverein in karlsruhe, the Museum 
cartier in vienna and island’s living 
art Museum. this is his first solo ap-
pearance in bulgaria.
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BasquiaT – WiNe &  
arT – клуБ

ул.гладстон 1

21:00 – 22:00 „домът на бер-
нарда алба” – танцов спектакъл 
по едноименната пиеса на ф. г. 
лорка; музика: панос Мануилидис 
(гърция); сценография: ерна анге-
лова; хореография: ана Саласар; 
участват: Моника пунгерова, 
деница гергиникова, вера Мочева, 
пламена пенчева, иван енев и ана 
Саласар

Музиката на спектакъла носи 
белези от епохата на лорка и ед-
новременно с това има съвремен-
но звучене. Спектакълът изследва 
взаимоотношенията между пет 
сестри, затворени в къщата на 
майка си и влюбени в един и същи 
мъж. хореографията е смесица 
между класическо фламенко и 
съвременни танцови техники. тан-
цьорите са ученици от танцово 
студио „фрида”.

22:30 – 23:30 хлrб и Зрелища 
– пърформанс поезия и музика с 
яrсен и шаманчето (София) по 
стихове от стихосбирката „Сляп 
виси безкрая” и книгата „хляб и 
пирамиди”, на фона на еуфорис-
тично рисуване на живо от то4ка 
и импровизации с цигулка и роял
от бо

яrсен е автор на книгата 
„Сляп виси безкрая”. предстои 
издаване на книгата му „хляб 
и пирамиди”. носител е на 13 
различни награди за поезия и 
проза. шаманчето свири в няколко 
български групи. то4ка е aвтор на 
проекта еуфоризъм. бо е част от 
млада рок банда.
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BasquiaT WiNe &  
arT cluB

1 Gladstone st.

21:00 – 22:00 the house of ber-
narda alba – a dance performance 
inspired by Federico Garcia lorca’s 
play. Music: panos Manouilidis 
(Greece) and amar amarni (algiers); 
set design: erna angelova; choreog-
raphy: ana salasar; dance: Monika 
poungerova, denitsa Gerginikova, 
vera Mocheva, plamena pencheva, 
ivan enev and ana salasar. 

the music of the house of ber-
narda alba is inspired by the age of 
Federico Garcia lorca as well as by 
contemporary music. the show exam-
ines the relationships between five 
sisters locked up in their mother’s 
house who are in love with the same 
man. the choreography is a mixture 
between classical flamenco and con-
temporary dance. the dancers are 
students at the Frida dance studio.

22:30 – 23:30 „bread and cir-
cuses” – a poetry&music performance 
by yassen “яrсен” vassilev and 
shamancheto (sofia). with excepts 
from the books “infinity hangs blind” 
and “bread and pyramids”, and the 
participation of to4ka (euphoric 
painting) and bo (violin and piano 
improvizations). 

yassen “яrсен” vassilev is the 
author of the poetry book “infinity 
hangs blind”. he is the recipient of 
14 awards for poetry and fiction. his 
new book – “bread and pyramids” 
– is forthcoming. shamancheto plays 
with several bulgarian bands. то4ка 
is the author of the project eupho-
rism. bo plays with a young rock 
band.
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s-hoMBre – ателие
Старинен пловдив 
ул.Стръмна 8

детска програма:
11:00 – 21:00 изложба на кар-

тини на деца, посещаващи курса 
по рисуване към ателие-галерия 
s-hombre

15:30 – 19:00 рисуване за деца 
по свободна тема

основна програма:
11:00 – 21:00 картини на Милен 

Сиромашки – изложба
11:00 – 21:00 „град” – изложба 

пластикa на цвятко Сиромашки
ателие-галерия s-hombre 

педставя експозиции на млади 
автори.
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s-hoMBre sTudio
old town 
8 strumna st.

children’s program:
11:00 – 21:00 paintings by 

students from the s-hombre studio 
painting course.

15:30 – 19:00 painting and 
drawing for children on a theme of 
their choice.

children’s program:
11:00 – 21:00 paintings by Milen 

siromashki.
11:00 – 21:00 city – sculptures by 

tsvyatko siromashki. the s-hombre 
studio & Gallery presents work by 
young artists.
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uNderPark – галерия
ул.отец паисий 22

представя галерия орловска 10 
(габрово)

19:00 – 01:00 “ориго” – свет-
линна инсталация на петър кон-
дев (Сливен)

19:00 – 01:00 „ориго” – изложба 
смесена техника на павел църов 
(габрово)

22:00 – 00:00 Среща-разговор 
с авторите 

„ориго” на латински означава 
„произход, начало, зараждане”. 
петър кондев и павел
църов избират общо заглавие за 
творбите си, в които представят 
различни гледни точки и подходи 
за разглеждане на понятието 
„origo”. инсталацията на петър 
кондев представлява осветител-
ни тела, които чрез специфичните 
си конструкции и позициониране, 
проектират върху стените на
помещението геометрични 
форми от светлина. павел църов 
разглежда зараждането на  
продукта като компромат към 
консуматора. куратор на излож-
бите е кольо карамфилов.
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uNderPark gallery
22 otets paisiy st.

presented by orlovska 10 Gallery 
(Gabrovo)

19:00 – 01:00 origo – a light 
installation by petar kondev (sliven).

19:00 – 01:00 origo – a mixed 
media exhibition by pavel tsurov 
(Gabrovo).

22:00 – 00:00 conversation with 
the artists. 

in latin, “origo” means “origin, 
beginning, birth”. petar kondev and 
pavel tsurov have chosen a common 
title for their exhibitions in which 
they show different perspective 
and approaches to “origo”. petar 
kondev’s installation is made of 
lamps projecting geometrical light 
patterns on the walls of the gallery, 
while pavel tsurov looks at the 
product as a way of undermining the 
consumer. curator: kolyo karamfilov.
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ален мак – кафене
ул.княз александър i 27

представя георги димитров 
(пловдив)

19:00 – 01:00 “булгарплод –  
соц рекламата”: анатомия, идео-
логия и психология на рекламата 
– светване на рекламни надписи 
от социализма на няколко локации: 
ул.княз александър i 27 (кафе 
ален Мак), ул.отец паисий 29 
(тото пункт), ул. христо г. данов 
14 (куклен театър)

19:00 – 20:00 представяне на 
блог и карта на соц табелите в 
пловдив

20:00 – 21:00 разговор с ини-
циатора на проекта, дизайнери 
на рекламни надписи и работници 
в областта на рекламата преди 
1989 година

21:00 – осветяване на табели 
и разходка по локациите от кар-
та на соц табелите в пловдив
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aleN Mak cafe
knyaz alexander i st.

presented by Georgi dimitrov 
(plovdiv)

19:00 – 01:00 bulgarplod – the 
art of advertising in the communist 
era: anatomy, ideology, psychology. 
lighting up of existing neon signs 
from the communist period: alen Mak 
cafe (27 knyaz alexander i st. / Main 
street), toto punkt (29 otets paisiy 
st.) and plovdiv puppet theater (14 
hristo G. danov st.).

19:00 – 20:00 a presentation 
of the project’s blog and a map of 
existing communist-era neon signs in 
plovdiv.

20:00 – 21:00 conversation with 
Georgi dimitrov and designers who 
worked in advertising before 1989.

21:00 – lighting up of the old 
neon signs and tour of the locations.
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античен одеон
ул.гурко 10-12

представя галина димитрова 
(София)

21:00 – 22:30 Mеждународна 
видео програма „кафе със захар” 
– филмови селекции на курато-
рите галина димитрова (София), 
анете финсдотир (дания), йонсун 
шин (Южна корея)

"кафе със захар" е пътуваща 
прожекционна програма, която 
представя творби, свързани с 
мотото „кафе със захар”, в кое-
то кафето ни поддържа винаги 
будни за всичко, което се случва в 
обществото и света около нас, а 
захарта "подслажда" живота ни с 
остроумие и чувство за хумор.
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roMaN odeoN
10-12 Gurko st.

presented by Galina dimitrova 
(sofia)

21:00 – 22:30 “coffee with  
sugar”, an international video pro-
gram – videos selected by curators 
Galina dimitrova (sofia), annette 
Finnsdottir (denmark) and yoonsun 
shin (south korea).

“coffee with sugar” is a traveling 
video platform presenting works 
which are as fresh and eye-opening 
as a cup of coffee and as sweet as 
the sugar that goes with it.
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джумая джамия,  
Паметник на филиП  
македонски

представят димитър шопов и 
кирил иванов (пловдив)

09:00 – 01:00 “на джумаята”– 
изложба живопис, графика, рисун-
ка и принт на димитър шопов  
и кирил иванов 

изложбата изразява пози-
цията на двамата художници за 
невъзможността и необходимост-
та на млади автори в българия да 
излагат по алтернативен начин 
свои творби. 

димитър шопов е роден 1980 
година в кърджали. Завършва на-
ционална художествена академия 
София, специалност Сценография. 
през 2007 година е резидент 
на “cite internationale des arts”, 
париж.

кирил иванов е роден 1980 го-
дина в пловдив. Завършва аМтии 
пловдив, специалност Живопис. 
има две самостоятелни изложби  
в пловдивски галерии.
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djuMaya Mosque, PhiliP 
of MacedoN MoNuMeNT

presented by dimitar shopov and 
kiril ivanov (plovdiv)

19:00 – 01:00 at the djumaya – 
oil paintings, black&white and colour 
drawings, and prints by dimitar 
shopov and kiril ivanov. 

the project is an expression of 
the artists’ position on the limited 
exhibition space for young artists in 
bulgaria. 

dimitar shopov was born in 1980 
in kurdjali. he graduated in set de-
sign from the national art academy. 
in 2007, he was a resident artist at 
the cite internationale des arts in 
paris. 

kiril ivanov was born in 1980 in 
plovdiv. he graduated in oil painting 
from the plovdiv academy of Music, 
dance and Fine arts. he has two solo 
exhibitions to date.
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каПана, ул. константин 
стоилов

представят Жорж Сопаджиев и 
shitpop (пловдив)

21:00 – 01:00 „Mind the bollocks, 
here comes bulgaria … take it!” – 
подвижна инсталация на Жорж 
Сопаджиев и shitpop

Стартова точка: ул. констан-
тин Стоилов (стълбите към  
„Зеленото”). инсталацията ще се 
движи от капана към Стария град.

авторите описват работа-
та си като смесване на кубизъм, 
реализъм, тракийски мистицизъм 
и класическа гръцка философия. 
Музиката и пластиката се впли-
тат в хармонията на артистичен 
ексхибиционизъм, крещящ и респек-
тиращ за пловдив и времето си.

Жорж Сопаджиев работи 
в областта на живопистта, 
пластиката и инсталацията. 
Музикално дуо shitpop експеримен-
тира с жанровете пънк, рок, блус 
и съвременна електроника.
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kaPaNa, koNsTaNTiN 
sToilov sT.

presented by George sopadjiev and 
shitpop (plovdiv)

21:00 – 01:00 Mind the bollocks, 
here comes bulgaria … take it! – a 
moving installation by George sop-
adjiev and shitpop. 

starting point: konstantin stoilov 
st. (stairs to “Zelenoto”). the installa-
tion will move to the old town.

the artists describe their work 
as a mixture of cubism, realism, thra-
cian mysticism and classical Greek 
philosophy – an outburst of creative 
exhibitionism in which music and 
sculpture intertwine. 

George sopadjiev’s artistic in-
terests include oil painting, sculpture 
and installations. the shitpop are a 
music duo experimenting with punk 
rock, blues and contemporary elec-
tronic music.
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Паркинг на ресторант 
фреШ

ул.отец паисий 15

проект на club real (берлин,  
виена), представят фондация  
отворени изкуства и якоб рачек 

19:00 – 01:00 – „Седемте хълма 
на пловдив” – представяне на 
хорър-роман и среща-разговор с 
автора Стив З. баровски (Сащ)

фондация отворени изкуства 
покани в пловдив американския 
автор на хорър-романи Стив 
З.баровски, за да представи 
новата си книга-бестселър  „Се-
демте хълма на пловдив”. Между 
19-26 септември той ще изследва 
историята на своите български 
предшественици. баровски, който 
отказва да се качи на самолет, 
пътува с колата от ню йорк, 
заедно със своята литературна 
агентка. по време на двуседмич-
ното пътуване с кораб към европа 
той изрисува автомобила си с 
родословно дърво на всички автори 
на книги на ужасите от антично 
време насам. тъй като се стархува 
от хората, авторът ще приема 
посетителите за разговор един 
по един в спряната си на паркинг в 
пловдив кола. 

club real, основан от Мариане 
рамзи-Зонек, томас хaук и георг 
райнхарт, е формация от културни 
дейци в различни дисциплини, чиито 
артистични дейности са свързани с 
интерактивност и работа със спе-
цификата на определено място.

проекът е реализиран с под-
крепата на фондация америка за 
българия, национален фонд култу-
ра и еvn пловдив.
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resTauraNT fresh,  
ParkiNg loT

15 otets paisiy st.

a project by club real (berlin/vienna), 
presented by the open arts Founda-
tion of plovdiv and Jakob racek

19:00 – 01:00 – „the seven hills of 
plovdiv” – a horror novel by steve Z. 
barowski (usa), book presentation and 
conversation with the author.

steve Z. barowski will present his 
bestselling horror novel “the seven 
hills of plovdiv” on invitation from the 
open arts Foundation. barowski, who 
refuses to use air transport, has trav-
eled from new york city by boat and 
car, accompanied by his agent. during 
their two-week trip on board a trans-
atlantic ship, he painted his car with 
the family trees of all horror writers 
in the world since antiquity. during his 
stay in plovdiv (19 – 26 september), he 
will explore the history of his bulgarian 
ancestors. barowski is agoraphobic 
and will meet his audience in one-on-
one sessions in his car, in the parking 
lot of restaurant Fresh.

club real is a berlin-based art 
group founded by Marianne ramsey-
sonneck, thomas hauck and Georg 
reinhardt whose artistic interests are 
in multi-disciplinary, interactive and 
site-specific work. 

they are in plovdiv with the 
support of the america for bulgaria 
Foundation, the kultura national Fund 
and evn plovdiv.
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ул. отец Паисий 32 – 
фасада на сграда

представя евгения Сърбева 
(София)

21:00 – 22:00 ”..page..” – видео 
мапинг: инсталация на евгения 
Сърбева

видео мапингът е трииз-
мерна прожекция върху сграда. 
Създава се ефект на нови форми, 
обеми, цветове, текстури – нови 
значения на сградата като жива, 
активна, привличаща внимание 
структура. 

евгения Сърбева е родена 
1984 година. Завършва национална 
художествена академия София, 
специалност Сценография. работи 
в областта на дигиталните 
изкуства.
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32 oTeTs Paisiy sT. 
facade

presented by evgeniya surbeva 
(sofia)

21:00 – 22:00 ”..page..” – 
a video mapping installation by 
evgeniya surbeva on the facade of 
the terra nova shop. 

video mapping is the superposi-
tion of 3-d images onto a building 
via a beamer. video mapping instal-
lations create new meanings through 
the projection of forms, colors and 
textures. 

evgeniya surbeva was born in 
1984. she graduated in set design 
from the national art academy in 
sofia. she works in the field of the 
digital arts.
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регионален етнографСки МуЗей 
17:00 – 20:00 творческа 

работилница за деца от national 
Geographic

За малките посетители е 
подготвена разходка из музея и 
рисуване по избрана тема с осигу-
рени материали и аниматори от 
national Geographic българия
тракарт – галерия

18:00 – 18:30 trakart dance – 
модерен балет с ръководител 
диляна кушева

18:00 – 18:30 “абра кадабра” – 
магия от илюзионистта Марио

18:30 – 20:00 „Светлина в моя 
дом” – декорация на лампи от 
ателие „Севколорит” с ръководи-
тел Севлия тодорова

18:30 – 20:00 детски струнен 
оркестър – музикална програма с 
ръководител виолета
Стоянова

reGional ethnoGraphic MuseuM 
17.00 – 20.00 national Geographic 

creative workshop.
aspiring young artists get to tour 

the museum and draw/paint on a 
theme of their choice with
materials supplied by the bulgarian 
office of the national Geographic.
trakart cultural centre

18.00 – 18:30 trakart dance –  
a modern dance performance. art 
director: dilyana kusheva.

18.00 – 18:30 abra kadabra –  
magic by Mario, magician and 
illusionist.

18.30 – 20:00 lights in My home – 
light design by sevkolorit studio.  
art director: sevliya todorova.

18.30 – 20:00 children’s string 
orchestra. director: violeta stoyanova.
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балабанова къща – къща-МуЗей
12:00 – 19:00 „добри ръце за 

земята” – творчески екомаси за 
малки неща
данчова къща – реСтаврационен 
център и ЗанаятчийСка каМара 
кобленц, герМания

12:00 – 20:00 рисуване на авто-
портрети – хепънинг на студенти 
от аМтии и деца от различни 
школи по рисуване
дърЖавен куклен театър 

16:00 – 18:00 „да направим 
заедно кукла” – уъркшоп за деца и 
възрастни
народна библиотека ”иван ваЗов”
детСки отдел ателие „Съкровища”

14:00 – 19:00 “Миникартини” – 
творческа работилница

14:00 – 14:30 „креативна арт 
терапия за всички възрасти” – 
лекция

14:30 – 16:00 Запознаване с 
техниката “Zentangle” – рисуване с 
черен писец и изработване на І-ва 
миникартина

16:00 – 17:30 рисуване с въглен и 
изработване на ІІ-ра миникартина

17:30 – 19:00 подреждане на 
изложба колаж ”Миникартини”
хеликон – книЖарница

19:00 – 20:00 пижама-парти за 
деца с росица ячкова

20:00 – 20:30 пижамено шествие
20:30 – 21:30 четене на книжки 

с капка кънева
21:30 – 23:00 бой с възглавници

херМеС – книЖарница
11:00 – 13:00 „детски празник с 

приказни герои”
s-hoMbre – ателие

11:00 – 21:00 изложба на карти-
ни на деца

15:30 – 19:00 рисуване за деца 
по свободна тема

balabanov house
12:00 – 19:00 Good hands for  

the earth
GeorGi danchov house – center 
For preservation and restoration
chaMber oF skilled craFts, 
coblentZ, GerMany

12:00 – 20:00 on-the-spot 
portraits of the public by students 
from the academy of Music, dance 
and Fine arts and young artists from 
different painting schools in plovdiv
state puppet theatre – plovdiv

16:00 – 18:00 let’s make a puppet 
together – workshop for children and 
grownups
children’s section oF the ivan 
vaZov national library and 
sukrovishta studio

14:00 – 19:00 Mini drawings, 
creative workshop.

14:00 – 14:30 art therapy for all 
ages – a lecture.

14:30 – 16:00 presentation of the 
technique Zentangle: create your first 
mini drawing using a black pen.

16:00 – 17:30 charcoal workshop: 
create your second mini drawing

17:30 – 19:00 arranging the exhi-
bition – a collage of mini drawings.
helikon bookshop

19:00 – 20:00 pajama party with 
rositsa yachkova

20:00 – 20:30 pajama parade
20:30 – 21:30 book reading with 

kapka kuneva.
21:30 – 23:00 pillow fight

herMes bookshop
11:00 – 13:00 celebration with 

fairy tale characters
s-hoMbre studio

11:00 – 21:00 paintings by students
15:30 – 19:00 painting and 

drawing for children on a theme of 
their choice.
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