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ГРАД И ПУБЛИЧНИ
ПРОСТРАНСТВА
Проект
АВТОРИ:
Музео Аеро Солар (интернационален)
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Мари Мазиоти (Питсбърг)
Ариел Райхман (Берлин)
Мартин Пенев (Стара Загора)
Зорница Халачева (Стара Загора)

Festival

"CITY AND
PUBLIC SPACES"

Project

"RITUALS
OF
THE HABITUAL"

CURATOR

VERA MLECHEVSKA
ОРГАНИЗАТОР

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

РИТУАЛИ
НА ОБИЧАЙНОТО
КУРАТОР:

ВЕРА МЛЕЧЕВСКА

AUTORS:
Museo Aero Solar (international)
Democracia (Madrid)
Richard Loskot (Ústí nad Labem)
Janek Simon (Krakow)
Ivo Dimchev (Amsterdam)
Dimityr Solakov (Sofia)
Lubri (Sofia)
Complaints Choir (international)
Hera Büyüktaşçıyan (Istanbul)
Mary Mazziotti (Pittsburgh)
Ariel Reichman (Berlin)
Martin Penev (Stara Zagora)
Zornica Halacheva (Stara Zagora)

17-22.09.12

ПЛОВДИВ/PLOVDIV
ПАРТНЬОРИ

Осмото издание на
Нощ на музеите и галериите –
Пловдив, 2012 е тук!
Общо:над 6 часа културни събития,
57 локации, 3 основни програми

Час: 19:00 – 01:00
Локации: 23
Детска програма
Час: 16:00 – 20:00
Локации: 7

град и публични
пространства

култура
и клуб

музеи
и галерии

Час: 19:00 – 01:00
Локации: 18

Час: 19:00 – 01:00
Локации: 16

Инфо пункт
11:00 – 21:00 – 17 – 20 септември
10:00 – 02:00 – 21 септември

Сайт:
www.night.bg
www.night.bg/blog

Новото: Фестивал „Град и публични пространства“
Проект „Ритуали на обичайното“
Куратор: Вера Млечевска
17 – 22 септември 2012
www.openarts.info/gpp/

Вход свободен за всички събития
The eighth edition of the Night of museums
and galleries – Plovdiv, 2012 is here!
September 21/ Friday
In total: over 6 hours of cultural events,
57 locations, 3 main programmes

museums
and galleries

culture
and club

city and
public spaces

Time: 19:00 – 01:00
Location: 23

Time: 19:00 – 01:00
Location: 18

Time: 19:00 – 01:00
Location: 16

Children’s programme
Time: 16:00 – 20:00
Locations: 7

Info kiosk
11:00 – 21:00 – 17 – 20 September
10:00 – 02:00 – 21 September

Website:
www.night.bg
www.night.bg/blog

What is new: Festival „City and public spaces“
Project „Rituals of the Habitual“
Curator: Vera Mlechevska
September 17 – 22, 2012
www.openarts.info/gpp/

Free entry to all events
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Bulgarian National Revival”
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www.archaeologicalmuseumplovdiv.org

Регионален археологически музей –
Пловдив

локация
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www.historymuseumplovdiv.org
www.rimplovdiv.wordpress.com

РИМ – Пловдив, „Българско Възраждане“

ул. „Цанко Лавренов“ 1

Пл. „Съединение“ 1

Regional History Museum – Plovdiv

Regional Archaeological Museum – Plovdiv

1 Tsanko Lavrenov St.

1 Saedinenie Sq.

19:00 – 23:00

Постоянна експозиция • Permanent exposition

Експозицията включва праисторически артефакти от
проучени селищни могили и култови комплекси край Долнослав и Мулдава; погребални дарове от проучени тракийски надгробни могили край Дуванлий и Чернозем; богата
нумизматична колекция. В Лапидариума на музея са изложени фрагменти от публични сгради и жилищни постройки – колони, фризове, оброчни плочки и мозайки от I-III в.

19:00 – 23:00
„Ювелирното изкуство през Възраждането – неизвестни
експонати от фонда на музея“ – Куратор: Жени Танкова.
Изложени са предмети на ювелирното изкуство от периода на Българското Възраждане – църковен инвентар
(кандила, потири, дискоси, венчални корони), владишки колани, пафти, накити от сребро, сребърни оброци, иконки и
реликварии, предмети от бита.
музеи
и галерии

The exposition includes Prehistoric artefacts from
explored village mounds and cult sites from the area
of Dolnoslav and Mouldava; funeral gifts from Thracian
tomb mounds near Douvanliy and Chernozem; rich
numismatic collection. In the museum’s Lapidarium
are displayed fragments from public and residential
buildings – columns, freezes, mosaics, ritual tiles from
I-III century AD.
Изложба • Exhibition
“The art of Jewellery during the National Revival – unknown exhibits from the museum fund” – Curator: Zheni
Tankova. The exhibition shows jewellery art objects
from the period of The National Revival – church collection (icon-lamps, communion cups, collection plates,
and wedding crowns), bishop girdles, belt buckles, silver fineries, reliquaries, country life objects.

локация

2

www.ethnograph.info

19:00 – 01:00

19:00 – 01:00

музеи
и галерии

Regional Ethnographic Museum – Plovdiv
Old Town, 2 Dr. Stoyan Chomakov St.

19:00 – 01:00
„Български възрожденски къщи“ – Тодор Нанчев. Представените творби са изцяло ръчно изработени модели на
къщи, пресъздаващи духа на българската възрожденска
архитектура. Те не са копия на съществуващи сгради, а
напълно авторски произведения на изкуството, съобразени с традициите на Възраждането и съответната регионална школа. Това е синтез между архитектура, изящно
изкуство, дизайн и история.

19:00 – 01:00
„Изкуството като слово – словото като изкуство“ – Група 9 – Ив. Ушев, М. Гьорчев, Г. Великов, Д. Митев, Н. Симеонов, Ст. Стелиянов, М. Митев, П. Йорданов, Ев. Григоров.
Представят се 48 авторски графични постера с изображения на първобългарски епиграфски писмени паметници
и съчетание на дърворезбата като традиционно изкуство
и словото като съществен белег на народната идентичност.

8
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“Plovdiv Through the Lens of Late 19th Century
Photographers” – part of a special project “Retro
Photography Night at the Museum”. Copies of works
by the most famous Plovdiv photographers from
the second half of the 19th century will be presented,
including Dimityr Kavra, Georgi Danchov, Vaclav Velebni
and others. This is the first period from the history of
Plovdiv with images “printed” on paper.

локация

4

www.historymuseumplovdiv.org
www.rimplovdiv.wordpress.com

РИМ – Пловдив, „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX в.“

Старинен Пловдив, ул. „Д-р Ст. Чомаков“ 2

„Дългото платно на живота“ – Татяна и Кирил Дукови
(Украйна-Бесарабия). Включват се традиционни пешкири,
месали, възглавници, черги, показващи съхранението на
българските обичаи и празнични обреди от началото на
ХІХ в. в Бесарабия, с което се закодира писмото за произход, духовност и себеопределяне.

“The Bulgarian National Revival in the period 15th –
19th century”. The history of Plovdiv is traced back
to the period 15th – 19th century with rich photo,
documental and material evidence. The halls on the
first floor represent the ethnic diversity and economic
development of Plovdiv during the Ottoman rule. The
focus on the second and third floor is on the struggle
of people for new Bulgarian education, autonomous
church and national independence.

Фотоизложба, Фонд Музеи • Photo-Exhibition, Museums Fund

„Пловдив през обектива на фотографите от края на XIX
век“ – част от специален проект „Нощ на ретро фотографията в музея“. Ще бъдат представени копия на творби
на най-известните фотографи от Пловдив от втората
половина на ХІХ в., сред които са Димитър Кавра, Георги
Данчов, Вацлав Велебни и др. Това е първият период от
историята на Пловдив, за който имаме „запечатани“ на
фотохартия образи на града.

Регионален етнографски музей –
Пловдив

19:00 – 01:00

Постоянна експозиция • Permanent exposition

„Българско възраждане в периода от XV в. до XIX в.“. Проследява се историята на Пловдив от XV до XIX в. с богат
веществен, документален и снимков материал. Залите
на първия етаж представят етническото многообразие и
стопанското развитие на града от османската епоха. На
втория и третия етаж са развити темите за борбата
на българите за новобългарска просвета, самостоятелна
църква и национална независимост.

ул. „Митрополит Паисий“ 2

Regional History Museum – Plovdiv

Изложба • Exhibition
“The Long Canvas of Life” – Tatyana and Kiril Dukov
(Ukraine–Bessarabia). The exhibition includes traditional
towels, cloths, pillows, rugs showing the continuation
of Bulgarian customs and holiday ceremonies from the
beginning of the 19th century in Bessarabia in which
are encoded the story of the origin, spirituality and selfidentification.
Изложба • Exhibition
“Bulgarian Houses from the National Revival” – Todor
Nanchev. The presented works are hand-made models
of houses re-creating the spirit of the Bulgarian house
during the National Revival. They are not copies of
existing houses, but designed works by the artist
following the traditions of the National Revival and of
each regional school. It is a blend of architecure, fine
art, design and history.
Изложба • Exhibition
“Art As a Word – Word As an Art” – Group 9 – Iv.
Ushev, M. Gyorchev, G. Velikov, D. Mitev, N. Simeonov,
St. Stelyanov, M. Mitev, P. Yordanov, Ev. Grigorov. The
exhibition consists of 48 original graphic posters with
images of proto-Bulgarian epigraphic monuments and a
combination of woodcarving as a traditional art and the
word as an essential mark of national identity.

2 Mitropolit Paisiy St.

19:00 – 01:00

Постоянна експозиция • Permanent exposition

„Книгоиздаване в България през втората половина на XIX
и началото на XX век“. Експозицията е открита през
1975 г. в дома на Христо Данов. В шест зали са показани
образци на печатната възрожденска книга, проследени са
етапите в развитието на учебното дело. Пресъздаден е
кабинетът на Христо Данов, уредена е възстановка на
класна стая от епохата на Българското възраждане. Експонирани печатарска техника и машина тип „американка“,
оригинални снимки от печатницата на Христо Данов и
възстановена книжарница с учебни помагала и книги в
стила на някогашните книгопродавници.

19:00 – 01:00

“Book Publishing in Bulgaria in the Second Half of the
19th and the Beginning of 20th century”. The exposition
was opened in 1957 in the house of Hristo Danov.
Unique samples of printed books from the Bulgarian
National Revival are exhibited in six halls where also
the stages of the development of education in Bulgaria
are traced. Exact setting of Hristo Danov’s study and
a classroom from the time of the Bulgarian National
Revival has been reconstructed. Printing equipment
and a platen machine, original photos of Hristo Danov’s
printing house are displayed and a bookshop with
training aids and books resembling the style of the onetime bookshops has been restored.

Мултимедийна презентация, Фонд Музеи • Multimedia presentation, Museums Fund

„Старинен Пловдив през обектива на фотографите“ –
част от специален проект „Нощ на ретро фотографията в музея“. Посетителите ще могат да видят фотоси
на Старинен Пловдив от края на ХІХ в., целия ХХ в. до
началото на ХХІ в. Техни автори са известни фотографи от миналото, както и съвременни фотографи като
Иво Хаджимишев, Соня Станкова, Елена Илиева. Ще има
снимки и на любители фотографи като Пламен Четелязов.
Посетителите ще могат да видят цялостната промяна
в културно-историческия резерват в продължение на последните 120-130 години.

“Ancient Plovdiv Through the Lens of Photographers” –
part of a special project “Retro Photography Night at the
Museum”. The visitors will see photographs of Ancient
Plovdiv from the end of the 19th, 20th and the beginning
of the 21st century, made by well-known photographers
from the past, as well as contemporary artists like
Ivo Hadzhimishev, Sonia Stankova, and Elena Ilieva.
Pictures by amateur photographers like Plamen
Chetelyazov will be also displayed. The visitors will be
able to see the entire change in the cultural historical
preservation site in the last 120-130 years.

9
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www.historymuseumplovdiv.org
www.rimplovdiv.wordpress.com

Regional History Museum – Plovdiv

Regional Natural History Museum of Plovdiv

1 Saedinenie Sq.

34 Hristo G. Danov St.

Фотоизложба, Фонд Музеи • Photo-Exhibition, Museums Fund
“The First Bulgarian Agro-industrial Fair in 1892, Plovdiv
Through the Lens of Photographers”

Мултимедийна презентация, Фонд Музеи • Multimedia presentation, Museums Fund

„Първото българско земеделско-промишлено изложение
през 1892 г. в Пловдив през обектива на фотографите“ –
част от специален проект „Нощ на ретро фотографията
в музея“. Подготвена специално от уредниците и фотографа на РИМ-Пловдив, презентацията включва фотоси
от изложението, заснети от Димитър Кавра, братя Карастоянови и др. Включват се снимки на павилионите, на
откриването, участниците, гостите и всички важни лица,
участвали в него, като паралелно се представя и облика
на Пловдив през 1892 г.

19:00 – 01:00

“The First Bulgarian Agro-industrial Fair in 1892, Plovdiv
Through the Lens of Photographers” – part of a special
project “Retro Photography Night at the Museum”. The
presentation prepared by the curators and the photographer of the museum includes photographs from the
Fair taken by Dimityr Kavra, Karastoyanov brothers and
others. Pictures of the stands, the opening, the participants, guests and all important figures that took part in
the fair are included, simultaneously showing the appearance of Plovdiv in 1892.

19:00 – 01:00

“The Unification of Bulgaria on 6.09.1885”

6

www.historymuseumplovdiv.org
www.rimplovdiv.wordpress.com

музеи
и галерии

The museum has nine modern expositional halls for
minerals, botany, invertebrates, aquarium, sea bottom,
fish, amphibians and reptiles, birds, mammals. The
ground floor houses a hall with over 40 differently
arranged shaped freshwater aquariums, the biggest
exposition of freshwater fish and plants in Bulgaria.

локация
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www.oldplovdiv.com/bg/

ОИ „Старинен Пловдив“ – Балабанова
къща и Къща Хиндлиян
Старинен Пловдив

Municipal Institute Ancient Plovdiv – “Balabanov
house” and “Stepan Hindliyan House”
Old Town

Балабанова къща				

Balabanov house

Старинен Пловдив, ул. „Константин Стоилов“ 57		

Old Town, 57 Konstantin Stoilov St.
Изложба • Exhibition

Национални есенни изложби – Атанас Хранов, Греди Асса,
Ясен Гюзелев, Емил Стойчев

National autumn exhibitions – Atanas Hranov, Gredi
Assa, Yasen Guzelev, Emil Stoychev

Къща Хиндлиян				

Stepan Hindliyan House

Старинен Пловдив, ул. „Артин Гидиков“ 4			

ул. „Ангел Букурещлиев“ 14

19:00 – 01:00

Regional History Museum – Plovdiv

Национални есенни изложби – Иван Русев

National autumn exhibitions – Ivan Rusev

музеи
и галерии

Възстановка, Фонд Музеи • Demonstration, Museums Fund

„Възстановка на старо фотоателие“ – част от специален проект „Нощ на ретро фотографията в музея“. Посетителите ще могат да видят възстановка на старо
фотоателие от началото на XX в., в което са показани
действаща фотолаборатория и колекция от стари фотоапарати. Ще бъдат изложени и оригинални фотографии и
табла с изображения и текстове, както и интерпретации
на ученици от НХГ „Цанко Лавренов“ върху изображения
от миналото, репродукция на стари картички с фотографии и др.

“Reconstruction of an Old Photo Studio” – part of
a special project “Retro Photography Night at the
Museum”. The visitors will see a reconstruction of an
old photo studio from the beginning of the 20th century
with a functioning photo laboratory and a collection of
old cameras. Original photographs, images and texts
will be shown as well as interpretations of images from
the past, reproduction of old postcards with pictures,
etc. by students from the National Art School “Tsanko
Lavrenov”.

локация
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“The Soul of the Japanese Doll”. The exhibition presents
the history of the Japanese dolls which are an important
item in every Japanese home and life. When the dolls
become outdated or out of use their owners don’t throw
them away, but organize real farewell ceremonies and
funerals. The dolls are taken to a temple where people
express their gratitude and then burn them.

www.oldplovdiv.com/bg/

ОИ „Старинен Пловдив“ – Галерия
„Златю Бояджиев“
Старинен Пловдив, ул. „Съборна“ 18

Municipal Institute Ancient Plovdiv –
Zlatyu Boyadzhiev Gallery
Old Town, 18 Saborna St.

20:00 – 21:00

Постоянна експозиция • Permanent exposition

„Душата на японската кукла“. Представя се историята
на японските кукли, които заемат особено място в дома
и бита на всеки японец. Когато те остареят или станат
ненужни, собствениците им не ги хвърлят, а устройват
истински прощални церемонии и погребения. Куклите се
отнасят в някой храм за сбогуване, като към всяка от
тях се изказва благодарност и след това се изгарят.

10

Музеят разполага с девет съвременно оформени експозиционни зали за минерали, ботаника, безгръбначни, аквариум, морско дъно, риби, земноводни, влечуги, птици,
бозайници. На приземния етаж е разположена зала с над
40 различно оформени сладководни аквариума, която представя най-голямата в България експозиция на сладководни
риби и растения.

Old Town, 4 Artin Gidikov St.
Изложба • Exhibition

14 Angel Bukureshtliev St.

страница

Постоянна експозиция • Permanent exposition

19:00 – 01:00

локация

РИМ – Пловдив, Музеен център за съвременна история

19:00 – 01:00

16:00 – 01:00

“The First Bulgarian Agro-industrial Fair and the Development of Bulgarian Industry in the end of the 19th and
beginning of 20th Century”

Постоянна експозиция • Permanent exposition

„Съединението на България на 6.09.1885 г.“

19:00 – 01:00

ул. „Хр. Г. Данов“ 34

Изложба, Фонд Музеи • Exhibition, Museums Fund

„Първо българско земеделско-промишлено изложение и развитието на българската индустрия в края на ХІХ и началото на ХХ в.“

музеи
и галерии

www.rnhm.org

Регионален природонаучен музей –
Пловдив

„Първото българско земеделско-промишлено изложение
през 1892 г. в Пловдив през обектива на фотографите“

19:00 – 01:00

7

РИМ – Пловдив, „Съединение на България
1885 г.“
Пл. „Съединение“ 1

19:00 – 01:00

локация

„Поглед към съкровищата на Стария град“. Проектът
представя избрани произведения на един от най-емблематичните автори от фонда на ОИ „Старинен Пловдив“ Златю Бояджиев. Ще бъдат показани карикатури и скечове, вдъхновени от личностите на Стария град (80-90-те
години на ХХ в.)

22:00 – 23:00
„Поглед към съкровищата на Стария град“ (повторение)

Прожекция • Screening
“A View at the Old Town Treasures”. The project
presents selected works by one of the signature artists
from the Institute’s fund – Zlatyu Boyadzhiev. On view
will be caricatures and sketches inspired by the great
personalities of the Old Town (1980’s and 1990’s).
Прожекция • Screening
“A Vew at the Old Town Treasures” (repeat)

11
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www.oldplovdiv.com/bg/

ОИ „Старинен Пловдив“,
Управление

локация
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www.galleryaspect.com

Галерия „Аспект“

Пл. „Стефан Стамболов“ 1А

Старинен Пловдив, ул. „Константин Стоилов“ 50

Aspect Gallery
1A Stefan Stambolov Sq.

Municipal Institute Ancient Plovdiv – Head Office
Old Town, 50 Konstantin Stoilov St.

19:00 – 01:00

Изложба • Exhibition

Национални есенни изложби – Светлин Русев

музеи
и галерии

National Autumn exhibitions – Svetlin Rusev

Изложба • Exhibition

„Интериор-екстериор“ – Василка Монева, Георги Щърбев,
Здравка Василева, Кирил Харалампиев, Станимир Видев.
Куратор: доц. д-р Здравка Василева. Представят се различни поколения художници, свързани със съвременния
възглед за формата, цвета, фактурата и материала в
живописта.

“Interior – exterior” – Vasilka Moneva, Georgi Shturbev,
Zdravka Vasileva, Kiril Haralampiev, Stanimir Videv.
Curator: assoc prof. Zdravka Vasileva. The exhibition
presents different generations of artists involved with
the contemporary vision about the form, colour, texture
and material in painting.

локация
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20:00 – 24:00

Демонстрация • Demonstration

Техниката „Монотипия“ – Рада Пилюшка. Магистър в специалност „Живопис“ на Националната художествена академия София. От 2006–2007 учи „Живопис“ в Московската
Императорска академия „Суриков“. Носител е на Награда
от конкурса по живопис на името на Марин Устагенов,
взимала е участие в Международния студентски фестивал Чанаккале, Турция и има редица изложби в София и
Пловдив.

Галерия „А+“

кв. „Капана“, ул. „Загреб“ 18

А+ Gallery
Kapana, 18 Zagreb St.

19:00 – 01:00

19:00 – 01:00

The “Monotyping” technique – Rada Pilyushka. With
an MA in Painting from the National Art Academy
in Sofia, in 2006-2007 she studied Painting at the
Moscow Imperial Academy “Surikov”. She is recipient
of the Marin Ustagenov painting competition award,
participated in the International Student Festival
Canakkale, Turkey and has exhibitions in Sofia and
Plovdiv.

Изложба, Дебютен проект • Exhibition, Debut project

„На стоп към Немирово“ – група .НИЕ, студенти от НБУ –
Александра Коцева, Стефан Велев, Галин Ганчев, Дарена
Георгиева, Нона Куманова, Деница Дешева и др. Проектът
е експеримент на група .НИЕ със собствените им тела,
възгледи и способности. Едно пътуване към неизвестни места, през останки от миналото, с немирни идеи и
мирни цели. Проектът е дебютната изложба на групата.
Може да видите творческия процес на живо, да се разходите около картините и пластиките и да пиете по чашка
на бара-мозайка, който също е част от проекта.

“Hitch Hiking to Nemirovo” – .NIE Group, students
from NBU – Aleksandra Kotseva, Stefan Velev, Galin
Ganchev, Darena Georgieva, Nona Kumanova, Denitsa
Desheva etc. In this project the artists from .NIE Group
experiment with their own bodies, perceptions and
abilities. A journey to unknown places, through remains
of the past, with naughty ideas and peaceful goals;
this is the group’s debut exhibition. You will have the
chance to see the creative process live, to walk around
the paintings and sculptures and to have a mosaic-beer,
also part of the project.

музеи
и галерии
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www.galleryplovdiv.com

ГХГ – Пловдив, Зали за временни
изложби
ул. „Княз Ал.I Батенберг“ 15

City Art Gallery – Plovdiv,
Temporary Exhibition Halls
15 Knyaz Al.I Batenberg St.

музеи
и галерии
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19:00 – 01:00

Галерия ,,Автограф“
ул. „4-ти Януари“ 1

Autograph Gallery
1, 4th of January St.

19:00 – 01:00
„Вятър работа“ – Мариела Димитрова-Мара (България).
Родена през 1967 г. в София, Мариела Димитрова заминава за Хавана (Куба) през 1981 г., където учи в Академия за
изящни изкуства „Сан Алехандро“ специалност „Графика“.
Завръща се в България през 1987 г. и изучава българска
филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Участва в изложби и пърформанси в Хавана и България.

12

страница

Изложба • Exhibition
“Wasted Work” – Mariela Dimitrova-Mara (Bulgaria).
The artist was born in 1967 in Sofia and went to
Havana (Cuba) in 1981 where she studied Graphic at
the Academy of Fine Arts “San Alejandro”. She returned
to Bulgaria in 1987 and studied Bulgarian philology at
Sofia University. She has participated in exhibitions and
performances in Havana and Bulgaria.

„Звезди във Венеция“. Експозицията включва 88 портретни фотографии на знаменити личности от областта на
киното, литературата, изобразителните изкуства, музиката и танца, гостували на Венецианското биенале и Венецианския кинофестивал през втората половина на XX в.
Ще могат да се видят фотографии на София Лорен, Клаудия Кардинале, Шон Конъри, Пол Нюман, Хъмфри Богарт,
Лорън Бекол, Мик Джагър и Салвадор Дали. Изключително
високото качество на широкоформатните репродукции
е дело на майстора на черно-белия фотопечат Виторио
Паван – един от основателите на архива Аркивио Камерафото Епоке, който съхранява над триста хиляди фотографии, в по-голямата си част непубликувани.

19:00 – 01:00
Филм за Венецианското биенале

Фотоизложба • Photo Exhibition
“Stars in Venice”. The exposition includes 88 portrait
photographs of famous people from the cinema,
literature, music, dance and arts scenes who have
visited the Venice biennale and the Venice film festival
in the second half of the 20th century. Photographs of
Sofia Loren, Claudia Cardinale, Sean Connery, Paul
Newman, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Mick
Jagger and Salvador Dali will be on display. The high
quality wide print reproductions are due to the master
of black and white photo print Vittorio Pavan – one of
the founders of the Archivio Camera foto Epoche which
keeps over three hundred thousand photographs most
of which unpublished.

Прожекция • Screening
Film about the Venice biennale

13
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www.galleryplovdiv.com

ГХГ – Пловдив, Постоянна експозиция
„Енчо Пиронков“

ул. „Пролет“ 3

Pironessa Gallery

City Art Gallery – Plovdiv,
Encho Pironkov Permanent Exposition

3 Prolet St.

19:00 – 01:00

19:00 – 01:00

Постоянна експозиция • Permanent exposition

Представят се 45 дарени от автора творби, обхващащи
различни периоди от неговото творческо развитие. Енчо
Пиронков (роден 1932 г.) е от поколението художници, което през 60-те години на XX в. осъвременява облика не
само на пловдивската живописна школа, но и на българското изобразително изкуство. Стилът му се отличава със
силен експресивен жест и ярък колорит.

музеи
и галерии

Галерия „Пиронеса“

ул. „Васил Кънчев“ 1

1 Vassil Kunchev St.

www.shop.pironessa.com

On view will be 45 works donated by the artist, covering different periods from his creative life. Encho
Pironkov (b.1932) belongs to the generation of artists
who modernized the Plovdiv painting school and Bulgarian fine art traditions in general in the 1960’s. He is
distinguished with his strong expressive style and bright
colours.

Изложба • Exhibition

„Психичната другост“ – Добрил Янков. Посветен на изследване и портретуване на „психичната другост“, Добрил Янков търси и запечатва в платната си проявите на
лудост у нормалните хора и поема риска да изживее тази
лудост чрез творбите си с ясното съзнание, че може да
не бъде разбран от много хора. „Психичната другост“ не
е с характерна концепция за родната арт сцена, което
я прави важна за обогатяването на естетиката и визуалната култура на българите. Авторът е роден през
1984 година и учи рисуване в университета в гр. Велико
Търново. Вече е представял свои изложби в България и е
носител е на награди за творчеството си.

“The Mental Alterity” – Dobril Yankov. Dobril Yankov
is dedicated to research and portrayal of the “mental
alterity”. The signs of madness in normal people are
imprinted on his canvases. The artist takes the risk
to live this madness through his work with the clear
conscious that he might not be understood by many
people. The “mental alterity” concept is not typical
for the home art scene which makes it important for
the enrichment of the aesthetic and visual culture of
Bulgarians. Dobril Yankov was born in 1984. He studied
painting at the University of Veliko Tyrnovo, had solo
exhibitions in Bulgaria and has won awards for his
work.

23:00 – 01:00

локация
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Коктейл • Cocktail

музеи
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ул. „Съборна“ 22

19

City Art Gallery – Plovdiv, Icon Collection

Галерия „Резонанс“

www.galleryplovdiv.com

ГХГ – Пловдив, Експозиция „Икони“

ул. „Петър Парчевич“ 14

22 Saborna St.

Resonance Gallery
14 Petyr Parchevich St.

19:00 – 01:00

Изложба • Exhibition

„Икони от късното средновековие“

“Icons from the Late Middle Ages”

19:00 – 20:00

Детска програма, Интерактивна акция • Children’s programme, Interactive action

„По червения килим“

“On the Red Carpet“

19:00 – 01:00
музеи
и галерии

„Характери“ – Огнян Читаков

локация
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19:00 – 01:00
www.galleryplovdiv.com

ГХГ – Пловдив, Експозиция
„Мексиканско изкуство“ и „Цанко
Лавренов“
Старинен Пловдив, ул. „Артин Гидиков“ 11

City Art Gallery – Plovdiv,
Mexican Art and Tsanko Lavrenov expositions
Old Town, 11 Artin Gidikov St.

19:00 – 01:00
Национални есенни изложби – Анна Гребенарова – керамика; Милко Божков и Стоян Цанев

Изложба • Exhibition

Изложба • Exhibition
National Autumn Exhibitions – Anna Grebenarova –
ceramics; Milko Bozhkov and Stoyan Tsanev

“Characters” – Ognyan Chitakov
Интерактивна инсталация • Interactive installation

„В кадър – Сицилия“ – Антония Димитрова

19:00 – 01:00
„По червения килим“ – Участници: Румен Читов – художник,
танцово студио „Дуенде“, Емил Ламбрев – електрическо
пиано, дизайнерско студио “Freya Design” и балетен състав на Пловдивската Опера.
“Framework” – Композитори: Дейвид Ланг и Мики Харт
(САЩ). Хореограф: Владимир Ангелов (САЩ)

21:30 – 22:00
“Silencio” – Красимир Русев и колектив

“Stone carving” – Огнян Читаков

23:00 – 01:00
14

Пърформанс • Performance
“On the Red Carpet” – Participants: Rumen Chitov –
artist, dance studio “Duende”, Emil Lambrev – electric
piano, design studio “Freya Design” and ballet ensemble
at the Plovdiv Opera

21:00 – 21:30

21:30 – 23:00

страница

“In Close Up – Sicily” – Antonia Dimitrova

Документални филми за художници от архива на галерия
„Резонанс“

Танц • Dance
“Framework” – Composed by: David Lang and Mickey
Hart (USA). Choreographer: Vladimir Angelov (USA)
Прожекция • Screening
“Silencio”– Krasimir Rusev and team
Демонстрация • Demonstration
“Stone Carving”– Ognyan Chitakov
Прожекция • Screening
Documentary films about artists from the Gallery’s
archives

15
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www.romfeia.net

Галерия „Ромфея“

локация
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www.philippopolis.com

Арт галерия-музей
„Филипополис“

бул. „Марица“ 83

ул. „Съборна“ 29

Romfeya Gallery
83 Maritsa Blvd

Philippopolis Art Gallery & Museum
29 Saborna St.

20:00 – 01:00

Изложба • Exhibition

„Пътуващият художник“ – Иван Митев, откриване. Роден
през 1967 г. в Пловдив. През 1986 г. завършва Художествената гимназия „Цанко Лавренов“, Пловдив, със специалност „Графика“. През 1991 г. става член на Задругата
на майсторите на народните художествени занаяти със
специалност „Иконопис“. Живее и работи в Пловдив. Негови картини и икони са в частни колекции в Австрия,
България, Англия, Италия, Франция, Германия и САЩ.

музеи
и галерии

“The Travelling Artist” – Ivan Mitev, opening. Ivan Mitev
was born in 1967 in Plovdiv. He graduated with a degree
in Graphics from the Fine Arts High School “Tsanko
Lavrenov” in 1986. In 1991 he became a member of
the National Association “Fellowship of Masters of Folk
& Art Crafts” with a specialty in Iconography. He lives
and works in Plovdiv. His paintings and icons are part
of private collections in Austria, Bulgaria, England, Italy,
France, Germany and USA.

локация
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www.sariev-gallery.com

19:00 – 20:00

Концерт • Live Concert

Хор „Евмолпея“ – Диригент: Рада Славинска

19:00 – 01:00

“Evmolpeya” Choir – Conductor: Rada Slavinska

Изложба, среща разговор • Exhibition, meeting and discussion

„Сътворението“ – Михаил Лалов (ет. 1), среща разговор
с автора. Михаил Лалов е роден през 1952 г. в гр. София. Завършва Националната Художествена академия –
София. Работи като художник-проектант (сценограф) на
Драматичен театър – Монтана и театрите в Плевен,
Добрич, Разград, Ловеч и Габрово. Реализира самостоятелни изложби в България, Германия, Кипър, Франция. Негови
картини са притежание на Националната художествена
галерия, Софийската градска галерия, както и на частни
колекции в страната и чужбина.

“The Creation” – Mihail Lalov (1st floor), a meeting
and discussion with the artist. Mihail Lalov was born
in 1952 in Sofia where he graduated from the National
Art Academy. He is working as a design-artist at the
Drama Theatre in Montana and the theatres in Pleven,
Dobrich, Razgrad, Lovech and Gabrovo. He had solo
exhibitions in Bulgaria, Germany, Cyprus, and France.
His works can be found in the National Art Gallery, Sofia
City Art Gallery as well as in private collections at home
and abroad.

Галерия Sariev Contemporary
ул. „Отец Паисий“ 40

музеи
и галерии

Sariev Contemporary
40 Otets Paisiy St.

локация
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U.P.A.R.K. Gallery
ул. „Отец Паисий“ 24

Програмата в галерия Sariev Contemporary е част от Фестивал „Град и публични пространства“,
проект „Ритуали на обичайното“, Куратор: Вера Млечевска
Sariev Contemporary programme is part of the Festival „City and public spaces“
Project “Rituals of the Habitual”
Curator: Vera Mlechevska

19:00 – 01:00

Интерактивна инсталация, Site specific • Interactive installation, Site specific

Изложба на Ариел Райхман. Ариел Райхман е роден е през
1979 г. в Йоханесбург, Южна Африка. В момента живее
и работи в Берлин. Завършва Академията за изкуства и
дизайн в Йерусалим през 2007 г., а следващата година
получава магистърска степен по изящни изкуства в Берлинския университет по изкуства. Субективните спомени, ежедневните ритуали и фантазии са в основата на
интересите на артиста. Привлечен е от състоянието на
съзнание на нещата, от възможността за победа, както
и за пълен провал и поражение. Според него не бива да се
гледа от разстояние към другите, а по-скоро да се работи отвътре. Със сигурност тази интимност има своята
политика и в потвърждение на това се прави опит да се
разбере личната политика, както и тази на заобикалящите, били те въображаеми или истински, историческа
реалност или измислица.

Exhibition of Ariel Reichman. Ariel Reichman was born
in 1979 in Johannesburg, South Africa. He is currently
living and working in Berlin. Ariel Reichman studied at
the Bezalel Academy of Art in Jerusalem, and received
a Master of Fine Arts from Universitat der Kunste Berlin.
The subjective memories, daily rituals and fantasies are
among the artist’s main interests. He is attracted by the
state-of-mind of things, the possibility of encountering
victory as well as for total failure and defeat. In his own
words one should never gaze from a distance at the other, but rather work from the inside. Surely this intimacy
is political and through this agreement one can attempt
to understand the politics of one’s self and one’s surroundings, be it truth or fiction, historical reality or fable.

U.P.A.R.K. Gallery
24 Otets Paisiy St.

19:00 – 01:00
„3D (Трима другари)“ – Пл. Панев, Ив. Христов, Кольо К. Пл.
Панев е театрален и кино режисьор. Дипломният му филм
„Указ № 2“ е селектиран на международните филмови
фестивали в Мюнхен, Тел Авив, Париж, Мексико сити, Поатие, Москва и Монте Касини. Поставя над 50 театрални
постановки в България и чужбина. През 2011 г. филмът
му „Суфле д‘аморе“ взима наградата за най-добър чуждестранен филм на фестивала „Чиенечибо“. Ивайло Христов е български театрален и кино актьор, режисьор и
преподавател в НАТФИЗ. Роден в София, завършва ВИТИЗ
през 1980 г., той е един от основателите на театралната награда „Аскеер“ и реализира документален филм
„Аскеер’ 92“. В киното се снима в над 20 игрални филма, а
през 2000 г. започва първия си режисьорски проект. Снима филмите „Емигранти“, „Приятелите ме наричат Чичо“,
„Стъпки в пясъка“.

23:00 – 01:00
SKILL

16

страница

Изложба • Exhibition
“3D (Three friends)” – Pl. Panev, Iv. Hristov, Kolyo K.
Pl. Panev is a Bulgarian theatre and film director. His
graduation film “Decree No. 2” was selected in the
international film festivals in Munich, Tel Aviv, Paris,
Mexico city, Poatier, Moscow and Monte Cassini (Italy).
He staged more than 50 plays in Bulgaria and abroad.
In 2011 his film “Souffle d’amore” was awarded best
international film at the Cinecibo festival in Italy. Ivaylo
Hristov is a Bulgarian theatre and film actor, director and
lecturer at NAFTA. He was born in Sofia and graduated
at NAFTA in 1980, he is one of the founders of the
“Askeer” theatre award, he made the documentary
“Askeer’92”. As an actor Ivaylo Hristov starred in over
20 feature films and in 2000 he began work on his first
director’s project. He directed the films “Emigrants”,
“My Friends Call me Old Chap”, “Footsteps in the Sand”.

DJ party
SKILL

17
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Academy of Music,
Dance and Fine Art – The Blue School

Ivan Kostolov studio

ул. „Петко Каравелов“ 36

36 Petko Karavelov St.

19:00 – 01:00

Изложба • Exhibition

„Нестабилно“ – студенти от АМТИИ, факултет „Изобразителни изкуства“. Представя се цялостната идея за нестабилност. Подсказване за стабилното чрез показване на
нестабилното в пространството около нас и свободна
интерпретация на темата посредством фотография. Паралелно с изложбата посетителите ще видят и инсталация от осветителни тела и книга с размер 200/150 см,
които имат за цел да внушат на зрителя цялостната
идея чрез мястото и начина си на разполагане.

“Unstable” – students from the Academy of Music,
Dance and Fine Art, department of Fine Arts. The exhibition presents the overall idea of instability. Hinting
at stability by showing the instability around us; free interpretation on the topic through photography. Together
with the exhibition the visitors will see an installation
from different lighting fixtures and a book sized 200/150
sm., which aim is to suggest the overall idea through its
location and position.

19:00 – 01:00

Прожекция • Screening

„Човекът и градът“ – студенти от АМТИИ, факултет
„Изобразителни изкуства“. Видеата показват преходността на изкуството в градска среда и нямат за цел да
бъдат излагани в зала. Компилация от типични звуци от
улицата и части от разговори, сякаш чути от преминаващи хора, фрази, извадени от контекста, които губят
значението и смисъла си.

“The Man and the City” – students from the Academy
of Music, Dance and Fine Art, department of Fine Arts.
The videos show the transience of art in city environment and are not meant for display in exhibition halls. A
compilation of typical street sounds and parts of conversations heard from passers by, phrases taken out of
context which loose their meaning.

локация
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19:00 – 22:00

“Ivan Kostolov Studio” – Ivan Kostolov. The visitors will
be able to see how oil paintings are created. Preparatory sketches for the paintings as well as ready and
unfinished works will be displayed in the studio. Ivan
Kostolov was born in Plovdiv in 1972. He received a
degree in Painting at the Stadelschule Arts Academy in
Frankfurt am Main, Germany, he studied also at the Arts
Academy in Meinz University, Germany and Scenography at the National Art Academy, Sofia. He has solo exhibitions in Germany and Bulgaria and group exhibitions
in Belgium, Germany, Russia and Norway.

22:00 – 24:00

Пърформанс • Performance

„Експериментална арт музика“. Представят се аналогии
между музика и живопис. Авторската музиката се вмества в понятието саунд-арт, своеобразна смесица от тонове, съдържащи DJ и рок-елементи. В музикалния пърформанс участват артисти и непрофесионални музиканти.
култура
и клуб

“Experimental Art Music”. Analogies between music
and painting will be presented. The original music fits
into the term sound-art, a mixture of tones consisting
of DJ and rock elements. Artists and non-professional
musicians will take part in the musical performance.

локация

Арменски културен дом

27

Armenian Cultural Centre

Ателие-галерия
„Студио 9“

Old Town, 2 Tourist St.

кв. „Капана“, ул. „Куртевич“ 1

Studio 9 Gallery

Детска програма, Спектакъл • Children’s programme, Theatre show

Детска театрална школа „Парекордзаган“ – Пловдив

Научно-популярен филм за Армения. Представя се снимков
материал на забележителностите на Армения, нейните
природни и географски особености, културни и фолклорни
традиции. Филмите са подготвени от Министерство на
културата и Министерство на диаспората на Армения.

Прожекция • Screening
Science film about Armenia. The film will present photo
material of the sights in Armenia, the natural and geographical features, cultural and folklore traditions. The
films are made by the Ministry of Culture and the Ministry of Diaspora of Armenia.

20:00 – 21:00
Арменски народни танци

22:00 – 23:00
Училище за ограмотяване за напреднали и начинаещи. Посетителите ще могат да станат част от откритите
уроци по арменски език и ще могат да научат интересни
неща за арменските букви, книги и език.

22:00 – 23:00
Тур в Арменска апостолическа църква „Сурп Кеворк“

Kapana, 1 Kurtevich St.

Children’s Theatre School “Parekordzagan” – Plovdiv

19:00 – 20:00

18

Изложба • Exhibition

„Ателие Иван Костолов“ – Иван Костолов. Посетителите
ще надникнат в творческия процес на създаване на живописни картини с маслени бои, а в ателието ще са изложени подготвителни ескизи и етюди за картините, готови
и незавършени работи на художника. Иван Костолов е роден в Пловдив през 1972 г. Завършва Живопис в Академия
за изкуства Stadelschule, Франкфурт на Майн, Германия, в
Академия за изкуства към Университет Майнц, Германия
и сценография в НХА, София. Има изложби в Германия, България, Белгия, Русия, Норвегия.

Старинен Пловдив, ул. „Турист“ 2

страница

www.kostolov.com

Ателие „Иван Костолов“

5 P.R. Slaveykov St.

16:00 – 19:00

26

АМТИИ – Синьото училище
ул. „П.Р.Славейков“ 5

култура
и клуб
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Танц • Dance
Armenian Folk Dances
Лекция • Lecture
Literacy school for beginners and advanced learners.
The visitors will be able to take part in the open lessons
in Armenian language and learn interesting facts about
the Armenian letters, books and language.

16:00 – 18:00

Детска програма, уъркшоп • Children’s programme, workshop

„Направи си сам анимационно филмче?“ – Водещ: Наташа
Кюпова. Ще измислим свои собствени анимационни герои
от пластилин, ще ги движим и снимаме и накрая ще гледаме нашето „домашно приготвено“ филмче.

19:00 – 24:00
„Двама мъже решават (бъдещето на света)“ – Наташа
Кюпова. Една дълга серия от малки картини из/даващи вътрешна информация по темата, иронична обиколка около
глобуса под формата на концептуална живопис.

“Make Yourself an Animation Film?” – Host: Natasha
Kyupova. We will make our own animation heroes from
plasticine, make them move and shoot them and watch
our “home made” film in the end.

Изложба • Exhibition
“Two Men Decide (the future of the world)” – Natasha
Kyupova. A long series of little paintings giving away internal information about the ironic tour around the globe
in the form of conceptual painting.

Лекция • Lecture
A Tour in the Surp Kevork Armenian Apostolic Church

19
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Бар „Грамофон“

31 Knyaz Aleksandyr I St.

Children’s Department,
National Library Ivan Vazov – Plovdiv

20:00 – 01:00

15 Avksentiy Veleshki St.

Изложба • Exhibition
“Da Ya Think I’m Sexy?” – Yasen Zgurovski (Bulgaria).
Born in 1974 in Gubkin, Russia, Yasen Zgurovski received a degree in Animation cinema from NBU. He has
solo and group exhibitions in Bulgaria, USA, Poland. He
makes illustrations for magazines Edno, Egoist, Capital,
Intro, Vice and for famous magazines in Great Britain,
Italy, Singapore, Canada, USA. He is a member of Compote Collective, Sofia.

22:00 – 01:00

култура
и клуб

DJ party
“Da Ya Think I’m Sexy?” – pop kitsch & sleazy beats –
Yasen Zgurovski (Bulgaria)

18:00 – 20:00

култура
и клуб
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www.dtp.bg

Драматичен театър – Пловдив

бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ 79

ул. „Княз Ал.I Батенберг“ 38

Artists’ House

Plovdiv Drama Theatre
38 Knyaz Al.I Batenberg St.

Детска програма, спектакъл • Children’s programme, Theatre show

19:00 – 01:00
„Вдъхновение – ІІ“- Участници в курса по изобразително
изкуство на ателие-галерия „S-Hombre“ и читалище „Димитър Благоев“

19:00 – 20:00
„Изкуството на детайла“ – Демонстрация на декупажна
техника

19:00 – 01:00
„Одухотворената природа“ – Възпитаници на Техникума
по художествена обработка на камък, с. Кунино.

19:00 – 01:00
„Графичен дизайн и бизнес“

19:00 – 01:00
„Нюансите на града“ – Христо Андонов, Георги Прокопиев

20

“A Divider For My Favourite books” (“Creative workshop
for mini pictures” – part ІІІ) – Maria Petrova (Local Centre for work with volunteers). For a third consecutive
year we invite you to visit a workshop in the National Library and participate with your child. You can immerse
into the world of art and create your work which will be
a memory for you or a friend “Read a new book, find a
new friend!”

Дом на художниците

„Сцена на открито“

страница

Детска програма, уъркшоп • Children’s programme, workshop

„Разделител за любимите ми книги“ („Творческа работилничка за миникартини“ – ІІІ част) – Мария Петрова (Местен център за работа с доброволци). За трета поредна година в РНБ „Иван Вазов“ предлагаме да посетите
уъркшоп, в който можете да участвате заедно с Вашето дете. Потопете се се в света на изкуството, за да
създадете произведение, което да отнесете за спомен
или да подарите на приятел. „Нова книжка прочети, нов
приятел намери!“

79 Tsar Boris III Obedinitel Blvd.

17:00 – 18:00

www.studiotreasures.blogspot.com
www.facebook.com/zaednovbibliotekata

ул. „Авксентий Велешки“15

Gramophone Bar

„Da Ya Think I‘m Sexy?“ – pop kitsch & sleazy beats – Ясен
Згуровски (България)

30

Детски отдел,
РНБ „Иван Вазов“ – Пловдив

ул. „Княз Ал.I Батенберг“ 31

“Da Ya Think I‘m Sexy?“ – Ясен Згуровски (България). Роден
през 1974 г. в Губкин, Русия, Ясен Згуровски завършва НБУ,
специалност Анимационно кино и има самостоятелни и
групови изложби в България, САЩ, Полша. Прави илюстрации за списания Едно, Егоист, Капитал, Интро, Vice и за
известни списания във Великобритания, Италия, Сингапур,
Канада, САЩ. Член е на Compote Collective, София.

локация

“Open Air Stage”
Изложба • Exhibition
“Inspiration – ІІ” – Participants in the fine art course
organized by of studio-gallery “S-Hombre” and library
club “Dimityr Blagoev”

22:00 – 01:00
„Крал Лир“ – Георги Вачев. 35-годишният фотограф и
актьор ще представи авторски снимки от спектакъла
„Крал Лир“. Георги Вачев завършва НАТФИЗ през 1998 г.,
щатен актьор е в Драматичен театър – Пловдив. През
2009 г. завършва магистърска степен по „Фотография“
в АМТИИ – Пловдив. От 2007 г. е автор на снимките от
спектакли и други на Драматичен театър-Пловдив.

Демонстрация • Demonstration
“The Art of Detail” – Demonstration of decoupage technique
Изложба • Exhibition
“Nature Inspired” – Graduates from the College for artistic processing of stone in Kunino village
Изложба • Exhibition
“Graphic Design and Business”

Фотоизложба • Photo Exhibition
“The Shades of Town” – Hristo Andonov, Georgi
Prokopiev

22:00 – 01:00
„Дворцов бал на Лир“ – По идея на: Сюзанна Арутюнян-Василевска, Режисьор: Стайко Мурджев, Сценография: Петър
Митев/ Огняна Серафимова, Костюмограф: Ирина Кружилина (САЩ), Хореограф: Милен Петров, Музика: Петър
Дундаков. С участието на актьорите: Стоян Алексиев,
Анастасия Лютова, Елена Атанасова, Мариана Йотова,
Ивана Папазова, Дамян Тенев, Явор Бахаров, Христо Пъдев, Троян Гогов, Ивайло Христов, Стефан Попов, Георги
Вачев/ Стилиян Стоянов, Петър Тосков, Симеон Алексиев,
Тодор Генов. Крал Лир отваря вратите на двореца си за
всички – запознайте се с краля, принцесите, дуковете,
придворните, с лошите и добрите. Танцувайте и се забавлявайте с тях. Специален подарък за първите гости
на бала.

Фотоизложба • Photo Exhibition
“King Lear” – Georgi Vachev. The 35-year old photographer and actor will present his photographs from the
Plovdiv Drama Theatre’s production of “King Lear”.
Georgi Vachev graduated from the National Academy of
Theatre and Film Arts in 1998, and has since been a
residential actor at the Plovdiv Drama Theatre. In 2009
he received an MA in Photography at the Academy of
Music, Dance and Fine Art in Plovdiv. He is the author
of the majority of the Theatre’s photographs since 2007
such as posters, shows, events and others.
Спектакъл • Theatre show
“Lear’s Court Ball” – Created by Suzanna ArutyunyanVasilevska, Director: Stayko Murdzhev, Scenography:
Petаr Mitev/ Ognyana Serafimova, Costumes: Irina Kruzhilina (USA), Choreography: Milen Petrov, Music: Petar
Dundakov. Cast: Stoyan Aleksiev, Anastasia Lyutova,
Elena Atanasova, Mariana Yotova, Ivana Papazova,
Damyan Tenev, Yavor Baharov, Hristo Padev, Troyan
Gogov, Ivaylo Hristov, Stefan Popov, Georgi Vachev,
Stiliyan Stoyanov, Petar Toskov, Simeon Aleksiev, Todor
Genov. King Lear opens the gates of his castle to everyone – meet the king, the princesses, the dukes, the
courtiers, the good and the bad. Dance and have fun
with them. A special gift awaits the first guests at the
ball.

21
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Клуб „Мария Луиза“

Книжарница „Хеликон“

Maria Luiza Club

Helikon bookshop

15 Maria-Louisa Blvd.

29 Knyaz Al.I Batenberg St

бул. „Мария Луиза“ 15

20:00 – 01:00

ул. „Княз Ал.I Батенберг“ 29

Изложба • Exhibition

„Jazz-N-Project“ – Жорж Сопаджиев, Моника Роменска и
Соня Станкова. Авторите се срещат в един общ проект
чрез изразните средства на светлина, звук, пластична
материя, инсталация и фотография, който е вдъхновен
от Н-формата като художествено изразяване, силно повлияна от джаз музиката.

“Jazz-N-Project” – George Sopadzhiev, Monika Romenska and Sonia Stankova. The artists meet in a joint
project with the means of light, sound, plastic material,
installation and photography. The artistic demonstration is inspired by the N-shape as artistic expression,
strongly influenced by jazz music.

Концерт • Live Concert

„Без граници“ – Чад Левковиц-Браун – саксофон (NY), Милен Кукошаров – пиано, Мартин Дойкин – бас (NY), Димитър Димитров – барабани

19:00 – 23:00

Изложба • Exhibition

„Усещане“ – Никола Стоименов. Има реализирани самостоятелни изложби в Пазарджик и участия в общи художествени изложби в Благоевград, Варна, Лом, Козлодуй,
Пазарджик, Белоградчик и др.

“Sensation” – Nikola Stoimenov. He had solo exhibitions
in Pazardzhik and participates in group art exhibitions in
Blagoevgrad, Varna, Lom, Kozloduy, Pazardzhik, Belogradchik and others.

20:00 – 23:00

20:00 – 21:00

“Without Borders” – Chad Lefkowitz-Brown – sax (NY),
Milen Kukosharov – piano, Martin Doykin – bass (NY),
Dimityr Dimitrov – drums

21:30 – 23:00

Концерт • Live Concert

„Гологан“ – музика и стихове на Петър Чухов (китара) и
Иван Христов (кавал). Поетите Петър Чухов (китара) и
Иван Христов (кавал), основатели на групата за етно
рок поезия „Гологан“, ще свирят парчета на групата и ще
четат свои стихове. От дълги поеми до кратки хайку, от
София и Бдин до Лас Вегас и други места.

“Gologan” – music and lyrics by Petyr Chuhov (guitar)
and Ivan Hristov (kaval). The poets Petyr Chuhov (guitar) and Ivan Hristov (kaval) are founders of the ethno
rock poetry group “Gologan”. They will play some of the
group’s songs and will read their poetry. From long poems to short haiku, from Sofia and Bdin to Las Vegas
and other places.

Прожекция • Screening

„Без граници“ – Блага Димитрова. Филмът „Без граници“
е пътуване към душата, представящо наши музиканти,
заминали за чужбина, които искаме да се завръщат към
нас, които идват и си заминават отново, които пътуват
по света и се завръщат отново при нас, както и за тези,
които идват „отвън“. „Без граници“ без думи разказва за
всички тях. „Без граници“ ги връща – поне за малко – с
един проект в Пловдив. www.bez-granici.com

“Without Borders” – Blaga Dimitrova. The film “Without
Borders” is a journey into the soul, it presents home
musicians who went abroad, whom we want to come
back, who come back and leave again. For home musicians who travel the world and return, as well as for
those who come from “outside”. “Without Borders” tells
their story without words. “Without Borders” brings
them back – for short – with one project in Plovdiv
www.bez-granici.com

23:00 – 24:00
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www.libplovdiv.com

Народна библиотека
„Иван Вазов“

ул. „Авксентий Велешки“ 17

Концерт • Live Concert

„Без граници“ – Чад Левковиц-Браун – саксофон (NY), Милен Кукошаров – пиано, Мартин Дойкин – бас (NY), Димитър Димитров – барабани

Ivan Vazov National Library

“Without Borders” – Chad Lefkowitz-Brown – sax (NY),
Milen Kukosharov – piano, Martin Doykin – bass (NY),
Dimityr Dimitrov – drums

17 Avksentiy Veleshki St

19:00 – 24:00
култура
и клуб

www.helikon.bg

„Дарителски фондове в НБ „Иван Вазов“. Представят се
авторски картини, дарени от пловдивски художници, сред
които могат да се споменат имената на Енчо Пиронков,
Димитър Йовчев, Георги Тюфекчиев, Димитър Киров, Михаил Минков, Найден Панайотов, Атанас Стайков. Книжни дарения с автографи на: Пенчо Славейков, Иван Вазов,
Иван Богоров, Найден Геров, Петър Динеков. Ще бъдат
изложени и книги с автографи на автори и дарители.

локация
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Клуб „Найлона“

ул. „Георги Бенковски“ 8

Naylona Club

Изложба • Exhibition
The Donor Funds of National Library “Ivan Vazov”. The
exhibition consists of original paintings, given by artists
from Plovdiv including the names of Encho Pironkov,
Dimityr Yovchev, Georgi Tyufekchiev, Dimityr Kirov, Mihail Minkov, Nayden Panayotov, Atanas Staykov. Book
donations with autographs by: Pencho Slaveykov, Ivan
Vazov, Ivan Bogorov, Nayden Gerov, Petyr Dinekov. On
display will be books with autographs by authors and
donors.

8 Georgi Benkovski St.

19:00 – 01:00
„All that music – Найлонски блусове и балади“ – Даниела
Русева – живопис, Гроздан Илков – Графа – пластика, Юли
Шумарев – пластика, живопис.

22

страница

Изложба • Exhibition
“All that music – Nylon blues and ballads” – Daniela Ruseva – painting, Grozdan Ilkov – Grafa – plastic art, Yuli
Shumarev – plastic art, painting

23
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www.nbu.bg

Регионална дирекция „Архиви“ – Пловдив

New Bulgarian University – Plovdiv

State Archives – Plovdiv

128 Tsar Boris III Blvd

11 Krakra St.

19:00 – 01:00

Изложба • Exhibition

„Аксесоари от текстил“ – департамент „Дизайн и архитектура“

“Textile Accessories” – Department of Design and architecture

19:00 – 01:00

Изложба • Exhibition

„Нощта на заека“ – Тодор Георгиев, Ана Балева, Силвия
Григорова, Гергина Василева, Шенай Даулджи, Ива Груева,
Златина Гочева, Александър Стоянов, Георги Недялков,Галин
Ганчев, Ясен Стоилов, Ивайло Бонев,Яна Казакова, Анелия
Андреева, Деница Спасова.

19:00 – 20:00

“The Night of the Rabbit” – Todor Georgiev, Ana Baleva,
Silvia Grigorova, Gergina Vasileva, Shenai Dauldji, Iva
Grueva, Zlatina Gocheva, Aleksandyr Stoyanov, Georgi
Nedyalkov, Galin Ganchev, Yasen Stoilov, Ivaylo Bonev,
Yana Kazakova, Aneliya Andreeva, Denitsa Spasova
Спектакъл • Theatre show

„Храброто куче“ – Режисьори: Светослав Николов, Mилена Станойевич; Участват:
Ана Вълчева, Василия
Дребова, Златина Никифорова, Красима Ставрева, Мартина Апостолова, Ренета Иванова, Стойка Стефанова, Яна Мошолова; Хореография: Стефана Танева; Музика: SOUNDFLAME – Стойчо Иванов, Петър Кузмов,
Бранимир Фиданов; Драматургия: Александър Мануилов и
актьорския екип; Сценография: Биляна Георгиева, Георги
Батилов, Ирина Магдалинчева.

Уъркшоп • Workshop

„Магията на маските“ – департаменти „Театър“ и „Изящни изкуства“. Изработване на маски по метода на известния френски мим и педагог Жак Льокок

“The Magic of Masks” – the Departments of Theatre
and Fine Art. Making masks by the method of the famous French mime and pedagogue Jacque Lecoq

20:00 – 01:00

Прожекция • Screening

Селекция от Филмов фестивал на НБУ 2012 – департамент „Кино, реклама и шоубизнес“

ул. „Кракра“ 11

19:00 – 01:00

Selection from the NBU Film Festival, 2012 – Department of Cinema, Advertisement and Show Business

култура
и клуб

HAND Theatre – Plovdiv
18 Ruski Blvd.

21:00 – 22:00

Спектакъл • Theatre show

„Червената Шапка – Презареждане“ – Режисьор: Иво Игнатов – Кени, Сценаристи: Иво Игнатов – Кени и Добрин
Добрев – Додо, Костюми: Томиана Томова – Начева, Муз.
оформление: Петър Стоянов – Пепе. Театрално представление за младежи и възрастни (Продължителност: 1 час)

„The Red Hat – Reloaded“ – Director: Ivo Ignatov –
Keny, Written by: Ivo Ignatov – Keny and Dobrin Dobrev – Dodo, Costumes: Tomyana Tomova – Nacheva,
Music: Petyr Stoyanov – Pepe. Theatre performance for
young and adults (Duration: 1 hour)

23:00 – 24:00

www.radioplovdiv.bg

Спектакъл • Theatre show
„The Red Hat – Reloaded“ – repeat

локация
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Фабрик бар

ул. „Дондуков“ 2

ул. „Отец Паисий“ 31

Radio Plovdiv – Cultural Centre

Fabric Bar

2 Dondukov St.

24

www.handtheatre.com

бул. „Руски“ 18

Радио Пловдив – Културен център

„Jazz radio night“ – Диригент: Николай Гешев. Биг Бенд
Пловдив е създаден през 2000 г. в Пловдив. Всички участници в бенда са професионални музиканти и работят с
различни солисти. Развива дейността си главно в Пловдив, но успешно гостува и в други градове на страната.
Участник е в престижни фестивали. Музикантите от Биг
Бенд Пловдив са свирили заедно с най-известните български певци – Камелия Тодорова, Васил Петров, Стефка
Оникян, Йорданка Христова, както и с вокалистите Петър Салчев и Мария Бъчварова.

39

Театър „HAND“ – Пловдив
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“The Bulgarian Church and Historical Heritage in the
West Thrace Region” – Georgi Mitrinov. The photo exhibition is made by assoc. prof. Georgi Mitrinov from
the Institute of Bulgarian Language at the Bulgarian
Academy of Sciences. The exposition brings us back
to the Bulgarian history and Bulgarian cultural historical
heritage beyond the current borders. 22 panels and 100
photographs present the fate of the Bulgarian churches
in West Thrace after the tragic events in the beginning
of the 20th century.

локация

„Червената Шапка – Презареждане“ – повторение

локация

22:00 – 23:00

Фотоизложба • Photo Exhibition

„Българското църковно-историческо наследство в Беломорието“ – Георги Митринов. Авторът е член в Института
по български език при БАН. Експозицията връща посетителя към българската история и българското културноисторическо наследство зад граница. На 22 табла в 100
фотоса е отразена съдбата на българските църковни
храмове в Беломорието след трагичните събития от началото на ХХ век, споходили тези земи и населението
там.

“The Brave Dog” – Directors: Svetoslav Nikolov,
Milena Stanoyevich With: Ana Vylcheva, Vasilia
Drebova, Zlatina Nikiforova, Krasima Stavreva,
Martina Apostolova, Reneta Ivanova, Stoyka
Stefanova, Yana Mosholova; Chorepgraphy: Stefana
Taneva; Music: SOUNDFLAME – Stoycho Ivanov, Petyr
Kusmov, Branimir Fidanov; Dramaturgy: Aleksandyr
Manuilov and the acting team; Scenography: Biliana
Gerogieva, Georgi Batilov, Irina Magdalincheva

19:00 – 20:00

страница
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Нов Български Университет – Пловдив
бул. „Цар Борис III“ 128

култура
и клуб
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31 Otets Paisiy St.
Концерт • Live Concert
“Jazz Radio Night” – Conductor: Nikolay Geshev.
Plovdiv Big Band was created in the year 2000 in
Plovdiv. All participants in the band are professional
musicians and work with different soloists. The band is
active mainly in Plovdiv but has made successful guest
appearances in other cities throughout the country and
has participated in prestigious festivals. The musicians
from Plovdiv Big Band have performed with some of the
most famous Bulgarian singers – Kameliya Todorova,
Vasil Petrov, Stefka Onikyan, Yordanka Hristova as well
as with vocalists Peter Salchev and Maria Bachvarova.

19:00 – 01:00
„Чужди езици“ – Владимир Пеков. Роден в Пловдив, Вл. Пеков осъществява първата си самостоятелна изложба в
галерия „Червената къща“, София, където представя и
своята дипломна работа. Други свои проекти представя
в галерия „Лично пространство“, онлайн галерия “Saatchi
London”. За първи път авторът ще бъде представен на
пловдивска сцена.

22:00 – 01:00

Фотоизложба • Photo Exhibition
„Other People’s Tongues“ – Vladimir Pekov. Born in
Plovdiv Vladimir Pekov made his first solo exhibition in
„The Red House“, Sofia where he presented his graduation work. He presented other projects in „Personal
Space“ gallery and online gallery Saatchi, London. The
artist will be presented for the first time in Plovdiv.

DJ party

25
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град и публични
пространства
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www.artnewscafe.com

Artnewscafe
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www.el-duende-dance.com

Пърформанс на Танцово студио
„Дуенде“

ул. „Отец Паисий“ 38

Римски стадион

Artnewscafe
38 Otets Paisiy St.

Performance by Dance Studio Duende
Roman Stadium

19:00 – 01:00

Изложба • Exhibition

„Humanimal“ – сп. Blood Becomes Water. Представя се
шестото поред издание „Humanimal“, съдържащо произведения, резултат от двумесечна колаборация. Събитието представлява своеобразен уъркшоп между 6 двойки
артисти от различни точки на света, които създават
„хибрид“ между човек и животно. Освен изложбата, всеки
ще може да направи на място свое персонално копие на
публикацията, избирайки самостоятелно съдържанието.
Blood Becomes Water е български фензин, проект на неформален арт колектив, зад който стоят Raya Rayax и
Rosie Eisor. Целта на изданието е да подкрепя, мотивира
и популяризира съвременни визуални артисти, фотографи
и музиканти, предимно от Източна Европа.
www.bloodbecomeswater.tk

“Humanimal” – Blood Becomes Water magazine. The
sixth edition of Blood Becomes Water magazine will be
presented, with the result from two-month collaboration.
The event will be a workshop between 6 couples of
artists from different parts of the world who created a
“hybrid” between a human and an animal. Besides the
exhibition, everyone will be able to make a personal
copy of the publication choosing his own content.
Blood Becomes Water is a Bulgarian fanzine, a project
developed by an informal art collective supported by
Raya Rayax и Rosie Eisor. The aim of the magazine is
to support, motivate and promote contemporary visual
artists, photographers and musicians, mainly from
Eastern Europe. www.bloodbecomeswater.tk

21:30 – 01:00

42
Площад „Централен“ пред Централна поща
Стълбите зад Джумая джамия
Стълбите към църквата „Св. Богородица“
Стълбите на „Каменица“

Exhibition of CAB – Plovdiv and the Union of
Architects in Bulgaria – Plovdiv
Central Square in front of the Central Post Office
The Stairs behind Dzhumaya mosque
The Stairs to Saint Mary Church
The Stairs of Kamenitza

19:00 – 01:00

26

“Architectural Forum” 2012

„Проектите на пловдивските архитекти“ и резултати от
интернет-конкурса „Кино Космос – място за култура“ –
Площад Централен

“The projects by Plovdiv architects” and results from
the internet competition “Cosmos cinema – a place for
culture” – Central Square

„Ще ми се да беше…..“ – арх. Христо Гинев, арх. Иван
Енев, арх. Александър Костов – Джумая Джамия, църквата
на „Св. Богородица“, Стълбите на „Каменица“. Събитието има за цел създаване на три архитектурни предложения и реализации за облагородяването на три места,
синтез с градската среда, провокация за бъдещото им
експлоатиране и намек за тяхната забрава до момента.
Проектът ще може да се види в градска среда за един месец. Планира се архитектурната работилница да стане
традиция в ежегодния архитектурен форум, организиран
от КАБ-Пловдив и САБ-Пловдив и така да се подобряват
все повече и повече места от града ни. През 2012 са
избрани три места, в три отбора, всеки с по 14 млади
архитекта на възраст до 35 години.

“I wish it was…..” – Architects Hristo Ginev, Ivan Enev,
Aleksandyr Kostov – Dzhumaya Mosque, St. Mary
church, The Stairs of Kamenitza. The event intends to
create three architectural offers for the improvement
of three city locations; the offers will be synthesis
with the city environment, a challenge for the future
exploitation of the locations and a hint for their oblivion
so far. The project will be on display for a month in city
environment. The architectural workshop is planned to
become a tradition in the annual architectural forum
organized by CAB-Plovdiv and the Union of Architects
in Bulgaria – Plovdiv to improve more locations in the
city. Three locations were selected in 2012 for three
teams with 14 young architects up to 35 years old in
each team.

локация
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Фонтаните пред Община Пловдив

Project by Cache Atelie
The Fountains in front of the City Hall

Детска програма, Акция • Children’s programme, Action

„Копчетата и сапунените мехури“ – Cache Atelie. Cache
atelie и детски парти център „Джули Марули“ чрез Магдалина Рудова от Български Червeн Кръст ще съберат децата и възпитателките от Дом за деца, лишени от родителска грижа „Олга Скобелева“, както и всички малки и
пораснали деца да се забавляват като сами изработят
приспособления за правене на сапунени балони. Централното пространство в града ще се изпълни с детски смях
и ще се погледне през цветната призма на сапунените
мехури.
град и публични
пространства

“The Buttons and the Soap Bubbles” – Cache Atelie.
Cache atelie and children’s centre “July Maruli” and Margarita Radulova from the Bulgarian Red Cross invite the
children and teachers from Home for children without
parental care “Olga Skobeleva” as well as all little and
grown up children to have fun by making soap bubble
blowers. Let’s fill the centre of the city with children’s
laughter and to look at the world around us through the
colourful prism of the soap bubbles.

локация
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Проект на Кенди Чанг (САЩ) и Cache
Atelie (България)

Изложба • Exhibition

„Архитектурен Форум 2012“

“Personal and Collective Space (art without reservations)” – Choreography: Elena Zdravkova, Ivaylo Ivanov. Dancers: Dance studio “Duende” - Ivaylo Ivanov,
Elena Zdravkova, Maria Dimitrova, Boriana Tengulova,
Stanislava Gydeleva, Joanna Misheva; Artist: Natasha
Kyupova

Проект на Cache Atelie

16:00 – 19:00

Изложби на КАБ – Пловдив и САБ –
Пловдив

страница

град и публични
пространства

Hip Hip Tunes selected by Dessy Messy

локация

Пърформанс • Performance

„Лично и колективно пространство (изкуство без задръжки)“ – Хореография: Елена Здравкова, Ивайло Иванов. Танцьори: Танцово студио „Дуенде“ - Ивайло Иванов, Елена
Здравкова, Мария Димитрова, Боряна Тенгулова, Станислава Гъделева, Йоанна Мишева. Художник: Наташа Кюпова

DJ party

Hip Hip Tunes от Dessy Messy
град и публични
пространства

22:30 – 23:30

ул. „Станислав Доспевски“

Project of Candy Chang (USA) and Cache Atelie
(Bulgaria)
Stanislav Dospevski St.

19:00 – 01:00
„Преди да умра“ – Кенди Чанг (САЩ) и Cache Atelie (България). Проектът е свързан с представянето на интерактивна социална арт инсталация „Before I Die___“ на
американската артистка Кенди Чанг. Това е глобален проект, стартирал на локално ниво през септември 2011 в
Ню Орлеанс, но след големия обществен интерес и добри
отзиви се превръща в събитие, което се е провело в над
30 града на 6 континента. Инсталацията ще събере мечтите на пловдивчани и ще ги запише в книгата, която
артистката ще издаде през 2013, както и ще представи
като част от пътуващата по света изложба „Before I
Die___“

Инсталация • Installation
“Before I die” – Candy Chang (USA) and Cache Atelie
(Bulgaria). The project is connected with the presentation of an interactive social art installation “Before I
Die___” by the American artist Candy Chang. This is
a global project initiated in September 2011 in New Orleans, but after the big public interest and good reviews
spanned to more than 30 cities on over 6 continents.
The installation will gather the dreams of people from
Plovdiv and will write them down in the book which the
artist will publish in 2013 and will be presented as part
of the travelling exhibition “Before I Die__”
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VIVACOM Art Hall за една Нощ в Пловдив, Централна
Поща

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Exhibition “Place For a Poster” – project by
Svetlana Mircheva for Sofia Design Week

Exhibition by Lubri (Sofia)

19:00 – 01:00

Изложба • Exhibition

Sofia Design Week представя в Пловдив изложбата: „Място за плакат“ от тазгодишното издание на фестивала.
Кураторският проект на Светлана Мирчева представя
дизайнерите: Антония Еврова, Георги Калев, Димо Трифонов, Евгения Николова, Илиан Илиев, Кирил Златков, Милена
Вълнарова, Надежда Георгиева, Георги Лазаров/Punkt, Красимир Ставрев/Punkt, Росица Ралева, Робърт Кройцингер,
Райчо Станев/Нагледна, Теменуга Абаджиева, Ясен Згуровски. Място за плакат е експеримент, игра с начинa на
излагане на дизайна и неговата обстановка и контекст.
Графичните работи разкриват истинския си смисъл само
в комбинация с конкретното място и променят или губят
значението си извън него.

Sofia Design Week presents this year’s festival
exhibition “Place For a Poster” in Plovdiv. Svetlana
Mircheva’s curatorial project presents the designers:
Antonia Evrova, Georgi Kalev, Dimo Trifonov, Evgenia
Nikolova, Ilian Iliev, Kiril Zlatkov, Milena Valnarova,
Nadezhda Georgieva, Georgi Lazarov/Punkt, Krasimir
Stavrev/Punkt, Rosica Raleva, Robert Kreuzinger,
Raycho Stanev/Nagledna, Temenuga Abadzhieva,
Yassen Zgurovski. Place For a Poster is an experiment,
playing with the way design is exhibited and its
interaction with the environment and the context. The
graphic works reveal their true meaning only in the right
spot, and outside of it they change it or lose it.

локация

47
Изложба на Хера Буюкташчиян
(Истанбул)

19:00 – 01:00

“City and Public Spaces” Festival, Project “Rituals of
the Habitual”, curator: Vera Mlechevska

Лубри е роден в София през 1977 г. През 2007 прави първата си самостоятелна изложба „Момчетата не плачат“
в галерия Пистолет. Участвал е още в: Photonic moments,
Любляна, Словения, 2007; Месец на фотографията във Виена, Swab – международен панаир за съвременно изкуство,
Барселона; „Персона“, Галерия ИСИ, София, 2010. Негови
фотографии са публикувани във „Future Images“ (M. Cresci
и R. Stern – 2002-2009); избрани творби и събития на сп.
„Едно“, сп. „Vice“ и в. „39 грама“. През 2011 г. е самостоятелната му изложба Backup в галерия Сариев, Пловдив,
куратор Вера Млечевска.

Lubri was born in Sofia in 1977. In 2007 he made his
first solo exhibition “Boys Don’t cry” at Pistolet Gallery.
He participated also in: Photonic moments, Ljubljana,
Slovenia, 2007; Month of photography in Vienna,
Swab – International contemporary art fair, Barcelona;
“Persona”, ICA Gallery, Sofia, 2010. His photographs
were published in “Future Images” (M. Cresci and
Stern – 2002-2009); selected works and events of
Edno magazine, “Vice” and “39 grama” newspaper.

град и публични
пространства
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Дебютен проект на Зорница Халачева
(Стара Загора)

Exhibition by Hera BuyuktascIyan (Istanbul)
36 Petko Karavelov St.

28

Изложба • Exhibition

Фестивал „Град и публични пространства“, Проект „Ритуали на обичайното“, Куратор: Вера Млечевска

ул. „Петко Каравелов“ 36

страница

„П.Евтимий“ – бул.„Ц.Борис III Обединител“
„Съборна“ – до чешмичката на Джумаята
„Отец Паисий“ – ул. „11 август“
„6 септември“ – пред Археологически музей
„Лавеле“ – ул. „Гладстон“

Patriarh Evtimii St. – Tsar Boris III Obedinitel Bul.
Saborna St. – Dzhumaya garden fountain
Otets Paisiy St. – 11th of August St.
6th of September St. – in front of the Archaeological Museum
Lavele St. – Gladston St.

VIVACOM Art Hall for one night in Plovdiv
Central Post Office

19:00 – 01:00

48
Изложба на Лубри (София)

Изложба „Място за плакат“, авторски
проект на Светлана Мирчева за Sofia
Design Week

град и публични
пространства

локация

ул. „Загреб“ 16

Debut Project by Zornica Halacheva (Stara Zagora)
16 Zagreb St.

Изложба, прожекция • Exhibition, Screening

Фестивал „Град и публични пространства“, Проект „Ритуали на обичайното“, Куратор: Вера Млечевска

“City and Public Spaces” Festival, Project “Rituals of
the Habitual”, curator: Vera Mlechevska

Хера Буюкташчиян е родена 1984 г. и работи в Истанбул.
Произведенията й се занимават с понятията „другост“,
„принадлежност“, ксенофобия, социална идентичност,
памет и често се проявяват под формата на инсталация, рисунка или видео. Използва иконографски елементи,
митове, исторически факти и истории от съвременния
социален живот. Участва в изложбите: „Скан Истанбул“
(2003, Истанбул), „Излизане наяве 06“ (2006, Милано),
„Другият“ (2007, PiST///7-24), „Променящо и транформиращо“ (2009, Истанбул), „Живee и работи в Истанбул“
(Истанбул, 2010); art.homes (2010-2011, Mюнхен/Истанбул);
„Стойностни сърца“ (2011, Ереван); „Следобедна одисея“
(2012, SALT); „Търсейки място за кацане“ (2012, Стокхолм);
„Нахалство с добри намерения“ (2012, Истанбул).

Hera Buyuktasclyan was born in 1984 and works in
Istanbul. The most common topics in her works are
the concepts of “the other”, “belonging”, xenophobia,
social identity, memory and are often in the form of installation, drawing or a video. She uses iconographic
elements, myths, historical facts and stories form the
contemporary social life. She participated in the exhibitions: Scan Istanbul (2003, Istanbul); Going Public’06 (2006, Milan), The Other (2007, PiST / / / 7-24);
Changeables and Transformables (2009, Istanbul); Living and working in istanbul (Istanbul, 2010); art.homes
(2010-2011, Munich-Istanbul); Worthy Hearts (2011,
Yerevan); The Afternoon Odyssey (2012, Salt); Looking
for Somewhere to Land (2012, Stockholm; Impudence
of good Intent (2012, Istanbul).

19:00 – 01:00

Дебютен проект, Интерактивна акция • Debut project, interactive action

Фестивал „Град и публични пространства“, Проект „Ритуали на обичайното“, Куратор: Вера Млечевска

“City and Public Spaces” Festival, Project “Rituals of
the Habitual”, curator: Vera Mlechevska

Зорница Халачева е родена през 1987 г. в Стара Загора.
Завършва бакалавърска и магистърска степен в Национална художествена академия, София, специалност „Живопис“. Работи в полето на живописта, видеото, инсталацията. Тема на работите й е обществото и заобикалящата
го среда. Участвала e в изложбите: „Кутии за сънища“
(2011), София, „10x5x3“ (2010), София, „Живопис“ (2010),
Стара Загора, „Живопис и рисунка“ (2010), Нова Загора.
Представеният проект е насочен към навика да се слага
етикет на всичко, което се прави механично и спонтанно
и се е превърнало в модел на мислене.

Zornica Halacheva was born in 1987 in Stara Zagora.
She graduated with an MA in Painting from the National
Art Academy, Sofia. She is working with paintings,
video and installation. Society and the surrounding environment are the topics of her work. She participated
in the exhibitions: “Boxes for Dreams”(2011), Sofia,
“10x5x3” (2010), Sofia, “Panting” (2010), Stara Zagora,
“Oil painting and drawings”(2010), Nova Zagora. The
presented project treats the habit of labelling everything,
which is a mechanical and spontaneous action and has
become a model of thinking.
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50
Проект на Янек Симон (Полша)

локация

52
„Cadaver“ Проект
на Мартин Пенев (Стара Загора)

Публично пространство

Античен Одеон

Project by Janek Simon (Poland)
Public space

„Cadaver“ Project by Martin Penev
(Stara Zagora)

19:00 – 01:00
Фестивал „Град и публични пространства“, Проект „Ритуали на обичайното“, Куратор: Вера Млечевска

“City and Public Spaces” Festival, Project “Rituals of
the Habitual”, curator: Vera Mlechevska

Проект на Янек Симон (Полша). Роден през 1977 г. в Полша,
Янек Симон завършва социология и психология в Jagiellonian
University в Краков. Обектите му са своебразни визуализации, базирани на математически и физически формули или
статистически данни. Неговите творби – едновременно
експериментални и анaрхистични, илюстрират сблъсъка
на научни теории и физически формули с ежедневната реалност и социо логически и политически феномени. Серия
обекти, съз дадени от художника, съдържат електронни
системи от типа „направи си сам“, в резултат на неговия интерес към алтернативни на съвременната култура,
контролирана от масовата продукция.

Project by Janek Simon (Poland). Janek Simon was
born in 1977 in Poland; he graduated sociology and
psychology at the Jagiellonian University in Krakow.
His objects are original visualizations based on
mathematical and physical formulae or statistic data.
His works are experimental and at the same time
anarchistic, they illustrate the clash of scientific theories
and physical formulae with daily reality and sociological
and political phenomena. A series of objects by the
artist consist of electronic systems which are “Do
It Yourself” constructs, they follow his interest in
alternative to the contemporary culture undrer the
control of the mass production.

град и публични
пространства

Antique Odeon

Изложба • Exhibition

локация

51
Проект на Рихард Лоскот
(Усти над Лабем)

21:00 – 22:00
Фестивал „Град и публични пространства“, Проект „Ритуали на обичайното“, Куратор: Вера Млечевска

“City and Public Spaces” Festival, Project “Rituals of
the Habitual”, curator: Vera Mlechevska

“Cadaver” е пърформанс импровизация, изграден върху взаимодействие между биологично тяло и софтуер. Част е
от проекта „три3ависим“ – инициатива на Гилдията за
съвременни изпълнителски изкуства към Съюза на артистите в България с финансовата подкрепа на Министерство на културата и фондация „Етюд“. Дигитален художник на проекта е Мартин Пенев. Роден е през 1985 г.,
през 2012 г. завършва магистърска програма „Дигитални
изкуства“ в Национална художествена академия, София.
Станислав Генадиев е танцьор и хореограф на проекта.
Завършва Националното училище за танцово изкуство в
София през 2003 г. Танцува в Национална Опера и Балет –
София, в различни танцови компании в България и чужбина, а в момента танцува за френския хореограф Brice
Leroux в проектът Flocking.

“Cadaver” is an improvisation performance build on
the interaction between a biological body and software.
Part of the project “Trizavisimi” – an initiative by the
Guild for contemporary performing arts at the Union of
Bulgarian Actors with the financial support of the Ministry of Culture and Etud Foundation. Martin Penev is
the digital artist of the project. He was born in 1985
and in 2012 graduated with an MA in Digital Arts at the
National Art Academy, Sofia. Stanislav Genadiev is a
dancer and also the choreographer of the project. He
graduated from the National School of Dance, Sofia. He
is a professional dancer at the National Opera and Ballet – Sofia, in various dance companies at home and
abroad and is currently working with the French choreographer Brice Leroux in the Flocking project.

град и публични
пространства

Публично пространство

Project by Richard Loskot (Usti nad Labem)
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53

Проект на Демокрация (Мадрид)

Public space

19:00 – 01:00

Пърформанс • Performance

Братска могила, парк Отдих и култура

Project by Democracia (Madrid)

Интерактивна инсталация, Site specific • Interactive installation, Site specific

Фестивал „Град и публични пространства“, Проект „Ритуали на обичайното“, Куратор: Вера Млечевска

“City and Public Spaces” Festival, Project “Rituals of
the Habitual”, curator: Vera Mlechevska

Работите на Рихард Лоскот включват различни звукови
инсталации, симулации на природни феномени и отразяват безспорните постижения на цивилизацията, например
радио комуникациите. Въпреки технологичната ориентация, инсталациите му изненадват с естетическата си
интуитивност и предварително обмислена работа с конкретното пространство. Има самостоятелни изложби, а
творбите му се появяват извън традиционните галерийни
пространства, намесвайки се в публичните такива. Негови работи са представяни в престижни селекции за модерно изкуство на колекционерски изложби като Шестия
младежки салон в Злин 2012 и Римейк (Преосмислящи медийни изкуства в съвместните среди) 2012. Той е и един
от финалистите на тазгодишната награда „Юдрих Чалупешки“.

The works of Richard Loskot include different sound
installations, simulations of natural phenomena and
reflect the indisputable achievements of civilization like
the radio communication. Despite their technological
orientation, the installations are surprising with their
aesthetic intuition and careful consideration of each
given space. He makes solo exhibitions and his works
appear also outside the traditional gallery spaces and
intervene into the public spaces. His works are presented in prestigious selections of modern art of collective
exhibitions such as the 6th Zlin Youth Salon 2012, or
Remake (REthinking Media Arts in K(C)ollaborative Environments) 2012. He is one of the finalists of this year
Jindrich Chalupecky Award.

Bratska mogila, Leisure Park

20:00 – 23:00

Прожекция, Site specific • Screening, Site specific

Фестивал „Град и публични пространства“, Проект „Ритуали на обичайното“, Куратор: Вера Млечевска

“City and Public Spaces” Festival, Project “Rituals of
the Habitual”, curator: Vera Mlechevska

Работният екип е създаден в Мадрид от Пабло Еспаня и
Иван Лопез. Груповата им дейност се оформя покрай желанието да комбинират обсъждането и сблъсъка на идеи
с различни форми на действие. Проектът им се стреми
към установяване на видимите сцени на социалния живот
и постепенното включване на подобни пространства от
различните сфери на ежедневния живот, политиката, технологиите и културата. “Democracia” работи и в сферата на издателството. Директори са на списание Nolens
Volens и кураторски проекти (No Futuro, Madrid Abierto
2008, Creador de Duenos). Основатели и част от група El
Perro (1989-2006).

The work team was formed in Madrid by Pablo Espana
and Ivan Lopez. Their group activity springs from the
desire to combine discussion and the clash of ideas
with different forms of action. Their project aims to
define the visible scenes of social life and to gradually incorporate similar settings from different realms
of everyday life, politics, technologies and culture. “Democracia” is also active in publishing, they are directors
of Nolens Volens magazine and curatorial projects (No
Futuro, Madrid Abierto 2008, Creador de Duenos). They
were founders and part of El Perro group (1989-2006).
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54
ул. „Княз Ал.I Батенберг“ 11

Screening by Dimityr Solakov (Sofia)

Римски стадион

11 Knyaz Al.I Batenberg St.
Прожекция • Screening

Фестивал „Град и публични пространства“, Проект „Ритуали на обичайното“, Куратор: Вера Млечевска

“City and Public Spaces” Festival, Project “Rituals of
the Habitual”, curator: Vera Mlechevska

Димитър Солаков е роден през 1987 г. и завършва Нов
Български Университет, София. Използва основно медията на фотографията и видеото. В работата си той
изследва връзката между природата и урбанизацията и
човека, поставен между двете. Творбите му могат да бъдат както много лични, така и съвсем дистанцирани, от
позицията на страничен наблюдател. Негови фотографии
са участвали в редица международни изложби, част от
които са: “The Power of Doubt”, Times Museum (Гуанджоу,
Китай), Bienal de Cuenca XI (Куенка, Еквадор), PHotoEspaña
(Мадрид, Испания).

Dimityr Solakov was born in 1987 and graduated from
New Bulgarian University, Sofia. Photography and video
are the most used art media in his work in which he
explores the connection between nature and urbanization and the man stuck in between. His works can be
very personal as well as completely distanced, from
the position of an outside observer. His photographs
participated in numerous international exhibitions such
as “The Power of Doubt”, Times Museum (Guangzhou,
China), Bienal de Cuenca XI (Cuenca, Ecuador), PHoto
Espana (Madrid, Spain).

град и публични
пространства

57
Хор на оплакванията
(интернационален) –
диригент Нима Гуше

Прожекция на Димитър Солаков (София)

19:00 – 01:00

локация

локация

55
Museo Aero Solar (интернационален) –
проект на Томас Сарачено

площад „Централен“, над надлеза на ул. „Гладстон“

Complaints choir (international) – conductor Nima
Gousheh
Roman Stadium

21:00 – 22:00

Концерт • Live Concert

Фестивал „Град и публични пространства“, Проект „Ритуали на обичайното“, Куратор: Вера Млечевска

“City and Public Spaces” Festival, Project “Rituals of
the Habitual”, curator: Vera Mlechevska

„Хор на оплакванията“ е артистичен проект на финландските художници Оливер Кохта Калейнен и Телерво Калейнен, стартирал в Бирмингам през 2005 г., а днес реализиран в още 70 града по света. Включен е в списъка на
Глобалните хитове на BBC. Авторите на проекта целят
да съберат оплакванията на граждани и да ги обединят в
специално музицирана песен. За целта е поканен композитор, който създава песен от всички оплаквания и провежда репетиции с гражданите. След 4 – 5 репетиции всички оплакващи се изпълняват своята песен публично пред
широка аудитория. В България, „Хор на оплакванията“ за
пръв път ще се организира в Пловдив, като за диригент и
композитор е избран Нима Гуше.

The Complaints choir is an artistic project by the Finnish
artists Tellervo Kalleinen and Oliver Kochta-Kalleinen
which started in Birmingham in 2005 and to this date
has been organized in more than 70 cities worldwide.
The choir is enlisted among BBC’s Global hits. The artists’ intention is to gather the complaints of citizens and
unite them in a song. A composer is invited to write
the music to a song from complaints and to make rehearsals with the participants. After 4-5 rehearsals all
complaining people perform their song to the audience.
In Bulgaria the Complaints choir will be organized for
the first time in Plovdiv with composer and conductor
Nima Gousheh.

Museo Aero Solar (international) – project by
Tomas Saraceno
Central square, over bridge of Gladstone St.

19:00 – 23:00

Акция • Action

Фестивал „Град и публични пространства“, Проект „Ритуали на обичайното“, Куратор: Вера Млечевска

„City and Public Spaces“ Festival, Project „Rituals of
the Habitual“, curator: Vera Mlechevska

„Музео Аеро Солар“ е колективен проект по идея на Томас
Сарачено, който въвлича публиката в изграждането на
огромен балон (с мащабите на триетажна къща), изтъкан
от найлонови торбички, събирани заедно с жителите на
съответния град. Публиката се организира в процеса на
изграждане на балона, който полита над града при добри
атмосферни условия.

Museo Aero Solar is a collective project created by
Tomas Saraceno. It involves the public in the building
of a big balloon (with the size of a three-storey house)
made up of plastic bags, collected by the citizens of
each town. The making of the balloon is organized by
the public and flies off in good weather conditions.

град и публични
пространства

15 ГОДИНИ
ДАРИК РАДИО ПЛОВДИВ

локация
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Изложба на Мари Мазиоти (Питсбърг)
ул. „Петко Каравелов“ 36

Exhibition by Mary Mazziotti (Pittsburgh)
36 Petko Karavelov St.

19:00 – 01:00
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Изложба, прожекция • Exhibition, Screening

Фестивал „Град и публични пространства“, Проект „Ритуали на обичайното“, Куратор: Вера Млечевска

“City and Public Spaces” Festival, Project “Rituals of
the Habitual”, curator: Vera Mlechevska

Мари Мазиоти е американски визуален артист, чиято
практика включва рисунки и инсталации със специален
интерес към текстила. Работите й са излагани в множество галерии и музеи като Музея на изкуствата Карнеги
и Музея на Анди Уърхол и са отразявани в Chicago Art
Journal, Pittsburgh Post-Gazette и ArtNews.

Mary Mazziotti is an American visual artist whose practice includes paintings and installations with a special
interest in textile. Her works were displayed in numerous galleries and museums like The Carnegie Museum
of Art, Andy Warhol museum and has been featured
and reviewed in Chicago Art Journal, Pittsburgh PostGazette и ArtNews.

ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ
Пловдив и Пазарджик 105.4 FM
Смолян 107 FM, Карлово 102.9 FM
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БАЗОВ ОРГАНИЗАТОР / MAIN ORGANIZER

СЪОРГАНИЗАТОР / CO-ORGANIZER

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА / SUPPORTED BY

ПАРТНЬОРИ / PARTNERS

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ / MEDIA PARTNERS
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