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Общо над 9 часа културни събития в двата дни на събитието, 69 локации, 3 основни 
програми, над 100 събития 
Музеи и галерии /20 септември/ 19:00 – 01:00 
Култура и клуб /21 септември/ 19:00 – 01:00 

Град и публични пространства /20 и 21 септември/ 19:00 – 01:00 

Детска програма: 16:00 – 20:00 Локации: 7

Инфо – пункт, Архитектурен проект на Студио 8 1/2
ул. Станислав Доспевски

Работно време: 
16 – 19 септември – 11:00 – 21:00 / 20 и 21 септември 10:00 – 02:00

www.night.bg
www.night.bg/blog 
www.facebook.com/museum.night.plovdiv

Вход свободен за всички събития!

Over 9 hours of cultural events, 69 locations, 3 main programs, over 100 events
Museums and Galleries /20 September/ 7:00 p.m. – 1:00 a.m. 
Culture and Club /21 September/ 7:00 p.m. – 1:00 a.m.

City and Public Spaces /20 and 21 September/ 7:00 p.m. – 1:00 a.m. 

Children’s Program: 4:00 p.m. – 8:00 p.m. Locations:7

Info kiosk, Architecture project by “Studio 8 1/2”
Stanilslav Dospevski St. 

Working time:
16 – 19 September – 11:00 a.m. – 9:00 p.m. / 20 – 22 September – 10:00 a.m. – 2:00 a.m.

www.night.bg
www.night.bg/blog 
www.facebook.com/museum.night.plovdiv

Free entry to all events!
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ГАЛЕРИЯ „А+“
кв. „Капана“, ул. „Загреб“ 18

A+ GALLERY
18 Zagreb St., Kapana Quarter

1

18:00 „Североизточна България – гид за пътешественици“ – представяне на книгата и среща-разговор с авто-
ри – Велина Христова, Гавраил Гавраилов, Захари Карабашлиев. 

19:00 – 01:00 „Отражения“ – изложба – живопис на Иван Узунов. Иван Узунов (р. 1968 г., Пловдив) завършва 
Художествената гимназия „Цанко Лавренов” през 1987, през 1994 – Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и 
Методий”, специалност „Графика“. През 1995 става член на Дружеството на пловдивските художници. От 1993 г. до 
сега, художникът взима участие в национални и международни изложби в България, Германия, Полша, Австрия, Англия, 
Турция и САЩ. От 11 години живее и работи в Сан Франциско (САЩ), където през 2008 г. завършва кинорежисура в City 
College of San Francisco. 

19:00 – 24:00 Джобна вечер – пърформанс с участието на пловдивски и софийски артисти

20:30 – 20:45 „По пътя на свещенната вода – водна завеса в Суха река“ – арт намеса в природната среда. 
Върху фасадата на галерия ще бъде прожектира проект за създаване на нова туристическа атракция с похватите на 
съвременното изкуство в каньона на Суха река в Добруджа. Идеята включва използването на природни водни източ-
ници за създаване на уникална водна завеса, висока 40 м. Тази модерна водна скулптура ще бъде постоянно действаща 
през цялата година, като формата й ще зависи от дебита на естествените водни източници в региона на Суха река. 
Представянето ще започне в 20:30 и ще се повтори в 21:30 и 22:30 ч.

19:00 – 01:00 Рок – концерт с участието на Stanton Drew, Downer Кill, Paranormal, Ogi 23, Spin Project. Stanton 
Drew е създадена през 2011 г. в Пловдив. Членове на групата са: Васил Дачев (вокал, китара), Трифон Ташев (вокал, 
дигитално композиране, перкусии), Иван Шумилов (бас), Александра Ласкова (вокал), Радоил Борисов (китара). Участия: 
откриване ателие „Иван Костолов“ (2012), откриване на изложба „АНАЛОГ“ (2013). Spin Project e в състав: Асен Роканов 
(китара), Станислав Христов (барабани), Екатерина Кафелова (вокал), Петър Азов (вокал), Борислав (бас). Концертът започ-
ва в 19:00 и на всеки кръгъл час започва новата група.

6:00 p.m. Northeastern Bulgaria: a Traveler’s Guide – book launch. With the participation of the authors Velina Hristova, Gavrail 
Gavrailov and Zahary Karabashliev. 

7:00 p.m. – 1:00 a.m. Reflections – oil paintings by Ivan Uzunov. Ivan Uzunov (b. 1968, Plovdiv) graduated from the Tsanko Lavrenov 
High School of Arts (1987) and obtained a degree in black-and-white drawing from the St. St. Cyril and Methodius University of Veliko Turnovo 
(1994). In 2008, he graduated in film directing from the City College of San Francisco. Uzunov is a member of the Plovdiv Artists’ Association 
since 1995 and has taken part in national and international exhibitions in Bulgaria, Germany, Poland, Austria, the United Kingdom, Turkey and 
the United States. He lives in San Francisco.

7:00 p.m. – 00:00 a.m. Pocket Evening – performance by artists from Plovdiv and Sofia

8:30 p.m. – 8:45 p.m. Tracing the Path of Holy Water: Water Curtain in the Suha River – an art intervention in a natural habitat. 
A design for a new tourist attraction in the Suha river in Dobrudja, which uses contemporary art methods, will be screened on the gallery’s 
façade. The concept envisions a 40-meter-tall water curtain that changes its form according to the seasonal fluctuations in the river’s flow. 
The screening will be repeated at 9:30 and 10:30 p.m.

7:00 p.m. – 1:00 a.m. Stanton Drew, Downer Kill, Paranormal, Ogi 23, Spin Project – rock concert. Stanton Drew was formed in 
2011 in Plovdiv. It consists of: Vassil Dachev (voice, guitar), Trifon Tashev (voice, digital composition, percussions), Ivan Shumilov (bass), 
Alexandra Laskova (voice), Radoil Borissov (guitar). Previous appearances: opening of Ivan Kostolov studio (2012), opening of ANALOGUE 
exhibition (2013). Spin Project consists of: Assen Rokanov (guitar), Stanislav Hristov(drums), Ekaterina Kafelova(voice), Petar Azov (voice), 
Borislav (bass). The concert starts at 7.00 p.m., with groups changing on the hour. 

20.09
петък

Музеи и галерии
Museums and Galleries
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ГАЛЕРИЯ „АСПЕКТ“ 
Площад „Стефан Стамболов” 1А

ASPECT GALLERY
1А Stefan Stambolov Sq.

ГАЛЕРИЯ ЖОРЖ ПАПАЗОВ 
бул. „Шести септември“ 144 А, Level Center (срещу 
Площад Съединение)

GEORGES PAPAZOFF GALLERY
144 А September 6th Blvd., Level Center (across from 
Saedinenie Sq.)

2

3

www.galleryaspect.com

19:00 – 01:00 Изложба-живопис на Хикмет Четинкая, Шукран Истанбуллу, Чоатай Гьокмен (Турция). Галерия 
Аспект ще представи познатия на българската публика, професионaлен художник Хикмет Четинкая и двама непознати 
автори – любители, учениците му Шукран Истанболу, Чоатай Гьокмен, които се причисляват към тази художествена 
школа. Изложбата ще се открие в Нощта и ще продължи още 20 дни.

20:00 – 24:00 Демонстрация на живо на живописни техники на Хикмет Четинкая, Шукран Истанбуллу 
и Чоатай Гьокмен. Хикмет Четинкая заедно с двама от своите ученици ще представят на живо демонстрация на 
синхронно рисуване в специфичната за школата на Четинкая живописна техника. Добре дошли са желаещите да се 
включват да рисуват заедно с художниците.

7:00 p.m. – 1:00 a.m. Hikmet Çetinkaya, Şükran İstanbul, Çağtay Gökmen (Turkey) – oil paintings. Aspect Gallery presents the 
already well-known in Bulgaria professional Turkish artist HikmetÇetinkayaand two of his amateur students – Şükranİstanbul and Çağtay 
Gökmen. The exhibition will remain on view until 10 October

8:00 p.m. – 00:00 a.m. Demonstration of oil painting techniques by Hikmet Çetinkaya, Şükran İstanbul and Çağtay Gökmen. 
Simultaneous live demonstration of painting techniques in Hikmet Çetinkaya’s style. Members of the public are welcome to join the artists.

19:00 – 01:00 Изложба – живопис на Калина Атанасова. Калина Атанасова (р. 1941 г., Пловдив) е Член на Дру-
жеството на Пловдивските художници и Съюза на българските художници. Нейни картини се намират в ГХГ-Пловдив, 
ГХГ-Габрово, Дом на хумора и сатирата – Габрово, Старинен Пловдив, както и в Япония, Русия, Италия, Канада, САЩ, 
Германия, Гърция, Испания, Англия, Етиопия. Участва в Международното биенале на сатиричната живопис в Габрово, 
Дом на хумора и сатирата. Картините й имат допирни точки с византийската иконографска традиция, със сецесиона, 
като в тях се чете и почит към Цанко Лавренов. Посетителите ще имат възможност да се срещнат с авторката, 
която ще бъде сред своите гости, за да разказва за творческия си път и своите творби.

21:30 – 23:00 „Enjoy The Colors“ – прожекция на Стоян Стойнов. Видеоклиповете разкриват изработката на 
абстрактни картини и проследяват в детайл видоизменението им от първата до последната капка боя.

7:00 p.m.– 1:00 a.m. Kalina Atanassova – oil paintings. The paintings of Kalina Atanassova (b. 1941, Plovdiv) combine influences 
from the Byzantine icon painting tradition and the Vienna Secession style, while also paying homage to the works of Tsanko Lavrenov. 
Atanassova is a member of the Plovdiv Artists’ Association and the Union of Bulgarian Artists. Her works have been purchased by the 
Plovdiv Municipal Gallery, the Gabrovo Municipal Gallery, the Museum of Humor and Satire in Gabrovo, the Old Town of Plovdiv, as well as 
by private collectors in Japan, Russia, Italy, Canada, the United States, Germany, Greece, Spain, the United Kingdom and Ethiopia. She has 
taken part in the International Biennial of Humor and Satire in the Arts in Gabrovo. Visitors will get a chance to listen to and talk with the 
artist.

9:30 – 11:00 p.m. Enjoy the Colors – Stoyan Stoynov – screening. Enjoy the Colors is a series of video clips tracing the creation 
of abstract paintings from the application of the first drop of paint to the last.
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ГАЛЕРИЯ „ПИРОНЕСА“
ул. „Отец Паисий“ 34

PIRONESSA GALLERY
34 OtetsPaisiy St.

4 www.pironessa.com

19:00 – 01:00 Изложба-пърформънс на Росен Марковски

19:00 – 20:00 Акция на Росен Марковски и екип

21:00 – 22:00 „Wednesday Addams” – прожекция на видео, заснето по време на реализацията на проекта

22:00 – 23:00 Мюзик сешън – Росен Марковски и екип. Авторът заедно със свой екип ще преобрази простран-
ството на галерия „Пиронеса“ в деня на събитието така, че то да приеме вид и форма подходящи за специално изра-
ботените за събитието произведения. В този проект, Росен Марковски се откъсва от стила, в който е работил до 
момента и представя платна в различна посока. В търсене на себе си и истината за изкуството той спира да рисува 
„като“ и показва на публиката работи рисувани само с емоция и сърце, без мисъл „как се прави“ и „как трябва да 
изглежда“. Процесът на работа ще бъде заснет и излъчен в рамките на „Нощта“. Планира се прожектиране на съби-
тието в реално време на отдалечено от галерията място с цел привличане на публика и запознаването и с автора.

7:00 p.m. – 1:00 a.m. Rossen Markovski – exhibition/performance

7:00 – 8:00 p.m. Rossen Markovski and team – action art

9:00 – 10:00 p.m. Wednesday Addams – screening of project video

10:00 – 11:00 p.m. Rossen Markovski and team – music session. The artist and his team will transform the space in front of the 
Pironessa Gallery for the artworks presented during the Night. In search of artistic authenticity and truth, Rossen Markovski paints from the 
heart, abandoning his usual style and preconceived notions of how things “should be done” or what art should be like. The project’s progress 
will be recorded on video, which will be screened later in the Night, followed by a music performance. The events will be live streamed at an 
off-premises location to attract audiences. 

музеи 
и галерии

локация

ГАЛЕРИЯ РЕЗОНАНС 
ул. „Петър Парчевич“ 14

RESONANCE GALLERY
14 Petar Pavlovich St.

5 www.facebook.com/galeria.rezonans

19:00 – 20:00 „Forms“ – изложба, откриване, Сашо Стоицов – България/САЩ. Изложбата представлява синте-
зирани живописни и скулптурни форми, документални фотографии и видео, от живота на автора в Ню Йорк и София, 
както и пърформанс, оформени в духа на стрийт арта. Сашо Стоицов показва „живи“ моменти от живота в два 
различни свята в едно и също времe.

20:00 – 21:00 Музикален пърформанс на Емил Ламбрев – България/САЩ. Музикантът Емил Ламбрев е свирил 
на частни партита пред Уорън Бъфет, Михаил Горбачов, Анет Бенинг, Уорън Бийти, Джаки Чан, Брад Пит и Дженифър 
Анистън, Лари Кинг, Пийт Сампрас. Започва концертната си кариера на 10 годишна възраст. Най-младият участник е 
на V-ия пиано конкурс на името на Чайковски. В юношеските си години показва необичайна способност да интерпретира 
пред публика предизвикателни творби от Шопен, Лист, Чайковски, Шуман. Акомпанира отборите по гимнастика на 
България и Румъния в техните световни състезания. Разширява и израства в своето изкуство като съпътства Ев-
ропейските турнета на рок-група Сигнал. Емил получава стипендия за училището по музика Бъркли в Бостън. Следват 
22 години в САЩ.

7:00 – 8:00 p.m. Forms – Sasho Stoitsov (Bulgaria/USA) – exhibition. The exhibition contains oil paintings, sculptures and ar-
chival photo/video material documenting and inspired by the life of Sasho Stoitsov in New York City and Sofia, as well as a performance in 
street-art style. 
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21:00 – 21:30 „Пътят – Следата“ – танцов спектакъл на танцово студио „Дуенде“. 

21:30 – 22:00 „Камъче в косите ми“ – танцов пърформанс на танцова формация „Пантарей“.

9:00 – 9:30 p.m. The Journey / The Trace – Duende Dance Studio – dance performance. 

22:00 – 24:00 Прожекции на филми от живота на галерия Резонанс
10:00 p.m. – 12:00 a.m. Resonance Gallery documentaries – screening

9:30 – 10:00 p.m. A Pebble in My Hair – Panta Rhei Dance Formation – dance performance. 

8:00 – 9:00 p.m. Emil Lambrev (Bulgaria/USA) – music performance. Emil Lambrev has performed at private parties for person-
alities such as Warren Buffett, Mikhail Garbachev, Anette Bening, Warren Beatty, Jackie Chan, Brad Pitt and Jennifer Anniston, Larry King and 
Pete Sampras. Having started his performing career at the age of ten, he was the youngest participant in the 5th International Tchaikovsky 
Piano Competition (1974). In his teenage years, he showed an outstanding talent for interpreting virtuoso piano works by Chopin, Liszt, Tchai-
kovsky and Schumann. For a number of years, he provided piano accompaniment to the routines of the gymnastics teams of Bulgaria and 
Romania at international competitions. Branching off from classical music, he toured Europe with the Bulgarian rock band Signal. In 1991, he 
was offered a scholarship to study at the Berklee College of Music in Boston. He lives in the United States.

музеи 
и галерии

локация

ГАЛЕРИЯ РОМФЕЯ 
бул. „Марица“ 83

ROMFEYA GALLERY
83 Maritsa Blvd.

6 www.romfeia.net

19:00 – 01:00 Изложба  – живопис на Васил Стоев. Галерия „Жорж Папазов“ гостува на галерия „Ромфея“ с 
живописна изложбата на художника Васил Стоев. Изложбата ще бъде открита на 10 септември.

21:00 – 22:00 Мултимедийно представяне на най-ранната история на гр. Пловдив и региона 6600 г. – 3000 г. 
пр. Хр. – лекция и събеседване с Росица Миткова /специалист по праистория в РАМ Пловдив/. Ще бъдат представени 
находки от новокаменната,каменномедната и ранната бронзова епоха. Продължителността на лекцията ще бъде 30 минути и 
ще бъде последвана от още 30 минути беседа с публиката.

7:00 p.m. – 1:00 a.m. Vassil Stoev – oil paintings. The Georges Papazoff Gallery makes a guest appearance at the Romfeya Gallery with 
an exhibition of oil paintings by Vassil Stoev. Opening: 10 September.

9:00 – 10:00 p.m. A multimedia presentation of the prehistory of Plovdiv and the region (6600 – 3000 BC). Lecture: Rositsa 
Mitkova, Regional Archeological Museum (Plovdiv). The lecture will present objects and finds from the New Stone, Copper and early 
Bronze Ages. Lecture duration: 30 min, followed by Q&A.

ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ
Пловдив и Пазарджик 105.4 FM; Смолян 107 FM, Карлово 102.9 FM
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ГАЛЕРИЯ САРИЕВ CONTEMPORARY 
ул. „Отец Паисий“ 40

SARIEV CONTEMPORARY GALLERY
40 Otets Paisiy St.

7 www.sariev-gallery.com

19:00 – 01:00 Фон: Млади автори: „Стаи и възли“ – изложба на Даниела Георгиева, куратор Фредерика Шулер. 
Даниела Георгиева (р. 1979 г., Пловдив) живее и работи в Дюселдорф, Германия, където завършва в Художествената 
академия и става магистър при проф. А.Р. Пенк. Наградена е с: Nachwuchsförderung Kunststiftung NRW (2008) и Förderpreis 
Bildende Kunst der Landeshauptstadt Düsseldorf (2009). Имапредставяния и пърформанси: Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen Düsseldorf, Kunsthalle Düsseldorf. Нейни работи са представени в частни колекции в Чикаго, Берлин и Дюселдорф.
7:00 p.m.– 1:00 a.m. Background: Young Artists: Rooms and Knots  – Daniela Georgiеva  – exhibition, curated by Friederike 
Schuler. Daniela Georgieva was born in 1979 in Plovdiv. She graduated from the Kunstakademie Duesseldorf, Germany, where she was a 
Meisterschueler of Professor A. R. Penck. She lives and works in Duesseldorf. Awards: Nachwuchsförderung Kunststiftung NRW (2008) and 
Förderpreis Bildende Kunst der Landeshauptstadt Düsseldorf (2009). Shows and Performances: Kunstvereinfür die Rheinlande und Westfalen 
Düsseldorf, Kunsthalle Düsseldorf. Her works have been purchased by private collectors in Chicago, Berlin, Bonn and Düsseldorf.

20:00 – 21:00 „Weird War“ – аудио-визуален проект на St.Greta (Даниела Георгиева & Лиза Клинкхамер, Герма-
ния), loop, 9мин., 2013. Паралелно с прожекцията, ще бъдат представени и лимитирана бройка дискове на звуковата ин-
сталация с авторски изрисувани обложки. Weird War“ е аудио-визуален проект на St.Greta, направен за „Нощ на музеите 
и галериите – Пловдив“, 2013. St.Greta са откачени и поп-очарователни. Почти три години вече експериментират с ме-
лодичен минимал фолк и плуват в свои звукови пейзажи. Те се въртят, усукват се и винаги имат място да посвирят на 
китара или ксилофон. St.Greta са не само авангард, но имат свежо диско-синт звучене с много „хей-хей-хей“. Бенджамин 
Даум казва за тях, че са „поезия между тежка меланхолия и своеобразна еуфория“, „Хаос с генерален план и отношение. 
Интересни, различни и изключително талантливи.“

20:00 – 01:00 Рисуване с аерограф – демонстрация на Дамян Янков. Дамян Янков (р. 1993 г.) завършва Гимна-
зия за сценични и екранни изкуства в Пловдив, специалност „Грим, перуки и маски” през 2012 година. През 2008 г., когато 
е едва на 15 г. получава награда от Министерството на образованието и науката за сценичен грим. От 5 години се 
занимава с аерография, техника, чрез която могат да се направят напълно реалистични триизмерни образи. Картините 
наподобяват материята, която се рисува – текстури или различни ефекти като вода, грапавини или гладки повърхности.

19:00 – 20:00 Изпълнение на девически хор „Евмолпея“ с диригент Рада Славинска

8:00 – 9:00 p.m. Weird War – an audio-visual project of St.Greta (Daniela Georgiva& Lisa Klinkhammer, Germany), loop, 9 
min., 2013. A limited edition of CD’s with the sound installation, in artist-drawn jackets, will be offered to the public. Weird War is 
an audio-visual project of St.Greta, created for the Plovdiv Night of Museums and Galleries 2013. St.Greta are unhinged and pop-charming. 
They have experimented with minimalist melodic folk and been swimming in their own soundscapes since 2010. They whirl, twist and always 
have the time to play the guitar or xylophone. St.Greta’s fresh and avanguard disco-synth is mixed with a good deal of “hey-hey-hey”. Ben-
jamin Daum says their “poetry oscillates between deep melancholy and a peculiar kind of euphoria”, “their chaos has a master plan and an 
attitude”, “they are interesting, different and exceptionally talented”.

7:00– 8:00 p.m. Evmolpeya Young Women’s Choir – concert. Conductor: Rada Slavinska

музеи 
и галерии

локация

АРТ ГАЛЕРИЯ – МУЗЕЙ 
“ФИЛИПОПОЛИС” 
ул. „Съборна“ 29

PHILIPPOPOLIS ART GALLERY & MUSEUM
29 Saborna St.

8 www.philippopolis.com

20:00 – 01:00 „Противостояния“ -  изложба-живопис на Аделина Йотова и Христо Йотов (I етаж)

20:00 – 01:00 Постоянна експозиция с картини на стари майстори на българската живопис (II етаж)

8:00 p.m. – 1:00 a.m. Oppositions – oil paintings by Adelina Yotova and HristoYotov (first floor)

8:00 p.m. – 1:00 a.m. Permanent exhibit: oil paintings by old Bulgarian masters (second floor)

8:00 p.m. – 1:00 a.m. Airbrush painting – Damyan Yankov – demonstration. Damyan Yankov (b. 1993) graduated from the High 
School of Stage and Film Crafts in Plovdiv with a degree in Stage Make-Up, Wigs and Masques (2012). In 2008, at the age of twelve, he 
received an award for stage make-up from the Bulgarian Ministry of Education and Science. Airbrush painting, which he took up five years 
ago, gives him the opportunity to create realistic 3D images and a variety of textures (rough, smooth, water effects, etc.). 
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19:00 – 01:00 „Златю Бояджиев и бараците“ – изложба. През 2013 г. се навършват 110 години от рождението 
на Златю Бояджиев. До 1951 година стилът му се родее с холандската живопис от XVI-XVII в. – портрети и битови 
сюжети, пейзажи рисувани с шпакла. Оттогава датира и приятелството на художника с Давид Перец /1906-1982/ 
и с Васил Бараков /1902-1991/, с които споделя житейски и творчески виждания. Известно е, че тримата често са 
работили заедно, пътували са из Родопите на своеобразни пленери, рисували са пейзажи. Стават известни като „Бара-
ците“, заради фамилията на най-големия в групата. По-късно всеки от тях поема по различен творчески път, но те 
поддържат връзка до последно.

19:00 Прожекция на филм за живота и творчеството на Златю Бояджиев

7:00 p.m. – 1:00 a.m. Zlatyu Boyadjiev and Baratsite – exhibition. Zlatyu Boyadjiev’s 110th anniversary will be marked in October 
2013. Until 1951, the year he suffered a stroke, Boyadjiev’s style was reminiscent of 16 and 17th century Dutch painting – he produced 
portraits, daily life paintings and landscapes. During this period he befriended the artists David Perets (1906–1982) and Vassil Barakov 
(1902–1991) with whom he shared similar philosophical and aesthetic views. The three of them often worked together and traveled across the 
Rhodopes, painting landscapes. They became known as “Baratsite”, after the surname of the eldest group member. Although in later years, 
each followed his own path, they kept in regular touch until their deaths.

7:00 p.m. A documentary about the life and work of Zlatyu Boyadjiev – screening

музеи 
и галерии

локация

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – 
ПЛОВДИВ, ЗАЛИ ЗА ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ 
ул. „Княз Александър I“ 15

MUNICIPAL ART GALLERY – PLOVDIV 
TEMPORARY EXHIBITIONS HALL
15 Knyaz Alexander I St.

9 www.galleryplovdiv.com

19:00 – 01:00 „Победата на кръста“ – изложба. Проект „Победата на кръста“ на Градска художествена га-
лерия – Пловдив съвместно с храм – паметник „Св. Св. Константин и Елена“ – Пловдив е по повод 1 700 години от 
издаването на Миланския едикт (или т.нар. Медиолански едикт), важно събитие за християнския свят. Изложбата 
представя важни обекти и личности, свързани със събитието. Проектът дава възможност да се преоткрие исто-
рията на българския народ и духовното издигане на нацията ни през вековете, благодарение не само на Миланския 
едикт на Св. Константин Велики, но така също и на Сердикийския едикт, който оправя същите послания към наро-
дите.

7:00 p.m. – 1:00 a.m. The Victory of the Cross – exhibition. The exhibition is a joint project of the Plovdiv Municipal Art Gallery and the 
St. St. Constantine and Helena Church marking the 1700th anniversary of the Edict of Milan. It portrays key personalities and objects related 
to this momentous event in the Christian world, revealing its influence (as well as that of the Edict of Serdica) on the history of the Bulgarian 
people in later centuries.

музеи 
и галерии
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ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – 
ПЛОВДИВ, ИКОННА ГАЛЕРИЯ 
ул. „Съборна“ 22

MUNICIPAL ART GALLERY – PLOVDIV
ICON GALLERY
22 Saborna St.

10 www.galleryplovdiv.com
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Зала: Александър Петков (живопис)  Gallery: Alexander Petkov (b. 1976), oil paintings
Двор: Елеонора Друмева (живопис) Courtyard: Eleonora Drumeva (b. 1983), oil paintings

19:00 – 01:00 „Форсиране на избора“ – куратор доц. д-р Галина Лардева, Национални есенни изложби Пловдив, 
2013. Национални есенни изложби Пловдив 2013 представят проекта „Форсиране на избора” – десет изложби на млади 
художници в областта на изящните изкуства. Куратор: доц. д-р Галина Лардева. Изложбите продължават от 1 до 30 
септември в Старинен Пловдив.

7:00 p.m. – 1:00 a.m. Choice Forcing – National Autumn Exhibitions, Plovdiv 2013. Curator: Assoc. Prof. Galina Lardeva, Ph.D. 
The National Autumn Exhibitions Plovdiv 2013 present Choice Forcing – ten exhibitions by young artists working in the field of the fine arts 
curated by Assoc. Prof. Galina Lardeva, Ph.D. Open from 1st to 30th September in the Old Town of Plovdiv.

музеи 
и галерии
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ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – 
ПЛОВДИВ
КЪЩА НА МЕКСИКАНСКОТО ИЗКУСТВО 
ул. „Артин Гидиков“ 11

MUNICIPAL ART GALLERY – PLOVDIV
MEXICAN ART GALLERY
11 ArtinGidikov St.

11 www.galleryplovdiv.com

19:00 – 01:00 „Нова българска типография“ – изложба, куратор: Кирил Златков, ЕДНО / Sofia Design Week, 2013. 
Изложбата прави портрет на актуалното състояние на отношенията между българските дизайнери и писмеността. 
Представя различни области от дизайнерски търсения – шрифтове, създадени за заглавия и шрифтове – за дълги тек-
стове; оформления на книги и други печатни издания; калиграфия; корпоративна идентичност; стрийт-арт; плакати; 
опаковки; флаери; графики за музика и др. Показва произведения на творци от всички поколения. Изложбата е обзорна и 
включва произведения от широк период – oт началото на века до наши дни. Това не е поредното събитие, заиграващо 
се с екзотичността на занемарената ни писменост – кирилицата, а показва както примери за експресивната мощ на 
буквите, така и за невидимото, но важно присъствие на дизайнерите във визуалната материя на словото.

19:00 – 01:00 „Архитектура търси култура“ – изложба на студенти от УАСГ, ВСУ „Л. Каравелов“ и НБУ, ЕДНО / 
Sofia Architecture Week 2012. В рамките на Sofia Architecture Week 2012 се проведе студентска работилница на тема 
„Архитектура търси култура“, която въвлече студенти от три университета: УАСГ, ВСУ „Л. Каравелов“ и НБУ-София. 
Студентите търсят нова функция за три емблематични сгради – паметници на културата. Студентите са работили 
с помощта на свои преподаватели в ролята на ръководители на екипите, а международно жури награди най-добрите 
проекти. Изложбата представя всички участващи проекти.

7:00 p.m. – 1:00 a.m. New Bulgarian Typography – exhibition. Curator: Kiril Zlatkov, EDNO / Sofia Design Week 2013. The exhibi-
tion is a multi-generational portrait of the current relationship of Bulgarian graphic designers with the Cyrillic alphabet. It features headline 
and body text fonts, book and print media design, calligraphy, corporate identity solutions, street art, posters, product wrappings, flyers, music 
scores, etc. It showcases the expressive power of the Cyrillic letters, as well as the important, albeit muted presence of graphic designers in 
the texture of the written word.

7:00 p.m. – 1:00 a.m. Architecture Seeks Culture  – exhibition with designs by students from the University of Architecture, 
Construction and Geodesy, the Lyuben Karavelov Higher School of Construction and the New Bulgarian University, EDNO / Sofia 
Architecture Week 2012. The workshop “Architecture Seeks Culture” was held within the framework of Sofia Architecture Week 2012, 
involving students from the University of Architecture, Construction and Geodesy, the Lyuben Karavelov Higher School of Construction and 
the New Bulgarian University. The task was to find a new function for three listed landmark buildings. The student teams were led by their 
respective university instructors, while an international jury rated the best projects. The exhibition presents all participating projects.
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ДРУЖЕСТВО НА ПЛОВДИВСКИТЕ 
ХУДОЖНИЦИ 
ул. „Гладстон“ 32

PLOVDIV ARTISTS ASSOCIATION
32 William Gladstone St.

12 www.plovdivartdph.eu
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19:00 – 01:00 „От детските книжки“ – изложба, куратор: Вики Книш, ЕДНО / Sofia Design Week 2013. „От дет-
ските книжки“ е амбициозна кураторска операция на ВикиКниш по събирането и представянето на принтове на внима-
телно подбрани илюстрации от най-прочутите илюстратори на детски книги по целия свят (някои от участниците: 
Anorak Magazine (ОК), Jeremy Holmes (САЩ), Sergio Mora (Испания), Joo Hee Yoon (САЩ), Laurent Moreau (Франция), Fideli 
Sundqvist (Швеция), Klaas Verplancke (Белгия). Самите книги ще присъстват също, в цялото си разнообразие от форми, 
цветове и езици.

7:00 p.m. – 1:00 a.m. From Children’s Books – exhibition. Curator: Vicky Knysh, EDNO / Sofia Design Week 2013. From the Chil-
dren’s Books is an ambitious curatorial project by Vicky Knysh presenting prints from some of the best known illustrators of children’s books 
in the world: Jeremy Holmes (USA), Sergio Mora (Spain), Joo Hee Yoon (USA), Laurent Moreau (France), Fideli Sundqvist (Sweden), Klaas 
Verplancke (Belgium), and the publisher Anorak Magazine (UK). The books themselves, in all their splendor of forms, colors and languages, 
will be present too.

8:00 p.m. A Sense of City  – screening, Lyubo Georgiev and Jord den Hollander (Bulgaria/Netherlands, 2012), EDNO / Sofia 
Architecture Week 2012. „What do you think of the city you live in? What of itsarchitecture?“These were the questions asked to twelve 
residents of Sofia by Sofia Architecture Week 2012. Our respondents invited us to their homes and showed us their favorite places across the 
city, while we recorded them on film. Four of these episodes will be screened during the Plovdiv Night of Museums and Galleries.

20:00 „Усещане за град“ – прожекция, Любо Георгиев, Йорд ден Холандер (2012, България/Холандия), ЕДНО / Sofia 
Architecture Week 2012. „Как възприемаш града, в който живееш? Каква е архитектурата, която те заобикаля?“ Sofia 
Architecture Week 2012 зададе тези въпроси на различни обитатели на градските пространства. Те ни поканиха в домо-
вете си и ни показаха любимите си места в града. Резултатът е репортаж с усещанията на дванадесет от лицата на 
един милионен град. Sofia Architecture Week ще представи четирите епизода на „Усещане за град“.

5:00 – 6:00 p.m. Adventures In and Beneath the Sky I – demonstration. Flying circus: radio-controlled models of 24thKrumovo 
Air Base aircraft.

6:00 – 7:00 p.m. Adventures In and Beneath the Sky II. Flying in a hot air balloon: the bravest visitors will get a chance to see the 
Museum’s exterior exhibit and surroundings from a bird’s eye view, and will get a certificate for it.

5:00 – 8:00 p.m. Adventures In and Beneath the Sky III. A tour of the open cockpits of An-2, MiG-21bis and Mi-24 aircraft. An 
aviation documentary will be screened on board the passenger airplane An-24. Special gifts for the children, to commemorate the Museum’s 
22nd anniversary.

4:00 – 8:00 p.m. Permanent Exhibit. An extensive exterior collection of aircraft, e.g. the Arado-196 A-3 reconnaissance 
floatplane, the only one of its kind preserved in the world, and others.

Автобус за Музей на авиацията ще тръгва в 16:00, 17:00 и 18:00 часа от паркинга на хотел „Тримонциум”.
The bus for Museum of Aviation – Plovdiv will leave at 4:00, 5:00 and 6:00 p.m from Trimoncium hotel`s parking.

17:00 – 18:00 „Приключения в небето и под него I“ – демонстрация. Представяне на висш пилотаж на радиоу-
правляеми модели на самолети от 24 авиобаза – Крумово. 

18:00 – 19:00 „Приключения в небето и под него II“. Ще бъде издигнат балон, с който най-смелите посетители 
ще могат да разгледат експонатите от външната ни експозиция и околността на музея от „птичи поглед” и ще 
получат грамота за полета си.

17:00 – 20:00 „Приключения в небето и под него III“. Посетителите ще могат да видят отворени кабините 
на самолетите Ан-2, МиГ-21 бис и вертолетът Ми-24. В салона на пътническия самолет Ан-24 ще се представи филм, 
тематично свързан с профила на музея. За децата ще има предвидили специални подаръци в чест на 22- та годишнина 
от създаването на Музея на авиацията.

16:00 – 20:00 Постоянна експозиция. Представяне на летящи модели на самолети, съществуващи във външ-
ната експозиция на музея – например хидроплан „Арадо-196 А-3“, единственият запазен в света от тази модификация.
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МУЗЕЙ НА АВИАЦИЯТА – ПЛОВДИВ
филиал на НВИМ 
с. Крумово, летище Пловдив

MUSEUM OF AVIATON – PLOVDIV
Branch of the National Museum of Military History
Village of Krumovo / Plovdiv Airport

13 www.airmuseum-bg.com
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7:00 p.m. – 1:00 a.m. Choice Forcing – National Autumn Exhibitions Plovdiv 2013. Curator: Assoc. Prof. Galina Lardeva, Ph.D. The 
National Autumn Exhibitions Plovdiv 2013 present Choice Forcing – ten exhibitions by young artists working in the field of the fine arts, curated 
by Assoc. Prof. Galina Lardeva, Ph.D. On view from 1st to 30th September in the Old Town of Plovdiv.

1 етаж: Калия Калъчева (живопис), Стоян Дечев (пластика и рисунка) 
First Floor: Kaliya Kalucheva (b. 1986), oil paintings / Stoyan Dechev (b. 1978), sculpture and drawings

Сводеста зала: Дарина Пеева (графика) Vault Room: Darina Peeva (b. 1972), black-and-white drawings 
Дълбока зала: Димитър Генчев (живопис) Deep Room: Dimitar Genchev (b. 1985), oil paintings 
Двор: Стоян Дечев (скулптура)  Courtyard: Stoyan Dechev, sculpture

19:00 – 01:00 „Форсиране на избора” – куратор доц. д-р Галина Лардева, Национални есенни изложби Пловдив, 
2013. Национални есенни изложби Пловдив 2013 представят проекта „Форсиране на избора” – десет изложби на млади 
художници в областта на изящните изкуства. Изложбите продължават от 1 до 30 септември.
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ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“ 
БАЛАБАНОВА КЪЩА 
ул. „Константин Стоилов“ 57 

OLD PLOVDIV MUNICIPAL INSTITUTE
BALABANOV’S HOUSE
57 Konstantin Stoilov St.

14 www.oldplovdiv.com

7:00 p.m. Presentation of Stranitsa Magazine. The second issue for 2013 of the literary magazine Stranitsa, featuring works by young 
Bulgarian writers and poets, will be presented within the framework of the Choice Forcing project, followed by a discussion on the Bulgarian 
literary scene with some of the authors.

9:30 p.m. – 12:00 a.m. A Light Tale of the Old Town of Plovdiv – videomapping / art installation by Petko Tanchev. Visualizations 
and music are used to create a site-specific computer animation based on detailed analysis of the history and character of Plovdiv’s 19th 
century quarter. The project is organized jointly by the Old Plovdiv Municipal Institute and the Voice of the Youth Association of Plovdiv.

19:00 Представяне на списание „Страница“. В рамките на проекта „Форсиране на избора” ще се представи втори 
брой на сп. „Страница“ за 2013 г., посветен на младите имена в съвременната българска литература. Ще се проведе 
разговор-дискусия за съвременния литературен контекст с някои от авторите на списанието.

21:30 – 24:00 „Светлинен разказ в Стария град“  – видеомапинг, арт-инсталация, съвместен проект на ОИ 
„Старинен Пловдив“ и екипа на Сдружение „Младежки Глас – Пловдив“, автор Петко Танчев. Настоящият проект на Об-
щински Институт „Старинен Пловдив“ включва като партньор и изпълнител екипа на Сдружение „Младежки Глас – Плов-
див“, като съдържанието на специално създадената компютърна анимация ще бъде изготвено на базата на подробен 
анализ за историята и спецификата на конкретното пространство, като така инсталацията ще има сайт-специфик 
характер. Визуализацията и музиката ще бъдат в постоянно интерактивно взаимодействие.

8:30 – 9:30 p.m. Inhalations and Exhalations – a concert of Amir Gwirtzman (Israel), with the support of the Embassy of 
Israel in Bulgaria. Amir Gwirzman is a popular ethno jazz musician performing on reed and woodwind instruments collected from around the 
world. www.amirgwirtzman.com

20:30 – 21:30 „Вдишвания и издишвания“ – концерт на Амир Гвирцман, Израел, със съдействието на 
посолството на Израел в България. Амир Гвирцман е атрактивен етно джаз музикант, който свири на множество 
тръстикови и дървени духови инструменти, събрани от цял свят. Концертът се осъществява със съдействието на 
Посолството на Израел в България. www.amirgwirtzman.com
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9:30 – 11:00 p.m. Usha Bala Elo – a performance for peace by Peritsa “Pepsi” Georgiev. Peritsa “Pepsi” Georgiev (b. 1957, 
Skopje, Macedonia) graduated from the Academy of Fine Arts in his native city in 1987. He initially joined the Zero art collective, where he worked 
on collaborative performances combining elements of collage, installation, animation, video, music and multimedia happening. Peritsa “Pepsi” 
Georgiev has been an active practitioner of yoga for more than thirty years, drawing inspirations for numerous projects under the motto “art and 
meditation”. 

7:00 p.m. Screening in honor of Georgi Boyadjiev – Boyadjana

21:30 – 23:00 „Usha Bala Elo“ – пърформанс за мира на Перица Георгиев – Пепсил. Перица Георгиев – Пепси (р. 
1957 г., Скопие, Македония). Там завършва и Академия за художествени изкуства през 1987. Първите му изяви са заедно с 
група „Зеро”, в която участват художници и музиканти, като заедно осъществяват пърформанси в областта на колажа, 
инсталацията, анимацията, видеото, музиката и мултимедийния хепънинг. Над 30 години Перица Георгиев – Пепси се зани-
мава активно с йога, от която черпи вдъхновение за проектите си, обединени под мотото „изкуството и медитацията”. 

19:00 Прожекция в памет на художника Георги Бояджиев – Бояджана
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ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“
ДВОРА НА ГАЛЕРИЯ ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ
ул. „Съборна“ 18 
OLD PLOVDIV MUNICIPAL INSTITUTE
ZLATYU BOYADJIEV GALLERY, COURTYARD
18 Saborna St.

16 www.oldplovdiv.com
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ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН 
ПЛОВДИВ“, КЪЩА НА ВЕРЕН СТАМБОЛЯН – 
ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ „ДИМИТЪР КИРОВ“
ул. „Кирил Нектариев“ 15

OLD PLOVDIV MUNICIPAL INSTITUTE
VEREN STAMBOLYAN’S HOUSE / DIMITAR KIROV 
PERMANENT EXHIBIT
15 Kiril Nektariev St.

15 www.oldplovdiv.com

7:00 p.m. – 12:00 a.m. The Art of Mosaic: History, Technology, Techniques, Iconography, Development – exhibition and workshop 
with the participation of students from the Academy of Music, Dance and Fine Arts. Lecturers: Assoc. Prof. Elena Kantareva / Assoc. 
Prof. Dechko Dechev. The project will present the art of mosaic as part of the history of world art, tracing its presence and progress from 
Antiquity through the present day, while aiming to familiarize the public with the rich mosaic heritage of Ancient Philippopolis. The exhibition 
features mosaics by artists and students. Live demonstration of mosaic techniques.

19:00 – 24:00 „Изкуството на мозайката – история, технология и техника, иконография, развитие“ –твор-
ческа работилница със съпътстваща презентация и изложба на мозайки с участието на студенти от АМТИИ – Плов-
див, лектори: доц. Елена Кантарева и доц. Дечко Дечев. Проектът представя изкуството на мозайката като част от 
световното изкуство, проследявайки присъствието и развитието й като основна изобразителна техника от Антич-
ността до днес, с цел да популяризира богатото мозаечно наследство на Античен Филипопол. Изложбата представя 
мозаечни творби на художници и студенти, работещи в тази област, както и демонстрация на място пред публика на 
различни мозаечни техники.

8:00 p.m. – 12:00 a.m. My Plovdiv – an exhibition. A project of the Plovdiv Photographers Association. It features works by Argir 
Argirov, Antoniya Kostova, Blagovesta Simeonova, Vangel Kolev, Gergana Veleva, Dora Apostolova, Elena Trifonova, Zhana Koleva, Zina Dai-
kova, Lyuba Krusteva, Lyubomir Argirov, Mariana Stefanova, Nikola Kolev, Panko Edrev, Peter Nikolay Motichka, Petar Shipchanov, Roumen 
Stoenchev, Stanka Zhurnalova, Tanya Anastasova, TrifonTrifonov and HristoDimitrov.

20:00 – 24:00 „Моят Пловдив” – изложба на Сдружение „Фотографска задруга Пловдив“. Ще видите фотографии 
на: Аргир Аргиров, Антония Костова, Благовеста Симеонова, Вангел Колев, Гергана Велева, Дора Апостолова, Елена Трифонова, 
Жана Колева, Зина Дайкова, Люба Кръстева, Любомир Аргиров, Мариана Стефанова, Никола Колев, Панко Едрев, Петер Николай 
Мотичка, Петър Шипчанов, Румен Стоенчев, Станка Журналова, Таня Анастасова, Трифон Трифонов, Христо Димитров.
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РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ
пл. „Съединение“ 1

REGIONAL ARCHEOLOGICAL MUSEUM
1 Saedinenie Sq.

19 www.archaeologicalmuseumplovdiv.org

7:00 p.m. Ancient Philippopolis – documentary by Nona Yotova. Lecture: Elena Kesyakova, architect. The documentary presents 
the history of ancient Philippopolis and Plovdiv’s rich archeological heritage, with an emphasis on large-scale construction projects such as 
the Roman Stadium. Elena Kesyakova’s lecture will build on the information provided in the documentary by adding newly-discovered details 
from the 2012 excavations of the Roman Forum and Odeon in downtown Plovdiv.

19:00 „Древният Филипопол“ – прожекция на филм на Нона Йотова и тематична лекция на арх. Елена Кесякова. 
Филмът разказва за археологическото наследство на Пловдив и показва как се е развивал града през Античността. 
Акцентира се на представителни съоръжения, построени от римляните като Античния стадион на Филипопол. Лек-
цията на Елена Кесякова ще допълни информацията от филма и ще добави нови детайли, свързани с миналогодишните 
разкопки на римския Форум и Одеон в централната част на Пловдив.
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ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“
КЪЩА НА УПРАВЛЕНИЕ 
ул. „Константин Стоилов“ 50

OLD PLOVDIV MUNICIPAL INSTITUTE
CENTRAL OFFICE
50 Konstantin Stoilov St.

17 www.oldplovdiv.com

7:00 p.m.– 1:00 a.m. Choice Forcing – National Autumn Exhibitions Plovdiv 2013. Curator: Assoc. Prof. Galina Lardeva, Ph.D. The 
National Autumn Exhibitions Plovdiv 2013 present Choice Forcing – ten exhibitions by young artists working in the field of the fine arts, curated 
by Assoc. Prof. Galina Lardeva, Ph.D. On view from 1st to 30th September in the Old Town of Plovdiv.

19:00 – 01:00 „Форсиране на избор“ – куратор: доц. д-р Галина Лардева, Национални есенни изложби Пловдив, 
2013. Национални есенни изложби Пловдив 2013 представят проекта „Форсиране на избора” – десет изложби на млади 
художници в областта на изящните изкуства. Изложбите продължават от 1 до 30 септември.

Двор: Нина Русева (живопис) Courtyard: Nina Russeva (1977), oil paintings

7:00 p.m. – 1:00 a.m. Choice Forcing – National Autumn Exhibitions Plovdiv 2013. Curator: Assoc. Prof. Galina Lardeva, Ph.D. The 
National Autumn Exhibitions Plovdiv 2013 present Choice Forcing – ten exhibitions by young artists working in the field of the fine arts, curated 
by Assoc. Prof. Galina Lardeva, Ph.D. On view from 1st to 30th September in the Old Town of Plovdiv.

19:00 – 01:00 „Форсиране на избора” – куратор доц. д-р Галина Лардева, Национални есенни изложби Пловдив, 
2013. Национални есенни изложби Пловдив 2013 представят проекта „Форсиране на избора” – десет изложби на млади 
художници в областта на изящните изкуства. Изложбите продължават от 1 до 30 септември.
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ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“
КЪЩА ХИНДЛИЯН 
ул. „Артин Гидиков“ 4 

OLD PLOVDIV MUNICIPAL INSTITUTE
HINDLIYAN’S HOUSE
4 ArtinGidikov St.

18 www.oldplovdiv.com

Двор: Лора Пармакова (скулптура)  Courtyard: Lora Parmakova (b. 1982), sculpture
Веранда: Любомир Кръстев (графика и рисунка) Porch: Lyubomir Krustev (b.1983), drawings
Маза: Зина Неделчева (рисунка)   Basement: Zina Nedelcheva (b. 1986), drawings
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7:00 p.m. – 12:00 a.m. Permanent exhibit

7:00 p.m. – 12:00 a.m. Leaving a Mark on History: Treasures from Greek Museums – traveling exhibition. The exhibition presents 
treasures from the collections of the National Archeological Museum of Greece, the Numismatic Museum and the Museum of Kerameikos 
in Athens, the Archeological Museum in Argos, the Archeological Museum in Delphi, the Archeological Museum in Lamia, the Museum of 
Byzantine Culture in Thessaloniki and the Thebes Archaeological Museum. On view until 30 October 2013.

19:00 – 24:00 Постоянна експозиция

19:00 – 00:00 „Непреходен отпечатък в историята: Съкровища от гръцките музеи“ – временна гостуваща из-
ложба (Гърция). Изложбата представя част от колекциите на Националния археологически музей, Нумизматичния музей и 
Музей Керамикос в Атина, Археологическия музей в Аргос, Археологическия музей в Делфи, Археологическия музей в Ламия, 
Музея на византийската култура в Солун, Археологическия музей в Тива. Може да бъде видяна в периода: 31 май – 30 ок-
томври 2013 г.

7:00 p.m. – 1:00 a.m. Alafranga Fashions (or how full-bottomed breeches turned into pants and sleeveless dresses into silk 
skirts) – exhibition. The exhibition reveals the eclecticism of men’s and women’s wear in late 19th and early 20th century Bulgaria and 
specifically the merging of Oriental-style ethnic clothing with fashion influences from Vienna and Paris. On view until 20 October.

19:00 – 01:00 „Модата Алафранга“ (или как потурите станаха панталони, а сукманът – копринена „фуста“) – 
изложба. Изложбата представя еклектиката на облеклото в края на ХIХ и началото на ХХ в., навлизането на европейските 
модни влияния в една ориенталска по дух страна. Тя разказва как и защо в многоетничен град като Пловдив се появяват неве-
роятните съчетания между традиционното облекло и навлезлите от Виена или Париж дрехи и аксесоари. Ще бъдат показани 
всички тези скъпи и най-често вносни вещи, които допълват облика на пловдивския „европеец”. Отворена до 20 октомври.

музеи 
и галерии

локация

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ
ул. „Д-р Стоян Чомаков“ 2

REGIONAL ETHNOGRAPHIC MUSEUM
2 Dr. Stoyan Chomakov St.

20 www.ethnograph.info

9:00 – 10:00 p.m. A documentary about urban fashions in late 19th and early 20th century Bulgaria – screening

10:00 – 11:00 p.m. Catwalk show of men’s and women’s wear (incl. underwear) from the late 19th and early 20th century, courtyard

20:00 – 21:00 „Амулети, талисмани, пергаменти“  – изложба с презентация и демонстрация, доц. д-р Ангел 
Гоев. Изложбата показва възстановки на старинни образци на амулети и талисмани, изработени според традиционните 
обредни технологии на траки, славяни и прабългари, а впоследствие станали общобългарски. Според старите народни 
вярвания амулетите и талисманите са предмети на силата, които имат способност да отблъскват и прогонват злите 
сили, да пазят и защитават, да носят добро и сполука на притежателите си или там, където са поставени. Вярва се, че 
тази им способност се дължи на магическата им сила, получена чрез специалната, обредна направа, от естеството на 
материала, от магическите знаци по тях, от заклинателните текстове и формули произнасяни при изработката.

21:00 – 22:00 Прожекция на филм за градската мода към изложбата „Модата Алафранга“

22:00 – 23:00 Ревю-спектакъл с представяне на градско – дамско и мъжко облекло и завършване на дефиле-
то с бельо от края на ХІХ и нач. на ХХ век

8:00 – 9:00 p.m. Amulets, Talismans and Parchment Scrolls  – exhibition. Presentation and demonstration: Assoc. Prof. 
Angel Goev. The exhibition presents amulets and talismans created with the technologies of the ancient Thracians, Slavs and Bulgars, which 
in later centuries were adopted by all Bulgarians. Amulets and talismans were believed to protect their owners from danger or harm, as well as 
to bring good luck and fortune. Their magic powers were attributed to the materials from which they were made, the incantations performed 
during their ritual production and the magic signs on their surfaces.
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4:00 – 8:00 p.m. / 7:00 p.m. – 00:00 a.m. Interpretations of History, workshop. Visitors will get a chance to see school aids 
and textbooks used in the Bulgarian church and monastery schools during the 19th century, and work with Hristo G. Danov’s 
mutual-education tables. Slates (resembling present-day tablets) and slate-pencils will be available for those willing to try the 
19th century way of taking notes. The activities will be hosted in a restored classroom from the Bulgarian Revival period. 
The project is a follow-up activity to the Night of Retro Photography (2012), a project supported by the America for Bulgaria Foundation.

16:00 – 20:00 / 19:00 – 24:00 „Интерпретации на историята“, уъркшоп. Дейностите са базирани във възстано-
вената класна стая от Възраждането, където посетителите ще имат възможност да се запознаят с учебни пособия 
и книги, използвани в килийните училища, да работят с взаимоучителните таблици на Христо Г. Данов. Ще бъдат 
осигурени дъсчици за писане с калеми, на които толкова много приличат днешните таблети. 
Дейностите са продължение на спечеления от РИМ Пловдив през 2012 г. пред Фондация „Америка за България” проект ”Нощ на ретрофотогра-
фията”.

музеи 
и галерии

локация

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Експозиция „Книгоиздаване в България през 
втората половина на 19 и началото на 20 в.“ /
Къщата на Христо Г. Данов/
ул. „Митрополит Паисий“ 2

REGIONAL MUSEUM OF HISTORY
Book Publishing in late 19th and early 20th century Bulgaria 
Exhibit / Hristo G. Danov’s House
2 Mitropolit Paisiy St.

22 www.historymuseumplovdiv.org

7:00 p.m.– 00:00 a.m. Interpretations of History – demonstration by the Rodolyubie Association, courtyard. Members of the Ro-
dolyubie Association will make a live demonstration of firearms and cold weapons use. Visitors will get a chance to have their picture taken 
while posing with their weapon of choice.

7:00 p.m. – 00:00 a.m. Bacho – photographs by Boris Kovachev, non-photographer, of Rangel Stoilov, sculptor. The exhibition contains 
black-and-white images, captured by non-photographer Boris Kovachev on medium-format film, of sculptor Rangel Stoilov in his studio.

19:00 – 24:00 „Интерпретации на историята“  – демонстрация, акция на дружество „Родолюбие“. В двор-
ното пространство на музея членове на пловдивското дружество „Родолюбие“ще демонстрират на живо работа с 
хладно и огнестрелно оръжие. Благодарение на закупената принтерна техника от миналогодишния спечелен проект, 
посетителите ще могат да се снимат с оръжието, да принтират снимката и да я отнесат за спомен. В дворното 
пространство на музея членове на пловдивското дружество „Родолюбие” ще демонстрират на живо работа с хладно и 
огнестрелно оръжие. Посетителите ще могат да се снимат с оръжието, за да запазят спомен от посещението си.

19:00 – 24:00 „Бачо“ – изложба на Борис Ковачев – нефотограф, Рангел Стоилов – скулптор. Борис Ковачев – 
нефотограф и Рангел Стоилов – скулптор представят съвместна изложба „Бачо“, която включва чернобели фотогра-
фии, заснети от Борис Ковачев на средноформатен филм на скулптора Рангел Стоилов в творческата му среда.

музеи 
и галерии

локация

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Експозиция „Българско Възраждане“ /Къщата 
на Димитър Георгиади/
ул. „Цанко Лавренов“ 1 

REGIONAL MUSEUM OF HISTORY
Bulgarian Revival Exhibit / DimitarGeorgiadi’s House/
1 TsankoLavrenov St.

21 www.historymuseumplovdiv.org
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4:00 – 8:00 p.m. / 7:00 p.m. – 00:00 a.m. Interpretations of History: the Bulgarian Reunification in the Arts  – exhibition, 
screening, demonstration, workshop. The exhibition will present various interpretations of the Bulgarian Reunification in the works of art-
ists, writers, documentary makers from the late 19th and the 20th centuries. The exhibition will serve as the basis for an educational module, 
which includes: a drawing workshop (using ready-made images), a printing workshop, and documentary screenings.

16:00 – 20:00 / 19:00 – 24:00 „Интерпретации на историята и българското Съединение в изкуството” – изложба, 
прожекция на филми, работно ателие. Изложбата ще представи творческите виждания и интерпретации по темата 
от художници, писатели, кинодокументалисти през XIX и XX в. Експозицията ще послужи за отправна точка в реализи-
рането на образователния модул, което включва: рисуване върху копирки, видеопрожекции на филми за Съединението 
на България, направата на графични копия в малък тираж и анотирането им. 

музеи 
и галерии

локация

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Експозиция „Съединение на България 1885 г.“
пл. „Съединение“ 1
REGIONAL MUSEUM OF HISTORY
Bulgarian Reunification of 1885 Exhibit
1 Saedinenie Sq.

23 www.historymuseumplovdiv.org

4:00 – 8:00 p.m. / 7:00 p.m. – 00:00 a.m. Interpretations of History  – an exhibition and demonstration by historical 
reenactment groups from around the country. Visitors will get a chance to have their picture taken in medieval armor, shield and sword. 
Demonstrations of medieval jewelry, embroidery and weaving techniques.

16:00 – 20:00 / 19:00 – 24:00 „Интерпретации на историята“ – демонстрация на членове на клубове за исторически 
възстановки от страната. Паралелно с разглеждането на изложбата, посетителите ще могат да се снимат в одеждите 
на средновековни войни с метални ризници, щит и меч. Ще бъдат направени демонстрации на различни дейности по изра-
ботка на мъниста, бижута и други.

музеи 
и галерии

музеи 
и галерии
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локация

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ 
МУЗЕЙ, Музеен център за съвременна 
история
ул. „А.Букорещлиев“ 14
REGIONAL MUSEUM OF HISTORY
Center for Modern History
1 Saedinenie Sq.

РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН 
МУЗЕЙ
ул. „Хр. Г. Данов“ 34
REGIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY
34 Hristo G. Danov St.

24

25

www.historymuseumplovdiv.org

www.rnhm.org

7:00 p.m. – 00:00 a.m. Medieval Bulgarian Costumes – exhibition. Presentation: Kalina Atanassova (Varna). The exhibition features 
eight male and eight female costumes, eight pieces of headgear, two shields and twelve hand-drawn full-color costume reproductions. A 
multimedia presentation will compliment the information provided on exhibition panels. On view until 4 October.

8:00 – 10:00 p.m. Bulgaria’s Flora and Fauna  – multimedia presentations. Multimedia presentations of amphibians, reptiles, 
birds, mammals and plants (outside the Museum’s premises).

19:00 – 24:00  „Българският средновековен костюм“  – изложба, презентация на Калина Атанасова, Варна. 
Изложбата включва 8 женски и мъжки костюми, 8 украси за глава и 2 щита, както и 12 пълноцветни илюстрации-
възстановки. Посетителите ще могат да се запознаят с информационни табла и мултимедийна презентация на кос-
тюмите по време на ползване. Изложбата ще продължи две седмици.

20:00 – 22:00 „Българската флора и фауна“ – презентация. Мултимедийни презентации за земноводни, влечу-
ги, птици, бозайници и растения от България, ще се състоят извън сградата на музея.
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8:00 – 9:00 p.m. А to Jazz into the Night: Toni Zlatanov Quatro / Toni Zlatanov, Dimitar Karamfilov, Emil Pehlivanov, Dimitar 
Lyolev – soul, funk, pop-jazz; on the steps outside Kamenitsa Bar

9:00 – 10:00 p.m. А to Jazz into the Night: Martin Tashev Latin Jazz Quartet – latino jazz, salsa, vocals; Djumaya Djamiya Sq. 
/ corner of Zhelezarska St. and Konstantin Stoilov St.

10:00  – 11:00 p.m. А to Jazz into the Night: Vassil Parmakov Trio/ Vassil Parmakov, Dimitar Karamfilov, Marina Gospodinova – 
jazz standards, evergreens, vocals; on the steps outside Sveta Bogoroditsa Cathedral, Old Town

11:00 p.m. – 12:00 a.m. А to Jazz into the Night: Brass Village – brass band music; Hissar Kapiya, Old Town. The public will get a 
chance to listen to artists such as Toni Zlatanov and his quartet, the iconic Dimitar Karamfilov and Vassil Parmakov in the company of the 
ravishing singer Marina Gospodinova, the Martin Tashev Latin Jazz Quartet and the inimitable Brass Village Band in selected open air locations 
across the city.

20:00 – 21:00 „А to Jazz в Нощта“ – Концерт на „Тони Златанов Куатро“ / Тони Златанов, Димитър Карамфи-
лов, Емил Пехливанов, Димитър Льолев, България – соул, фънк, поп-джаз квартет, вокал, Стълбите на Kamenitza

21:00 – 22:00 „А to Jazz в Нощта“ – Концерт на „Мартин Ташев латин джаз квартет“ – латино-джаз, салса, 
вокал, Площад на Джумая Джамия, ул. Железарска / ул. Константин Стоилов

22:00 – 23:00 „А to Jazz в Нощта“ – Концерт на Васил Пармаков трио / Васил Пармаков, Димитър Карамфилов, 
Марина Господинова – джаз стандарти, евъргрийни, вокал – Стълбите на църквата „Св. Богородица“

23:00 – 24:00 „А to Jazz в Нощта“ – Концерт на „Брас Вилидж“ – духова музика, марчинг брас бенд – Хисар 
Капия. Магията на тази музика ще бъде проектирана с няколко концерта на открито, следвайки пътя на събитието 
и най-интересните места, които хората посещават, имайки възможност да чуят артисти като Тони Златанов и 
неговия квартет, емблематичните Димитър Карамфилов и Васил Пармаков в компанията на очарователната певица 
Марина Господинова, Мартин Ташев латин-джаз квартет и неповторимия духов оркестър „Брас Вилидж“.

локация

„А TO JAZZ В НОЩТА“ – ПРОЕКТ НА „A 
TO JAZZ“ FESTIVAL
Различни локации в Пловдив

А TO JAZZ INTO THE NIGHT – A PROJECT OF A TO 
JAZZ FESTIVAL
Selected locations across Plovdiv

49

20.09
петък

Град и публични пространтства
The City and Public Spaces

град и публични 
пространства

19:30 – 21:00 „Алтернативна карта на Пловдив“  – представяне от съставителите Катрин Сариева, арх. 
Владислав Костадинов, инж. Антония Вълканова и разговор. „Алтернативна карта на Пловдив“ е печатен туристи-
чески гид за различния, непознат и неприсъстващ в официалните туристически пътеводители град. „Алтернативна 

локация

АЛТЕРНАТИВНА КАРТА ПЛОВДИВ – 
ПРОЕКТ НА ФОНДАЦИЯ „ОТВОРЕНИ 
ИЗКУСТВА“ И „СТУДИО 8 ½“
Общинско предприятие „Радостни обреди“ 
ул. „Хр. Г. Данов“ 34

ALTERNATIVE MAP OF PLOVDIV, A PROJECT OF 
THE OPEN ARTS FOUNDATION AND STUDIO 8 ½
Joyful Rituals Municipal Company, 34 Hristo G. Danov St.

50
град и публични 
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7:30 – 9:00 p.m. Alternative Map of Plovdiv  – launch. Presentation: Katrin Sarieva, Vladislav Kostadinov and Antonia 
Vulkanova, followed by Q&A. The Alternative Map of Plovdiv is a tourist guide of the uncharted and unfamiliar Plovdiv. It draws attention to 
some landmark architectural and cultural sites that are threatened by destruction or neglect. Four of the routes – Communist Era, Tobacco 
Quarter, Kapana Quarter and Bauhaus – were designed as a result ofthe public discussions held at artnewscafe in 2012 under the general 
title “An Arbor for the City”. The routes Religions and OtetsPaisiy St. were added with a view of creating wider awareness of Plovdiv’s history 
and life style. Each visitor will get a copy of the Alternative Map of Plovdiv. A tour of the sites will be organized on 21 September (see program).

карта на Пловдив“ акцентира и върху някои спeцифични за облика на града архитектурни и културни обекти, които 
са неглижирани и заплашени от унищожаване или бавна разруха. Базовата селекция на маршрутите съставителите 
изграждат на основа проведената серия от публични дискусии през 2012 година в artnewscafe „Беседка за града“ поте-
мите: СОЦ-наследството на Пловдив, Тютюневите складове на Пловдив, Квартал „Капана“, Баухаус под тепетата. 
Маршрутите Религии и Улица „Отец Паисий“ са добавени с цел по-доброто опознаване на специфичния пловдивски начин 
на живеене. Всеки от посетителите ще получи екземпляр от „Алтернативна карта на Пловдив“. На следващия ден 21 септември предстои 
тур по маршрутите на картата (подробности вижте в програмата).

9 p.m. DAGADANA – concert. DAGADANA is a Polish-Ukrainian trio merging a variety of musical styles: jazz, Polish and Ukrainian folk 
and electronic music. Their concerts are full of laughter and joy, for performers and audiences alike. This intercultural project will appeal to 
anyone with an open heart for the Slav soul, which is simultaneously wild and tender. In 2010, Dagadana’s debut album, Maleńka, won the 
Polish music award Fryderyk for Best Folk/World Music Album and was nominated in two other award categories (Debut of the Year and Album 
of the Year). The group consists of Dagmara Gregorowicz (vocal), Bogdana Vynnytska (vocal, keyboards) and Mikołaj Pospieszalski (double 
bass). www.dagadana.pl
After party in Library club

21:00 DAGADANA – концерт. DAGADANA е полско-украинско трио, съчетаващо различни музикални стилове: джаз, 
фолк и електронна музика. Изпълнените със смях концерти свидетелстват за това, че тази музика прави щастливи 
слушателите, така кaкто и изпълнителите. Междукултурният проект би трябвало да допадне на вкуса на всеки слу-
шател, отворен да приема славянската душа, лудешка от една страна и нежна от друга. Дебютният албум „Maleńka“ 
получава две номинации (Дебют на годината и Албум на годината) и награда Фридерик в категория Албум на годината 
2010. Ще ги видите и чуете в следния състав: Дагмара Грегорович (вокал), Богдана Виннитска (вокал, пиано), Михал Ярос 
контрабас). www.dagadana.pl
Афтър – парти в клуб „Библиотеката“

локация

„DAGADANA“
Сцена пред artnewscafe, ул. „Отец Паисий“ 38
Със съдействието на Полски Институт и в партньорство с 
клуб „Библиотеката“ и „Интеркомплекс ООД“

DAGADANA
Open air stage outside artnewscafe, 38 Otets Paisiy St.
With the support of the Polish Institute and in partnership with 
Library Club and „Intercomlex“ Ltd.
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„ДЕТСКИ ПАНАИР – ПРОЕКТ НА 
ФОНДАЦИЯ EASYART (ЧАСТ 1)
Различни локации в Пловдив

CHILDREN’S FAIR – A PROJECT OF THE EASYART 
FOUNDATION (PART I)
Selected locations across Plovdiv
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„Детски панаир“ е най-големият детски фестивал в България, с двудневна разнообразна програма oт ателиета със 
свободен достъп за деца, даващ им възможност да се докоснат до света на творчеството, културата, образованието 
и спорта. Организира се от фондация „EasyАrt“ и има за цел да приобщи децата към културните институции – музеи и 
галерии, чрез специално създадени тематични образователни игри и ателиета. 

With its rich two-day program of free workshops in the fields of creativity, culture, education and sports, the Children’s Fair is the largest 
children’s festival in Bulgaria. Organized by the EasyArt Foundation, it aims to attract the interest of a wide range of children and parents to 
cultural institutions such as museums and galleries through thematic educational games and workshops.

4:00 – 8:00 p.m. Games for children and adults, Djumaya Djamiya Park. Visitors will get a chance to take part in the following 
games: My Plovdiv (with an architectural theme), Archeological Secrets of Plovdiv, Secrets of Plovdiv Museums and others, as well as in 
make-up and mural painting workshops. 

8:00 p.m. – 1:00 a.m. Luminous make-up, luminous fresco, light-based photography, theater of shadows, luminous zumba, 
torch juggling and luminous theater, Djumaya Djamiya Park

4:00 p.m. – 1:00 a.m.  Space Mission and Secrets of the Seabed, Town Council Hall (former Youth Center / Mladezhki dom), 20 
Avksentiy Veleshki St. Your dream of traveling around the Solar System might not be impossible to achieve, after all. Dressed as an astro-
naut, you will get a chance to fly past planets and constellations. If, on the other hand, you would like to discover the secrets of the world’s 
oceans, take some time to examine them on board a submarine.

16:00 – 20:00 Игри за деца и възрастни, градинката на Джумаята. Ще можете да участвате в „Моят Плов-
див“ – игра с архитектурни елементи; „Археологическите потайности на Пловдив“ – игра с археологическите находки 
на Пловдив; „Тайните на музеите в Пловдив…“ и др., както и в ателиетата по макиаж и стенопис.

20:00 – 01:00 Светещ макиаж, светещ стенопис, фотография със светлина, театър на сенките, светеща 
зумба, жонглиране с огън и светещ театър, градинката на Джумаята

16:00 – 01:00 „Мисия в космоса“ и „Тайните на морското дъно“, Общински съвет Пловдив /бившия Младежки 
дом/ ул. „Авксентий Велешки“ 20. Мечтата да пътувате и опознаете слънчевата система, може да бъде реализирана. 
Облечени като космонавт, ще получите космическа мисия и ще летите между планети и съзвездия. Ако пък искате да 
опознате тайните на моретата и океаните и да видите техните обитатели, елате и пътешествайте с подводница.
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МАЛКАТА БАЗИЛИКА
бул. „Мария Луиза“ до бл. 23

THE SMALL BASILICA
Maria-Louiza Blvd., near Block 23
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6:30 p.m. – 1:00 a.m.  Official Opening of the Small Basilica. The Small Basilica of Philippopolis is a listed building of substantial his-
torical significance. Built in the second half of the 5th century AD, it provides evidence of the spread of Early Christianity in the present-day 
Bulgarian lands, as well as of the exceptional quality of floor mosaics in Philippopolis in Late Antiquity. Found in the 1980s, the ruins of the 
Small Basilica have been restored and socialized with the support of the America for Bulgaria Foundation, the Bulgarian Ministry of Culture 
and the Municipality of Plovdiv, 2010-2013.

18:30 – 01:00  Откриване на „Малката базилика“. „Малката базилика“ е паметник на културата от национално 
значение. Издигната скоро след средата на 5 век сл. Хр., трикорабната сграда е свидетелство за разпространение на 
ранното християнство в българските земи, както и за изключителното майсторство в изработване на подови мозай-
ки в Късноантичния Филипопол. „Малката базилика“ е открита при строителни работи в края на 80-те години на ми-
налия век. Проектът за цялостната й реставрация и социализация е осъществен в 2010 – 2013 година с финансовата 
подкрепа на фондация „Америка за България“, на Министерството на културата и на Община Пловдив.

10:00 – 11:00 p.m. Monocrossing  – Derida Dance  – multimedia dance performance, Zhivko Zhelyazkov, concept and 
choreography, Polina Stoyanova, visual environment, Ivan Shopov, music, Philip Milanov (Bulgaria) / Marian Hargitai (Hungary), 
dance, Snezhana Papazova, costumes, Atanas Maev (Bulgaria) / Dora Trifonov (Hungary), production managers. Monocrossing is a 
multimedia dance performance in which the characters move through a variety of virtual spaces and challenges in constant search of what 
could help them achieve their personal mission. The project is a co-production of the Bulgarian dance company Derida Dance and the Central 
Europe DanceTheater of Budapest, and is supported by the Bulgarian Ministry of Culture. The concept and choreography are by Zhivko Zhe-
lyazkov, who is joined by dancers Philip Milanov (Bulgaria) and Marian Hargitai (Hungary, nomination for Best Hungarian Dancer, 2012). The 
visual environment is by Polina Stoyanova, while the music is by the prolific Ivan Shopov, a.k.a. as Balkansky and Cooh.

22:00 – 23:00 „Monocrossing“ – мултимедиен танцов пърформанс, Derida Dance, Живко Желязков /идея и хо-
реография/, Полина Стоянова /визуална среда/, Иван Шопов /музика/, Филип Миланов (България) / Мариан Харгитаи 
(Унгария) /танц/ Снежана Папазова / костюми/, Атанас Маев (България) и Дора Трифонов (Унгария) / Продукционен 
мениджър/. „Monocrossing“ е мултимедиен танцов пърформанс, в който героите преминават през различни виртуални 
пространства и предизвикателства в непрестанното търсене на това, което ще им помогне да изпълнят своята 
лична мисия. В спектакъла танцьорите поемат ролята на герои на една интерактивна история, задвижвана от не-
престанно проучване и решаване на пъзел докато достигнат до своята крайна цел. Проектът е ко-продукция между 
българската танцова компания Derida Dance и Central Europe Dance Theater, Будапеща и е подкрепен от Министерство 
на Културата на Република България. Концепцията и хореографията са на Живко Желязков, а заедно с него се впускат 
танцьоритеФилип Миланов и номинираната за най-добър изпълнител на Унгария за 2012 г. Мариан Харгитай. Визията 
е дело на Полина Стоянова, а музикалната среда на продуктивният музикант Иван Шопов, известен с псевдонимите 
Balkansky и Cooh.
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MONOCROSSING
ко-продукция на Derida Dance и Central Europe Dance 
Theater (Унгария) 
Лятно кино „Орфей“

MONOCROSSING
co-production of Derida Dance and the Central Europe 
Dance Theater (Hungary)
Orpheus Open Air Cinema
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ПРОЕКТ „КИНО КОСМОС“ на 
Колектив – Кино Космос, КАБ и САБ
Кино Космос, ул. „Гладстон“

PROJECT KOSMOS CINEMA BY THE CHAMBER OF 
ARCHITECTS IN BULGARIA
Cosmos Cinema, William Gladstone St.
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www.komsomol.eu

10:00 – 02:00 Да вдъхнем нов живот на Кино Космос. Колектив – Кино Космос, КАБ и САБ и добровлци от 
МИКЦ Пловдив Област
Изложба на проекти от конкурса „Кино Космос – място за култура”
Изящни и приложни изкуства: „Тук и Отвъд“ – фотоизложба (Райчо Димитров); „Страх“ – фотоизложба (Гергана 
Табакова); „Оригами“ – изложба (Живко Маджаров); „Днес, Преди и След“ серия „Дестилация“– фотоизложба (Владимир 
Пеков); изложба моден дизайн – Инсталация (CAREVITSA); “Око“ – видео инсталация (Гергана Табакова).
„На ваша отговорност“ Иван Крушевски, Тихомир Алексиев
ART of FACTS – Изложба на намерени артефакти свързани с историята на Кино Космос – кино архив, филмови ленти, 
картини, плакати и други Колектив – Кино Космос, КАБ и САБ

10:00 – 19:00 Представяне на различни занаяти: Керамика (София Христозова); Дърворезба (Десислава Лапа-
това); Вълна (Диана Бойкова); Кене (Ана Драганова); Дизайн на мебели и аксесоари (Archabits, Piron).

10:00 a.m. – 02:00 a.m. Reviving the Cosmos Cinema – space recycling. Cosmos Cinema team and Bulgarian Architects Chamber
Cosmos Cinema – a Place for Culture 
exhibition: Here and Beyond – photo exhibition by Raycho Dimitrov; Fear – photo exhibition by Gergana Tabakova; Origami – 
exhibition by Zhivko Madjarov; Today, Before and After – Distillation Series – photo exhibition by Vladimir Pekov; Fashion Design 
Exhibition – installation – CAREVITSA; Eye – video installation by Gergana Tabakova
At Your Own Risk – installation by Tihomir Alexiev
Painting on movie posters
ART of FACTS – exhibition of found artifacts related to the history of the Cosmos Cinema: film archive, paintings, posters, etc. – 
Cosmos Cinema team, Bulgarian Architects Chamber and Bulgarian Actors Union

19:00 – 01:00 Experimental electro-acoustic band – Тодор Жичков & Александър Батенберг (Bigbanda)
Парти Комсомол – музикални компилации 
Прожекция във фоайето на киното – Колектив Кино Космос, КАБ и САБ

10:00 a.m. – 7:00 p.m. Exhibition, demonstration and workshop in various crafts. Sofia Hristozova, pottery; Dessislava 
Lapatova, wood carving; Diana Boykova, wool; Ana Draganova, point lace; Archabits / Piron, furniture and accessory design

20:00 – 02:00 „Капсула във времето“ – прожекция в големия киносалон

7:00 p.m. – 1:00 a.m. Experimental electro-acoustic band – Todor Jichkov and Alexander Batenberg (Bigbanda)
Party Komsomol Music sets 
Screening in the Big Hall – reviving the cinema – Cosmos Cinema team, Bulgarian Architects Chamber and Bulgarian Actors Union

8:00 p.m. – 2:00 a.m. Time Capsule – screening in the Big Hall – reviving the cinema Cosmos Cinema team, Bulgarian 
Architects Chamber and Bulgarian Actors Union
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11:00 p.m. – 12:00 a.m. Closer – performance by Natasha Kyupova, with the participation of Duende Dance Studio. Two people 
try to push a pair of concrete columns at the base of a building closer together with their bare hands. After long and exhausting attempts at 
union, they decide to go their own ways. A process of “separation” follows. The performance captures the process of repeated separation and 
reunion – a meaningless circle in which it gradually becomes clear that true intimacy and escape are equally impossible.

23:00 – 00:00 „Приближаване“ – пърформънс на Наташа Кюпова с участието на танцово студио „Дуенде“. 
Опитът на двама души да приближат една към друга две бетонни колони на сграда само с голиТЕ си ръце. След дълги 
и изтощителни усилия за сближаване, те решават да се разделят. Следва процес на  „отдалечаване” . Пърформансът 
представя това действие, повтарящо се в един омагьосан кръг на „приближаване-отдалечаване“. Едно безсмислено 
действие, в което бавно започва да изплува невъзможността за постигане на истинска близост, а също и невъзмож-
ността за бягство.

локация

„ПРИБЛИЖАВАНЕ“ – ПРОЕКТ НА 
НАТАША КЮПОВА
Детмаг, ул. „Райко Даскалов“

CLOSER – A PROJECT BY NATASHA KYUPOVA
Detmag, Raiko Daskalov St.
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„ЕXCOLO VI“ – ПРОЕКТ НА МАРТИН 
ЩУРМ
Небет тепе
със съдействието на Австрийско посолство в България

ЕXCOLO VI – A PROJECT BY MARTIN STURM
Nebet Hill, Old Town
with the support of the Embassy of Austria in Bulgaria
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19:00 – 01:00 „Еxcolo VI“ – инсталация, Мартин Щурм. „Еxcolo VI“ е артистичен проект в развитие (I, II, III, IV...), 
който се случва интерактивно сред природата или на обществено място. Избират се пространства, представляващи 
граница, преход между културата и природата, или обратно. До момента проектът е бил реализиран на някогашното 
военно летище Асперн (Виена) през 2011 г., което междувременно е било изоставено, а сега ще се преобразува в квартал на 
Виена. През 2013 „Еxcolo III“ се поставя в Сан Педро (Калифорния, САЩ), в пространството на потънала 20-метрова плажна 
алея, наречена „Потопения град“, която днес е просторно заградено място за отдих, завладяно от природата. Работата 
може да се възприеме като проявление на конфликта между културата и природата. Думата „excolo“ означава „меко 
развитие“, в смисъла на „сеитба“, и археологическият тракийски обект на хълма на Небет тепе е подходящо място за 
представянето на този процес, показвайки симбиозата между хората и мощта на природата. Идеята е да се напомни 
колко трудно е да се създава, изгражда и развива, и – от друга страна – колко крехка и малка е тази планета.

7:00 p.m. – 1:00 a.m. Еxcolo VI – an installation by Martin Sturm. Еxcolo is an interactive artistic project in progress (I, II, III, IV...) 
staged in locations that mark the transition between nature and culture, or vice versa. In 2011, it was implemented at a former military air 
base in Aspern (Vienna), which is due to be regenerated as a residential area. In 2013, Excolo III was staged in San Pedro, California, along a 
20-metre-wide sunken seaside promenade, called “The Sunken City”, that has been reclaimed by nature and is now an area for recreation. 
The word “excolo” means “a soft development” / “the sowing of seeds”, and the ruins on Plovdiv’s Nebet Hill appropriately illustrate the con-
flict between culture and nature. The project aims to remind us how difficult it is to create, build and develop, while simultaneously protecting 
the well-being of our small and fragile planet.

19:00 – 01:00 „Камбана“ – звукова инсталация, Мартин Щурм със съдействието на Австрийското посолство 
в България. Звуковата инсталация „Звънец“ ще бъде разположена на тракийското селище на Небет тепе. Въз основа 
на звуков запис на типичен камбанен звън ще се създаде скрита намеса в звуковата среда, целяща да създаде дразне-
ние, което да напомни на посетителите за историческата важност на мястото и в същото време да се стимулира 
отражение на ролята и намесата на религията в съвременното общество. 

7:00 p.m. – 1:00 a.m. Bell – a sound installation by Martin Sturm, with the support of the Embassy of Austria in Bulgaria. Martin 
Sturm’s sound installation Bell will be performed on the site of the former Thracian settlement on Nebet Hill. A recorded sound of bell ringing will 
remind visitors of the historic importance of this settlement and invite them to reflect on the role and influence of religion in contemporary societies.



26
страница

7:00 p.m. – 1:00 a.m. A project by Olivia Robinson and Jesse Stiles, USA. Olivia Robinson and Jesse Stiles will create a site-
specific, performative installation that activates and transforms the historic Roman Stadium of Philippopolis. The Stadium site is 
a space with many layers: physical ones – excavated space and buried space; architectural ones – where ancient and modern 
constructions meet; and layers of history spanning two millennia. These layers will be explored in an installation using a variety 
of media including inflatable sculpture, projected animations, and generative sound.  Olivia Robinson is a multimedia artist whose 
work spans installation, research, performance, and community engagement. Robinson’s diverse body of work, which ranges in scale from 
hand-built textile circuits to architectural-scale inflatable structures, investigates issues of justice, identity, community, and transformation. 
She has received awards and honors from the National Endowment for the Arts, the Franklin Furnace Fund, the New York State Council on 
the Arts, Sculpture Space, and the Center for Land Use Interpretation. Her work has been recognized in numerous books, journals, and CD/
DVD releases, and has been presented at internationally recognized venues such as the Baltimor Museum of Art, the WPA / CorcoranMuseum, 
the Museod’ Arte Provincia di Nuoroin Sardegna, Italy, the Center for Photography at Woodstock, SIGGRAPH, ISEA and the Boston Cyber Arts 
Festival. Robinson lives in Baltimore, Maryland, and teaches at the Maryland Institute College of Art. Jesse Stiles (b. 1978, Boston, MA) is a 
new media artist, composer/musician, and designer of electronic instruments. Through the adaptive misuse of emerging digital technologies, 
Stiles creates works that are entertaining, disorienting, immersive, and transformative. Stiles’ performances and generative installation work 
engage with and deconstruct a number of populist formats including electronic music, cinema, and the “light show” – pushing these mediums 
into realms both sublime and subliminal.

19:00 – 01:00 Проект на Оливия Робинсън и Джеси Стайлс, САЩ. Оливия Робинсън и Джеси Стайлс ще 
създадат сайт-спесифик пърформативна инсталация, която активизира и трансформира Римския стадион в Пловдив. 
Стадионът е място, където се преплитат различни пластове: физически, архитектурни, исторически, които ще бъ-
дат изследвани посредством различни медии: надуваема скулптура, анимация, звук. Оливия Робинсън е мултимедиен 
артист, чиито работи включват пърформанси, инсталации, изследвания и социално ангажирани акции. Разнообразните 
работи на авторката изледват въпросите за справедливостта, идентичността, общността и трансформацията и 
варират от ръчно изработени текстилни вериги до надуваеми фигури с архитектурен мащаб. Носител е на награди 
и отличия от National Endowment for the Arts, the New York State Council on the Arts, the Franklin Furnace Fund, the Harpo 
Foundation, the New York Foundation for the Arts, Sculpture Space и the Center for Land Use Interpretation. Нейни работи са пуб-
ликувани в книги, списания, CD/DVD рилийзи и са представяни в the Baltimor Museum of Art, the WPA/Corcoran Museum, the 
Museo d‘Arte Provincia di Nuoro in Sardegna, Италия, the Albany Symphony Orchestra, the Center for Photography at Woodstock, 
SIGGRAPH, ISEA, and Boston Cyberarts Festival. Живее и работи в Балтимор като преподавател в Колежа по изкуства 
в института в Мериленд. Джеси Стайлс (р. 1978, Бостън) е медиен артист, композитор/музикант и дизайнер на 
електронни инструменти. Променяйки функциите на различни дигитални технологии, Стайлс създава произведения, 
които са едновременно забавни, дезориентиращи, обсебващи и трансформиращи. Пърформансите и инсталациите му 
изследват и деконструират популистки формати като електронна музика, киното и „светлинните инсталации”, като 
ги доближават до сферите на подсъзнателното и сюблимното.

локация

ПРОЕКТ НА ОЛИВИЯ РОБИНСЪН и 
ДЖЕСИ СТАЙЛС
Римски стадион на Филипопол
със съдействието на Посолството на САЩ

A PROJECT BY OLIVIA ROBINSON AND JESSE 
STILES
Roman Stadium of Philippopolis
With the support of the Embassy of the United States in 
Bulgaria
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7:00 – 8:00 p.m. Parallel Steps, Parallel Spaces – exhibition

19:00 – 20:00 „Паралелни стъпки, паралелни пространства“, изложба

19:00 – 01:00 Уъркшоп по художествени намеси в градска среда – арт-педагогически екип на Център Алос: д-р 
Добрин Атанасов, Любен Кулелиев. Идеята на Център Алос е свързана с практическо представяне на модела на работа 
в проекта „Паралелни стъпки, паралелни пространства“, насочен към запознаване с основни практики от съвременно-
то изкуството. Целеви групи са млади автори, студенти и ученици в сферата на визуалните изкуства. 
Конкретната идея е свързана с провеждане на уъркшоп с ученици от Национална художествена гимназия „Цанко Лавре-
нов”, Пловдив, специалност „Стенопис“ и Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, Пловдив, специалност 
„Декори“, в който участниците ще бъдат запознати с основни принципи на художествени намеси в градското прос-
транство чрез изграждане на художествени конструкции и инсталации, съобразени със спецификата на средата. В 
случая ще се изхожда от наличната паркова инфраструктура и ще се търси намеса в конвенционалната визия на града.

локация

ПРОЕКТ НА ЦЕНТЪР ЗА НЕФОРМАЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНА 
ДЕЙНОСТ – АЛОС
Дондукова градинка, ул. „Христо Г. Данов“

A PROJECT OF THE ALOS CENTER FOR INFORMAL 
EDUCATION AND CULTURAL ACTIVITIES
Dondukov Park, Hristo G. Danov St.
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7:00 p.m. – 1:00 a.m. Artistic Intervention in Urban Environments  – workshop. Alos Center team: Dr. Dobrin Atanassov and 
Lyuben Kuleliev. The project Parallel Steps, Parallel Spaces aims to familiarize young artists and visual arts students with basic contemporary 
art techniques. During the workshop, students of mural painting from the Tsanko Lavrenov National High School of Arts and students of set 
design from the National High School for Stage and Film Crafts will be introduced to the principles of artistic intervention in urban environ-
ments and specifically with the construction of site-specific installations. Students will work within Plovdiv’s existing system of parks and be 
asked to work against their established appearance.

19:00 – 01:00  Проект на Ян Хубелт – изложба. Ян Хубелт (р. 1977) завършва скулптура в Академията за из-
куство, архитектура и дизайн в Прага и в Академията за изящни изкуства в Прага. Участвал е в учебни програми с 
постоянно пребиваване в Атина през 2005 г. и в Лондон през 2010 година. Работите на Ян Хубелт са показвани в групови 
изложби в Унгария и Италия, както и в 4-тото биенале в през 2009 г. и в квадриналето в Прага през 2011 г. 

7:00 p.m. – 01:00 a.m.  A project by Jan Haubelt – exhibition. Jan Haubelt (born 1977) graduaded Sculpture at the Academy of Art, 
Architecture, and Design in Prague and at the Academy of Fine Arts in Prague. He participated in study and residency programs in Athens in 
2005 and in London in 2010. Haubelt’s work has been shown in group exhibitions in Hungary and Italy, as well as at the Prague Biennale 4 
in 2009 and Prague Quadrennial in 2011.

локация

ПРОЕКТ НА ЯН ХУБЕЛТ
ул. „Отец Паисий“ 5
със съдействието на Чешки център

A PROJECT BY JAN HAUBELT
5 Otets Paisiy St.
With the support of the Czech Center
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19:00 – 01:00 LIKE BULGARIA – изложба. За втора поредна година VIVACOM Art Hall гостува в Пловдив за една Нощ 
с една от последните си изложби, станала любима на публиката през годината. Софийското пространство за култура 
и изкуство на телекома ще представи в Пловдив графичния проект Like.Bulgaria, показващ най-светлите и позитивни 
лица на страната ни. Проектът има за цел да представи страната ни пред света с нейните красоти, величини, по-
стижения, артисти, спортисти, учени, материални и нематериални световни културни и исторически наследства. 
Инициативата стартира във Facebook на 14 февруари 2013 и за по-малко от половин година става популярна по всички 
точки на света благодарение на българите, които искат да споделят красивите и вдъхновяващи визии oт родината си.

локация

VIVACOM Art Hall в Пловдив за една НОЩ
ул. „Княз Александър I Батенберг“
(пред ГХГ)

VIVACOM Art Hall in Plovdiv during the Night
Alexander I Batenberg
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7:00 p.m – 01:00 a.m. LIKE BULGARIA – exhibition. For a second year in a row, VIVACOM Art Hall visits Plovdiv for one night. It will be 
presenting one of its most recent exhibitions, which has become the audience’s favorite. Like.Bulgaria is a graphic project from Sofia, which 
aims at revealing Bulgaria’s most positive and colorful sides. The project’s goal is to present our country, its beauties, successes, actors, 
athletes, scientists, material and spiritual traditions, as well as its cultural heritage to the whole world. The initiative begins on FACEBOOK on 
the 14th of February 2013 and for less than half an year becomes popular all over the globe. This would not have been possible without the 
Bulgarians who wanted to share with the world the beautiful and inspiring traits of their homeland.

локация

PLOVEDIV
Античен Одеон, ул. „Ген. Гурко“

PLOVEDIV
Ancient Odeon, General Gurko St.

66
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21:30 – 22:00  „Мечка“ – филм на PLOVEDIV. Филмът изследва поведението и реакциите на подрастващите, 
техния език на комуникация и цензурата в нея. След филма – разговор дискусия с автора.

9:30 – 10:00 p.m. Bear – movie by PLOVEDIV. The movie examines the behavior and reactions of adolescents, their language and its 
censorship. After the movie there will be a conversation with the author.



29
страница



30
страница

Туристическа информация
Tourist information

АРТ-КЛУБ „НАЙЛОНА“ - 32 стр.
NAYLONA ART CLUB - 32 р. 
ARTNEWSCAFE - 32 стр.
ARTNEWSCAFE - 32 р. 
АТЕЛИЕ „ИВАН КОСТОЛОВ“ - 33 стр.
IVAN KOSTOLOV STUDIO 33 р. 
БАР „ГРАМОФОН“ - 34 стр.
GRAMOPHONE BAR - 34 р. 
ГАЙО ШОКОЛАД - 34 стр.
GAILLOT CHOCOLATE - 34 р.
ДЕТСКИ ОТДЕЛ НА РНБ 
„ИВАН ВАЗОВ“ - 35 стр. 
CHILDREN’S CORNER OF IVAN VAZOV PUBLIC 
LIBRARY - 35 р. 
ДОМ НА ХУДОЖНИЦИТЕ - 35 стр. 
HOUSE OF ARTISTS 35 р. 
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – 
ПЛОВДИВ - 36 стр. 
PLOVDIV DRAMA THEATRE 36 р. 
ИКОНОМИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА - 36 стр.
LIBRARY OF ECONOMICS 36 р. 
КЛУБ „БИБЛИОТЕКАТА“ - 37 стр.
LIBRARY CLUB 37 р. 
КЛУБ „МАРИЯ ЛУИЗА“ - 37 стр.
MARIA LUIZA NIGHT CLUB - 37 р. 
КЛУБ „MOROCCO“ - 38 стр.
„MOROCCO“ CLUB - 38 р. 
КНИЖАРНИЦА „ХЕЛИКОН“ - 38 стр.
HELIKON BOOKSTORE - 38 р. 
КОНЮШНИТЕ НА ЦАРЯ - 39 стр.
SUMMERSTAGE KING’S STABLES - 39 р. 
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
„ИВАН ВАЗОВ“ - 39 стр.
IVAN VAZOV NATIONAL LIBRARY - 39 р. 
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 39 стр.
NEW BULGARIAN UNIVERSITY 39 р. 
ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019“  
СИНЯТА КЪЩА - 40 стр.
MUNICIPALITY FOUNDATION PLOVDIV 2019 
BLUE HOUSE - 40 р. 
ПЕТНОТО НА РОРШАХ - 40 стр.
PETNOTO NA RORSHAH - 40 р. 
РАДИО ПЛОВДИВ - 41 стр.
RADIO PLOVDIV - 41 стр. 
СТУДИО „РОКАНОВ“ - 41 стр.
ROKANOV STUDIO - 41 р. 
TЕАТЪР „HAND“ - 42 стр.
HAND THEATRE - 42 р. 
ЧИТАЛИЩЕ 
„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ - 42 стр.
COMMUNITY CENTER 
ALEKO KONSTANTINOV - 42 р. 
VINO CULTURE - 43 стр.
VINO CULTURE - 43 р. 

21.09 – събота
Култура и клуб 
Град и публични пространства

t

ДЕТСКИ ПАНАИР – ПРОЕКТ НА ФОНДАЦИЯ 
EASYART - 44 стр.
CHILDREN’S FAIR – A PROJECT OF THE 
EASYART FOUNDATION - 44 p. 
МАЛКАТА БАЗИЛИКА - 45 стр.
THE SMALL BASILICA - 45 p. 
ПРОЕКТ НА БРИТАНСКИ СЪВЕТ - 45 стр.
THE BRITISH COUNCIL PROJECT - 45 p. 
ПРОЕКТ НА ДАВИД ХЕЙУУД - 46 стр.
A DAVID HAYWOOD PROJECT - 46 p. 
ПРОЕКТ „КИНО КОСМОС“ на КАМАРА НА 
АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ - 47 стр.
PROJECT KOSMOS CINEMA 
BY THE CHAMBER OF ARCHITECTS IN 
BULGARIA - 47 p.
ЕXCOLO VI – проект на Мартин Щурм, 
Австрия - 48 стр.
ЕXCOLO VI – A PROJECT BY MARTIN STURM 
Austria - 48 p. 
ПРОЕКТ НА SO INDEPENDENT - 48 стр.
PROJECT SO INDEPENDENT - 48 p. 
ПРОЕКТ НА ЦЕНТЪР ЗА НЕФОРМАЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - 
АЛОС - 49 стр.
A PROJECT OF THE ALOS CENTER FOR 
INFORMAL EDUCATION AND CULTURAL 
ACTIVITIES - 49 p. 
ПРОЕКТ НА ЯН ХУБЕЛТ - 49 стр.
A PROJECT BY JAN HAUBELT - 49 p.
ТУР АЛТЕРНАТИВНА КАРТА ПЛОВДИВ 
ПРОЕКТ НА „ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА“, 
СТУДИО „8 ½“ 
с участието на Free Plovdiv Tour - 50 стр.
ALTERNATIVE MAP OF PLOVDIV 50 p. 
PROJECT BY OPEN ARTS AND STUDIO 8 ½ 
PARTNERED BY FREE PLOVDIV TOUR - 50 p. 
ФОНОТЕКА ЕЛЕКТРИКА И PHORMATIK 
VISUAL LAB - 50 стр.
FONOTEKA ELEKTRIKA AND PHORMATIK 
VISUAL LAB - 50 p. 
REPORTEEN - 51 стр.
REPORTEEN - 51 p. 
VIVACOM Art Hall 
в Пловдив за една НОЩ - 52 стр.
VIVACOM Art Hall 
in Plovdiv during the Night 52 p. 

26 52

53

55

56

57

58

61

62

63

64

65

67

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

КУЛТУРА И КЛУБ
CULTURE AND CLUB

ГРАД И ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА
CITY AND PUBLIC SPACES

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛОКАЦИИ 
MORE LOCATIONS

Локация 0
„Инфо пункт“ – проект на „Студио 8 ½“
ул. „Станислав Доспевски“
Location 0
Info Kiosk – a project of Studio 8 ½
Stanislav Dospevski St.

Harmonica
ул. Отец Паисий 36
Harmonica
36 Otets Paisiy  

Радио предаване на живо
ул. „Станислав Доспевски“
Live Radio Station
Stanislav Dospevski St. 
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АРТ-КЛУБ „НАЙЛОНА“
ул. „Г. Бенковски“ 8

NAYLONA ART CLUB
8, Georgi Benkovski St.

ARTNEWSCAFE
ул. „Отец Паисий“ 38

ARTNEWSCAFE
38 Otets Paisiy St.

26

27

20:00 – 21:00 „Teeth of Divine“ – концерт на Боян Аврамов. За първи път в „Нощта“ ще се представи електро-
акустичният пърформанс на Боян Аврамов заедно с различни артисти от Пловдив. Музиката му е смесване на фолклор 
с похвати на експерименталното звучене, базиращи се на имровизация върху установени детайли.

19:00 – 01:00 „I‘m Good, I‘m Great, I‘m Wonderful“ – изложба на Веселина Николаева, ЕДНО – Sofia Design Week 
2013. „I‘m Good, I‘m Great, I‘m Wonderful“ e документален фотопроект за съвременната социална дискусия, която прави 
повечето от нас объркани и нерешителни по теми като образование, застаряващо население, нелегална имиграция, 
работна сила, личностно израстване или липса на някои човешки свободи. В този проект става въпрос за запазване на 
достойнство в едно малко гето-кварталче в северната част на Утрехт (Холандия).

19:00 – 22:00 „Фалшименто“ с Илиян Ружин – музикално радиопредаване на живо. DIY радиошоу по БНР – 94.5 FM.

22:00 – 01:00 Фонотека Електрика – парти. Фонотека Електрика ще отвори своя богат трезор от електронни 
звуци и ще ги насочи в посока танци и други енергични движения направо на улицата пред artnewscafe. fonotekaelektrika.com

19:00 – 01:00 Изложба от приятели на „Найлона“
7:00 p.m. – 1:00 a.m. Exhibition by Friends of the Naylona Art Club 

8:00 p.m. – 9:00 p.m. Teeth of Divine – concert by Boyan Avramov. The electro-acoustic performance by Boyan Avramov and other 
artists from Plovdiv will be presented for the first time in The Night. His music is a fusion of folklore and techniques of experimental sound. 
Boyan Avramov bases his work on improvisation of specific parts.

7 p.m. – 1 a.m. I‘m Good, I‘m Great, I‘m Wonderful – exhibition by Vesselina Nikolaeva, ONE – Sofia Design Week 2013. I’m 
Good, I’m Great, I’m Wonderful is a documentary photography project covering the contemporary social discourse, which makes most of us 
confused and indecisive on topics such as education, the aging population, durability, illegal immigration, labor, personal growth and lack of 
freedoms. This project is about maintaining dignity in a little ghetto neighborhood situated in the northern part of Utrecht (Netherlands).

7 p.m. – 10 p.m. ‘Fakery’ with Iliyan Ruzhin – Live music radio show. DIY radio show streaming on BNR (Bulgarian National 
Radio) – radio Sofia 94.5 FM

10 p.m. – 1:00 a.m. Fonoteka Elektrika – Party. Fonoteka Elektrika will open its rich collection of electronic beats and direct them 
towards dancing and other strenuous movements in the street in front of artnewscafe. fonotekaelektrika.com

21.09
събота

Култура и клуб
Culture and Club

www.facebook.com/clubnylon

www.artnewscafe.com
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АТЕЛИЕ „ИВАН КОСТОЛОВ“
ул. „Петко Каравелов“ 26

IVAN KOSTOLOV STUDIO
26 Petko Karavelov St.

28

Aтелие „Иван Костолов“ отваря врати за публика в рамките на „Нощ на музеите и галериите – Пловдив“, предста-
вяйки интердисциплинарен подход към изкуството. Проектът включва три авторски изложби; лекция презентация; 
концерт – музика на живо; DJ-провокация. Ателието на художника представя, освен собствени творби, произведения 
на трима автори, работещи в различни сфери на визуалното изкуство, но със специална връзка с Пловдив. Творчест-
вото им е ново за пловдивската публика, независимо и отразява скрития душевен свят и фантазия на всеки от тях.

19:00 – 20:00 „Цилиндър, или видеоартът като коан“ – среща-разговор с Нено Белчев, представяща: гледни точ-
ки, видеодокументации, рисунки и видеоцитати.

7:00 – 8:00 p.m. Cylinder or video art as a koan – meeting – discourse with Neno Bekchev covering different points of view, 
video-documentaries, paintings and video quotes. 

20:00 – 22:00 „Играчка – плачка“ – изложба на Динко Ангелов

8:00 – 10:00 p.m. Dangerous Game – exhibition by Dinko Angelov 

20:00 – 22:00 „Семеен албум 2006 – 2013“ – изложба фотография на Красимир Костов

8:00 – 10:00 p.m. Family album 2006 – 2013 – a photo exhibition by Krassimir Kostov

20:00 – 22:00 „Среща с приятели“ – изложба живопис на Иван Костолов

8:00 – 10:00 p.m. Meeting friends – art exhibition by Ivan Kostolov

22:00 – 24:00 „Sound – art“ – музикален пърформанс 

10:00 p.m. – 00:00 a.m. Sound – art – musical performance

24:00 – 01:00 DJ-провокации – DJ парти, България / Германия

12:00 a.m. – 1:00 a.m. DJs provoke – DJ party, Bulgaria and Germany 

On the Night of museums and galleries – Plovdiv, Ivan Kostolov Studio opens its doors to the public, revealing an interdisciplinary approach to 
art. The project includes three original exhibitions, a lecture-presentation, a live musical concert and DJ-provocation. The artist’s studio does 
not present only work created by them, but also the works of three artists, engaged in different fields of visual art, who all have a special con-
nection to Plovdiv. Even though their art is new to the town’s audience, it is independent and reflects the hidden spiritual world and fantasies 
of each of its creators.

www.kostolov.com
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БАР „ГРАМОФОН“
ул. „Княз Александър Батенберг“ 36

GRAMOPHONE BAR
36 Knyaz Aleksandyr St.

ГАЙО ШОКОЛАД
ул. „Крайова“ 4

GAILLOT CHOCOLATE
4 Krayova St.

29

30

15:00 – 20:00  „Винилови колекции“ – пазар за грамофонни плочи съвместно с Music Beat Пазар – София. Паза-
рът за грамофонни плочи ще бъде реализиран съвместно с Music Beat Пазар, София и част от участниците в предход-
ните две негови издания. В събитието ще участват магазини и колекционери от цялата страна.

16:00 – 20:00 „На гости в шоколадовата работилница“ – посещение и работилница за деца над 7 г. За първи 
път шоколадовата работилница „Гайо“ ще бъде официално отворена за посетители в рамките на „Нощ на музеите 
и галериите – Пловдив“. Ще бъде подготвена образователна програма-уъркшоп, при която посетителите ще имат 
възможност директно да се докоснат до всеки един от етапите на изработване на шоколада. Предвижда се посещенията 
да бъдат организирани на всеки 30 мин. за група от максимум 7 човека, предварително регистрирали се за събитието. Със своята регистрация 
всеки участник приема да спазва вътрешния ред и изисквания по време на своя престой в живия музей на изкуството на шоколада.

19:00 – 04:00  „История на грамофона и развитието му през годините“ – изложба. Изложбата ще представи 
различни модели грамофони и настъпилата в тях промяна през годините от създаването им до сега.

16:30 – 20:30 „Първи стъпки при работата с грамофони“ – уъркшоп за DJ-и на Стефан Колев (DJ Skill). Съби-
тието ще представи кратка презентация, обхващаща историята и развитието на устройството на грамофона, след 
което ще покаже първите практически стъпки при работа с два грамофона и миксер, както и основни техники при 
смесването с грамофони.

22:00 – 04:00  „Винилизация“ – аудио-визуално парти на Ramsey Hercules, VJ Naughty Soul. Визуалната тема на 
събитието, а именно „винил културата“, ще бъде музикално оформена от специалния гост за събитието – Ramsey 
Hercules (радио Boogie FM, магазин за грамофонни плочи Boogie Exchange). Същевременно сградата на ул. „Княз Алексан-
дър Батенберг“ 36 ще бъде маркирана с проекционни елементи в тематиката на проекта от VJ Naugjty Soul.

3:00 p.m. – 8:00 p.m. Vinyl collections – market for LP records in collaboration with Music Beat Market, Sofia. The market for Long 
Play records is a joint effort between the Music Beat Market Sofia and some participants from its last two happenings. Shops and collectors 
from all over the country will be taking part in this event.

4:00 – 8:00 p.m. A visit to the chocolate factory – a workshop for children over 7 years of age. For the first time, the chocolate 
factory Gaillot will be officially open for visitors during The Night of Museums and Galleries – Plovdiv. An educational workshop program will 
be prepared. It will allow the guests to observe every stage of the making of chocolate. The visits will be organized every 30 minutes for groups of 
7 people, who have signed up beforehand for the event. Upon registration, every participant accepts to abide by the internal rules during their stay in the living 
museum of chocolate.

7:00 p.m. – 4:00 a.m.  History of the LP record and its evolution in time – exhibition. The exhibition will present different record 
models, representing the LP transformation from the years of its creation, until today.

7:00 – 8:30 p.m. First steps in working with LPs – workshop for DJs, by Stefan Kolev (DJ Skill). The event will begin with a 
short presentation on the history and description of the LP record. The first practical steps of working with two records and a mixer will be 
introduced, as well as techniques when mixing with LP records.

10:00 p.m. – 4:00 a.m. Vinylization –audio-visual party by Ramsey Hercules, VJ Naughty Soul. As the theme of this event, the vinyl 
culture will be presented by Ramsey Hercules from radio Boogie FM (LP store Boogie Exchange). The building of Gramophone Bar will be 
marked with elements form the VJ Naughty Soul project.

www.facebook.com/gramophonepld

www.gaillotchocolate.com
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19:00 – 20:00 „Пространство и визия“ – изложба на ученици от Националната гимназия за сценични и екранни 
изкуства, Пловдив
7:00 – 8:00 p.m. Space and Vision – exhibition by the National High School of Theatre and Film Arts, Plovdiv

19:00 – 20:00  „Вдъхновение ІІІ“ – изложба живопис на участници в курса по изобразително изкуство на ателие-
галерия „S-Hombre“ и читалище „Димитър Благоев“, Пловдив
7:00 – 8:00 p.m. Inspiration III – exhibition by the participants in the painting course by Art House S-Hombre and Dimitar 
Blagoev Library. 

19:00 – 20:00 „Лицата на града“ – фотоизложба на Панайот Панайотов 
7:00 – 8:00 p.m. Faces of town – photo exhibition by Panayot Panayotov

19:00 – 20:00 „Духът на традицията“ – експозиция на студенти от специалност Църковна живопис в АМТИИ, 
Пловдив
7:00 – 8:00 p.m. The Spirit of Tradition – exposition by students studying Ecclesiastical Painting in the Academy of Music and 
Dance, Plovdiv

20:00 – 21:00 „Отвъд портрета“ – шаржове на Чавдар Николов 
8:00 – 9:00 p.m.  Beyond the portrait – impressions by Chavdar Nikolov

21:00 – 22:00 „Прозрачни багри“ – уъркшоп за рисуване върху стъкло на Людмила Кутиева
9:00 – 10:00 p.m. Stained glass – workshop for glass painting by Ludmila Kutieva

21:00 – 22:00 „Изкуството на детайла“ – уъркшоп по декупаж на Венета Йорданова 
9:00 – 10:00 p.m.  The art of detail – decoupage workshop by Veneta Yordanova
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ДЕТСКИ ОТДЕЛ НА РНБ „ИВАН ВАЗОВ“
ул. „Авксентий Велешки“ 15

CHILDREN’S CORNER OF IVAN VAZOV PUBLIC 
LIBRARY
15 Avksentiy Veleshki St.

ДОМ НА ХУДОЖНИЦИТЕ
бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ 79

HOUSE OF ARTISTS
79 Tsar Boris III Obedinitel Blvd.
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17:00 – 19:00 Творческа работилничка за миникартини – IV: „Сянката ти – цвят и сияние“ – уъркшоп на Мария 
Петрова. Събитието е подходящо за обичащите рисуването – възрастни и деца. Ще се забавлявате с изпробването на 
различни материали /въглен, креда, перманентни маркери/ и техники /смятат отново да Ви изненадат/. Ще се насла-
дите и на релаксиращите звуци от природата, които ще ви вдъхновят за творчество. Създаденото произведение на 
изкуството ще стане част от импровизирана изложба.

5:00 – 7:00 p.m. Creative workshop for mini paintings IV – Your shadow – Color and radiance – workshop by Maria Petrova. 
The event is appropriate for all who love paining. It is organized for both children and adults. You will have fun utilizing different materials 
such as coal, chalk and permanent markers. However, the creator of this event would like to keep the techniques a secret. You will enjoy 
working on your project, while listening to relaxing nature sounds which will inspire you creativity even further. In the end, your completed 
work will become part of an improvised exhibition.

www.studiotreasures.blogspot.com/
www.facebook.com/zaednovbibliotekata
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ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ
ул. „Княз Александър I Батенберг“ 38

PLOVDIV DRAMA THEATRE
38 Knyaz Alexander Battenberg I St.

ИКОНОМИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА
ул. „Капитан Райчо“ 52, Маркет център, ет. 2

LIBRARY OF ECONOMICS
52 Kapitan Raycho St., Market Centre, 2nd floor
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20:00 – 21:00 „Възвишение“ с Дядо Юван – спектакъл-шествие на Драматичен театър – Пловдив
Начална точка: Военен клуб Пловдив, 20:00 ч. Ще бъде представен откъс от спектакъла „Възвишение“ на реж. Иван 
Добчев по едноименния роман на Милен Русков. Маршрутът на нашите герои: Военен клуб – Римски стадион – Драма-
тичен театър.

19:00 – 20:00 „Предприемачът като артист“ – лекция на Георги Стоев (Industry Watch, България)
7:00 – 8:00 p.m.  The entrepreneur as an artist – lecture by Georgi Stoev (Industry Watch, Bulgaria)

20:00 – 21:00 „Предприемачът като откривател“ – прожекция
8:00 – 9:00 p.m. The entrepreneur as an inventor – video screening

21:00 – 23:00 „Един портрет на ...“ – прожекция
9:00 p.m. – 11:00 p.m.  A portrait of… – video screening

19:00 – 01:00 „Полетът на мисълта“ – инсталация на Мирияна Митева, Весислав Илиев
7:00 p.m. – 1:00 a.m.  The mind’s flight – Installation art by Miriyana Miteva and Vessislav Iliev

21:00 – 22:00 Среща-разговор с автора и постановъчния екип на спектакъла „Възвишение“. Участват: Милен 
Русков – писател, Иван Добчев – режисьор, Александър Секулов – драматург.
Двор на Драматичен театър – Пловдив. Пътят от листа до сцената е интересен, труден и вълнуващ процес. През 
2012 г. писателят Милен Русков предоставя на Драматичен театър – Пловдив изключителното право за създаване 
на театрален спектакъл по романа му „Възвишение“, бързо спечелил признанието и на критиката, и на читателите.

8:00 – 9:00 p.m.  Summit with Grandfather Juvan – show – parade in the Plovdiv Drama Theatre
Starting point: 8:00 p.m, Military Club Plovdiv. Part of the performance Summit, inspired by Milen Ruskov‘s novel, will be presented before 
audience. It is directed by Ivan Dobchev. The route of our characters will begin at the Military Club, pass through the Roman Stadium and 
finish at the Plovdiv Drama Theatre. 

9:00 – 10:00 p.m. Meeting with author Milen Ruskov and the Summit performance’s staging team. Milen Ruskov, Ivan 
Dobchev and Alexander Sekulov will be participating in the discourse. 
The garden of the Plovdiv Drama Theatre. In 2012, writer Milen Ruskov gives the Plovdiv Drama Theatre the exclusive right to create a 
theatrical performance based on his novel Summit. It quickly gains recognition by both the critics and readers. The road from turning the hard 
copy into a play transforms into an interesting, challenging and exciting process.

www.dtp.bg

www.votx.org
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19:00 – 01:00 Фото заснемане – демонстрация и акция на Борис Тосков и Гаро Узунян. В обособен фотографски 
кът всеки желаещ ще може да заснеме свои приятели, случайни посетители, както и той самият да бъде сниман. 
Именити пловдивски фотографи ще споделят професионален опит и ще представят свои снимки, печелили конкурси и 
участвали в изложби.

21:00 – 22:00 „Първи стъпки в танците“ – уъркшоп на Гаро Узунян и Анелия Янкова. Всеки час ще бъде под зву-
ците на различна музика – салса, меренге, бачата, кизомба, а посетителите ще имат възможност да заучат първите 
стъпки и да затанцуват.

7:00 p.m. – 1:00 a.m.  Photo shoot – demonstration and action by Boris Toskov and Garo Uzunyan. The event will present a distinct 
photography area, where everyone who wishes can take photos of their friends, casual visitors, and as well as be photographed themselves 
can do so. Famous photographers from Plovdiv who have won competitions and participated in exhibitions will share their experience and 
present their work.

9:00 – 10:00 p.m. First steps dancing – workshop by Garo Uzunyan and Aneliya Yankova. Every hour the visitors of the First steps 
dancing workshop will be able to listen to different styles of music like salsa, merengue, bachata and kizomba. They will have the opportunity to 
learn their first steps and begin to dance.

20:00 – 21:00 Уъркшоп по декупаж на Анелия Янкова
8:00 – 9:00 p.m.  Decoupage workshop by Aneliya Yankova

22:00 – 23:00 „Мулажиране“ – демонстрация на Анелия Янкова
10:00 – 11:00 p.m.  Pinning and tucking – demonstration by Aneliya Yankova

23:00 – 24:00 „Боди арт“ – демонстрация на Недка Ботева
11:00 p.m. – 00:00 a.m. Body Art – demonstration by Nedka Boteva

00:00 – 01:00 „Латино фиеста“ – акция на Гаро Узунян и Анелия Янкова
00:00 a.m. – 1:00 a.m. Latino Fiesta – dance workshop by Garo Uzunyan and Aneliya Yankova

култура 
и клуб

КЛУБ „БИБЛИОТЕКАТА“
ул. „Лейди Странгфорд“ 5

LIBRARY CLUB
5 Lady Strangford St.
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КЛУБ „МАРИЯ ЛУИЗА“
бул. „Мария Луиза“ 15

MARIA LUIZA NIGHT CLUB
15 Maria Luiza Blvd.
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20:00 – 01:00 „Dedicated to Miles Davis“ – изложба типография на Жорж Сопаджиев. Типографската изложба на 
Жорж Сопаджиев е посветена на знаменития американски джаз музикант, тромпетист и композитор Майлс Дейвис. 

21:00 – 24:00 „Dedicated to Miles Davis“ – концерт на „Метаформоза“ (Роко Захариев – тромпет и перкусии, 
Мирослав Иванов – китара, Антони Рикев – бас, Николай Данев – барабани). Групата е създадена през 2012 г. по идея на 
тромпетиста Росен Захариев – Роко. „Метаформоза“ е експлозивен микс от фънк, джаз и свободен полет. Музика без 
граници, откровен звук, в който можеш да се огледаш и ослушаш.

8:00 p.m. – 1:00 a.m. Dedicated to Miles Davis – Typography exhibition by Jorj Sopadjiev. Jorj Sopadjiev’s typographical exhibition 
is a dedication to the famous American jazz artist, trumpeter and composer Miles Davis.

9:00 p.m. – 00:00 a.m. Dedicated to Miles Davis – concert by Metaphormosis – Roko Zahariev (trumpet and percussions), Miroslav 
Ivanov (guitar), Anthony Rikev (bass guitar), Nikolay Danev (drums). In 2012, trumpeter Rosen Zahariev a.k.a. Roko inspires the creation 
of the band. Metaphormosis is an explosive mix of funk, jazz and free flight. It is like music without borders, an honest sound, where you can 
look and listen at your leisure.

www.facebook.com/pages/Maria-
Luiza/156545211051747
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КЛУБ „MOROCCO“
ул. „Проф. Крикор Азарян“ 7

„MOROCCO“ CLUB
7 Kirkor Azaryan St.

КНИЖАРНИЦА „ХЕЛИКОН“
ул. „Княз Александър I Батенберг“ 29

HELIKON BOOKSTORE
29 Kniaz Alexander Battenberg I St.
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21:00 – 22:00 „С падането на нощта“ – пърформанс на Джамал Джам, Венсан Гайо (Франция). Френска поети-
чески активна група за първи път в Пловдив ви кани да станете свидетели и участници в техния трансформанс. Члено-
вете на групата са като лодкари, които ви пренасят от единия бряг на съзнанието до другия, пресъздават това, което 
е вътре, в нещо, което е вън. Преминават от статично към музикално движение и ви карат да се дивите. Проявата 
е в естествена среда и зависи от вашите моментни емоции, само трябва да се оставите в ръцете на лодкарите.

19:00 – 1:00  „Близки във времето и пространството“ – изложба на Европейския дигитален музей, библио-
тека „Европеана“ и нейният основен партньор в България – Регионална библиотека „Пенчо Славейков“, Варна. „Близки 
във времето и пространството“ е пътуваща изложба, показваща символи от миналото на всеки един от 8-те града, 
домакини на изложбата – изображение на мястото или обект в настоящето, както и препратка към европейски обект 
със същото културно, научно или историческо значение. Изложбата ще обиколи библиотеките на 8 български града: 
София, Пловдив, Варна, Русе, Хасково, Стара Загора, Добрич и Велико Търново, както и книжарници „Хеликон“ в София, 
Пловдив и Бургас в периода юни–септември 2013 г.

20:00 – 22:00 „Лига на разказвачите“ – уъркшоп. Книжарница „Хеликон Пловдив – Център“ и Катя Атанасова 
призовават всички, които обичат модерния текст, да разкажат своята 5-минутна интерпретация по зададена тема 
пред симпатичната аудитория и авторитетното жури. „Лигата на разказвачите“ е позната акция, но за първи път 
ще бъде проведена в книжарница.

9:00 – 10:00 p.m. By Nightfall – performance by Jamal Jam and Vencent Gaillot, France. The active French poetic group invites 
you in Plovdiv for the first time to witness and participate in their transformation. The active group members are like boatmen who take you 
from one stream of consciousness to the next. They recreate what is inside the cognizance, and transform it into something outside the mind’s 
scope. They transition from static to musical movement and astonish the audience. The event will be presented in a natural environment and 
how you feel will depend on your personal emotions. In order to sense these vibrations to the fullest, you have to let go and leave yourself in 
the hands of the boatmen.

7:00 p.m. – 1:00 a.m.  Close in time and space – exhibition by the European Digital Museum for Science and Technology, library 
Europeana and their main partner in Bulgaria – Pencho Slaveykov Public Library in Varna. Close in time and space is a traveling exhibition, 
showing symbols of each of the 8 towns hosting the event. It is a reflection of a place or entity in the present, as well as a reference for a European 
heritage with the same cultural, academic or historical meaning. The exhibition will travel through 8 Bulgarian towns: Sofia, Plovdiv, Varna, Ruse, 
Haskovo, Stara Zagora, Veliko Tarnovo, including Helikon Bookstores in Sofia, Plovdiv and Bourgas between June and September 2013.

8:00 – 10:00 p.m.  League of storytellers – workshop. Helikon Bookstore Center and Katia Atanasova urge all who are in love with 
modern text to give their 5-minute interpretation on a given topic before a friendly audience and jury. This is not the League of storytellers’ first 
event, but it is its first time in a bookstore.

www.facebook.com/pages/Club-Morocco-in-
BulgariaPlovdiv/160868570658363

www.helikon.bg
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КОНЮШНИТЕ НА ЦАРЯ
ул. „Съборна“ / ул. „Кирил Нектариев“

SUMMERSTAGE KING’S STABLES
Suborna St. / Kiril Nektariev St.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“
ул. „Авксентий Велешки“ 17

IVAN VAZOV NATIONAL LIBRARY
17 Avksentiy Veleshki St.

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
бул. „Цар Борис III Обединител“ 128

NEW BULGARIAN UNIVERSITY
128 Tsar Boris III Obedinitel Blvd.
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20:00 „Бандера Росса“ – концерт. „A to Jazz в Нощта“ ще зазвучи в „Конюшните на царя“ с горещите ритми на 
латино джаза, благодарение на проекта „Бандера Росса“.

19:00 – 24:00 Лъвът национален символ през епохата на Възраждането“ – изложба на Народна библиотека 
„Иван Вазов“, Пловдив. Изложбата ще представи издирването и проследяването на лъва като символ в българската 
хералдика. Христофор Жефарович пръв използва лъв в описанието си на герба в „Стематография“ през 1741 г. Експо-
зицията на виниловите платна и табла с оригинални източници ще бъде разположена във фоайето на библиотеката, 
заедно с изработени специално брошури със снимки и описание. Изложбата ще бъде на разположението на посетители-
те в периода от 20 до 30 септември, след което ще се превърне в пътуваща изложба из страната, за да посети други 
библиотеки, галерии и музеи.

19:00 – 22:00  Изложба на студенти от Нов Български Университет. Събитията ще съчетаят музика, живо-
пис и литература. В рамките на „Нощта“ ще се проведе оперен концерт, както и литературна дискусия. Събитията 
ще се случват в голямата зала на университета, в която ще бъдат изложени работи на студентите от програмата 
по „Живопис“.

19:00 – 20:00 „Сватбата на Фигаро“ – концертно изпълнение на откъси от операта на Моцарт
7:00 p.m. – 8:00 p.m.  The Marriage of Figaro – concert on parts of Mozart’s opera

20:30 – 22:00  Разговор за литературата с Пламен Дойнов, Емилия Дворянова, Михаил Неделчев, Йордан Ефти-
мов и др.
8:30 p.m. – 10:00 p.m. Discourse on literature with Plamen Doynov, Em. Dvoryanova, M. Nedelchev, Y. Evtimov and others

8:00 p.m. Bandera Rossa – concert. A to Jazz during The Night will echo in the King’s Stables, sounding hot latino-jazz rhythms. This will 
all be possible thanks to the Bandiera Rossa project.

7:00 p.m. – 00:00 a.m. Lion – the Bulgarian national symbol during the Renaissance – exhibition by Ivan Vazov National Library. 
The exhibition will present the Lion as an emblem of the Bulgarian heraldry. Christopher Zhifarovich first uses a lion in his depiction of the coat 
of arms in Stemmatographia at the 1741 exhibition of vinyl panels and boards from original sources. They will be located in the foyer of the 
library, along with a specially made booklet with descriptions and photos. The exhibition will be open for visitors during the period from 20 to 
30 September. After that, it will become a cross country traveling exhibition and will visit other libraries, galleries and museums.

7:00 – 10:00 p.m.  Exhibition by the students of New Bulgarian University. The events will be a combination of music, painting 
and literature. During The Night, there will be a concert on parts of the opera, as well as a discussion on topics of literature- a challenge 
complemented by food and wine. The event will be held in the big hall in the center of to university, where the works of the students, majoring 
in painting, will be displayed. 

www.libplovdiv.com

www.nbu.bg
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22:00 – 24:00 Прожекции на „kinematograf.bg“. „kinematograf.bg“ не е просто сайт, където може да гледате 
най-добрите къси филми от цял свят, но и нещо повече – платформа, която информира и помага на българските режи-
сьори, захванали се да снимат късометражно кино, а също и благодарение на която българските филми достигат до 
все повече хора.

10:00 p.m. – 00:00 p.m. Kinematograf.bg screening. Kinematograf.bg is not only a site, where you can watch the best short films from all 
over the globe. It is something more -a platform, which informs and assists Bulgarian directors engaged in short film productions. This platform 
also helps national films reach a wider audience. 
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ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019“
СИНЯТА КЪЩА
ул. „Арх. Христо Пеев“ 6

MUNICIPALITY FOUNDATION PLOVDIV 2019
BLUE HOUSE
6 Architect Hristo Peev St

ПЕТНОТО НА РОРШАХ
ул. „Йоаким Груев“ 36

PETNOTO NA RORSHAH
36 Yoakim Gruev St.
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19:00 – 01:00 „Рупите“ – светлинна инсталация. Живко фон Стоев e български художник, който твори в 
сферата на съвременното изящно изкуство, съчетавайки го с алтернативни и новаторски техники. Завършил е На-
ционална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ в Пловдив и висше образование в Художествената академия в гр. 
Мюнстер - Германия. Живее и работи в Северозападна Германия. Участва в интернационални изложби и международни 
културни проекти в Европа, Северна Америка и Азия. Негови творби са в колекции на музеи, художествени дружества 
и частни сбирки. Солвейг Крюгер е немски автор с изяви в сферата на съвременното приложно и изящно изкуство. 
Работи по тема Структурите и човека, като използва различни материали и средства. Завършила е Художествената 
академия в гр. Мюнстер – Германия и специалност Германистика в Westfälische. Wilhelms-Universität Münster. Участва в 
международни проекти и изложби. Правила е перформанс в Gasometer Oberhausen.

19:00 – 01:00  Пловдив Заедно – Презентация Пловдив 2019
7:00 p.m. – 01:00 a.m.  Plovdiv Together – Presentation by Plovdiv 2019

19:00 – 22:00 „Началото“ – литературен клуб „Spirt and spirit“, пети сезон. 
Литературни срещи с Деян Енев, Алек Попов и Михаил Вeшин.

7:00 – 10:00 p.m. The beginning – literature club Spirt and spirit, season 5 – Literature discussions with Deyan Enev, Alek 
Popov and Michael Vishin

7:00 p.m. – 1:00 a.m.  Rupite – light installation art by Zhivko Von Stoev and Solveig Krüger. Zhivko Von Stoev woks in the field of 
contemporary exquisite art, combining it with alternative and innovative techniques. He as graduates high school from The National Art School 
Tsanko Lavrenov in Plovdiv and then fishes his studies in the Arts Academy in Münster, Germany. At present, he lives and works in Germany. The 
artist participates in international projects and exhibitions around Europe, North America and Asia. His works have become a part of the collec-
tions of museums, art foundations and private owners. Solveig Krüger is a German author who has hosted events in the fields of contemporary 
exquisite art. One of the topics he works on is Structures and man, where he used different materials and methods. He has graduated the Arts 
Academy in Münster, Germany and majors in German Studies in the Westfälische Wilhelms-Universität Münster. He participates in international 
projects and exhibitions. He has also performed in the Gasometer Oberhausen.

http://plovdiv2019.eu/

www.petnoto.com
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21:00 – 22:00 „Смущаващо изкуство“ – пиесите на Борис Роканов на открито. Представянето на първата 
книга с пиеси на поета Борис Роканов „Да живее кралицата“ на изд. „Факел“ ще бъде превърнато в нетрадиционно 
четене. В празното пространство срещу номер 11 на улица „Загреб“, в емблематичния за Пловдив квартал „Капана“ 
ще се разиграе пиесата „Опечалените“. В нея авторът е заложил 29 действащи лица и всички те ще бъдат предста-
вени посредством един и същ актьор, спомогнат от звукови ефекти, даващи 29 различни характера. Публиката ще 
има възможност да гледа това нетрадиционно четене и през прозореца на студио „Роканов“, в компанията на самия 
автор. Така както и стихотворенията му, неговите текстове за театър носят със себе си чувство за хумор предиз-
викателно до ръба на непоносимостта и същевременно празнуващо абсурда на живеенето.

9:00 – 10:00 p.m. Intimidating Art – open-air performances based on Boris Rokanov. Poet Boris Rokanov will present his first 
book of plays called Long live the queen (publishing house Cresset) during an untraditional reading. In the free space at 11 Zagreb St., in the 
emblematic neighborhood of Plovdiv The trap the play Mourners will be presented. The author has included 29 personages which will all be 
represented by the same actor using the help of sound effects, and producing 29 different characters. The audiences will have the opportunity 
to see this unusual reading through the window of Studio Rokanov in the company of the author himself. Rokanov’s poems and theatrical texts 
carry in them a deep sense humor which can lead the viewers to the brink of challenging intolerance and also celebrate the absurdity of life.

култура 
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РАДИО ПЛОВДИВ
ул. „Дондуков“ 2

RADIO PLOVDIV
2 Dondukov St.

СТУДИО „РОКАНОВ“
ул. „Загреб“ 11

ROKANOV STUDIO
11 Zagreb St.
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16:00 – 20:00  „Деца рисуват цветя“ в Културен център на Радио Пловдив – уъркшоп, изложба, прожекция на 
Хикмет Четинкая, Шукран Истанбуллу и Чоатай Гьокмен, Турция

4:00 – 8:00 p.m. Kids draw flowers will be held in Radio Plovdiv’s Cultural Center – workshop, exhibition and screening by 
Hikmet Çetinkaya, Shukran Istanbolu and Choatay Giokmen, Turkey 

19:00 – 01:00 „Деца рисуват цветя“ – изложба на Хикмет Четинкая, Шукран Истанбуллу, Чоатай Гьокмен, 
Турция и деца от училище „Алеко Константинов“

7:00 p.m. – 1:00 a.m.  Kids draw flowers – exhibition by Hikmet Çetinkaya, Shukran Istanbolu and Choatay Giokmen, Turkey and 
the students from Elementary School Aleko Konstantinov 

22:00 – 23:00 „Funky radio night“ – концерт на „Good Boys Band“
10:00 – 11:00 p.m.  Funky radio night – concert by Good Boys Band

20:00 – 21:00 „Смущаващо изкуство“ – разговор с Борис Роканов
8:00 – 9:00 p.m. Intimidating Art – discourse with Boris Rokanov 

www.radioplovdiv.bg
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19:30 – 21:00 „Червената шапка – Director’s cut“, Режисьор: Иво Игнатов-Кени. Сценаристи: Иво Игнатов-Кени 
и Добрин Добрев – Додо. Костюми: Томиана Томова-Начева. Муз. оформление: Петър Стоянов. Театрално представле-
ние за младежи и възрастни на куклено-драматичната формация театър „Hand“. Мисията на формацията е, предимно 
чрез похватите на сценичните изкуства, да създава за зрителската аудитория от деца, подрастващи, младежи и въз-
растни естетическа положителна нагласа към живота и основните човешки ценности – доброта, човечност, любов, 
приятелство.

16:00 – 20:00  „Часът на шевицата“ – уъркшоп на Стойка Попова, Анна Дрангова, Станка Стойчева. Творче-
ската работилница е отворена за всички, които желаят да се научат да бродират – деца и техните родители. Посе-
тителите ще имат възможност да изработят своя творба – разделител за книга с логото на „Нощта“, който ще е 
техният спомен от събитието.

19:00 – 20:00 „Традиция и съвременност“ – изложба на колектив за национална шевица и орнаментика „Роси-
ца Чуканова“. Членовете на Колектив за национална шевица и орнаментика „Росица Чуканова“ представят оригинални 
старинни автентични носии и везби по мотиви на старинни шевици. Акцент в изложбата е тяхната съвременна 
интерпретация върху предмети от бита, пана и аксесоари, както и нещо съвсем ново: шевици, аранжирани като 
картини – около 20 пана.

8:00 – 9:00 p.m. Little Red Riding Hood – Director’s cut, Directed by Ivo Ignatov a.k.a. Kenny, written by Ivo Ignatov a.k.a. 
Kenny and Dobrin Dobrev a.k.a. Dodo, Costume design by Tomiana Tomova- Nacheva, Musical layout by Petar Stoyanov. This event will 
present a theatrical performance for teens and adults by drama puppet formation Hand. There mission is, through techniques of performing arts, 
to create for the audience of children, adolescents and adults an aesthetic and positive attitude towards life and the basic human values such as 
kindness, humanity, love and friendship.

4:00 – 8:00 p.m.  Embroidery time – workshop by Stoyka Popova, Anna Draganova, Stanka Stoycheva. The creative workshop 
opens its doors for all children and parents who wish to acquire embroidery skills. The visitors will have the chance to embroider their own 
piece – a bookmark with the logo of The Night, which will be something to remember the event by.

7:00 – 8:00 p.m.  Tradition and Contemporaneity – exhibition by the National Embroidery and Ornaments Club, Rositza 
Chukanova. The members of the National Embroidery and Ornaments Club Rositza Chukanova will present authentic national costumes and 
embroidery models with motifs from antique needlework. The focus of the exhibition is the modern interpretation of everyday objects, panels and 
accessories, as something incredibly new. It consists of about 20 panels of embroidery, arranged like pictures.
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TЕАТЪР „HAND“
бул. „Руски“ 18

HAND THEATRE
18 Ruski Blvd.

ЧИТАЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“
бул. „Шести септември“ 160

COMMUNITY CENTER ALEKO KONSTANTINOV
160 Shesti Septemvri Blvd.
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21:00 „Червената шапка – Director’s cut“ 
9:00 p.m. Little Red Riding Hood – Director’s cut

www.handtheatre.com
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20:00 – 21:00 „Етноритми“ – концерт-спектакъл на проект „Българи“. Проектът събира четирима млади 
музиканти – Цветан Мегленчев, Атанас Петков (кавал), Skill (Стефан Колев ) и Иван Марковски (каба гайда) – и тяхната 
страст към етномузиката. Те представят свой прочит и интерпретация на българския автентичен фолклор, смесен 
с Hip Hop beats, samples и scratches и „магии“ с грамофон!

8:00 – 9:00 p.m. Ethnic rhythms – concert – performance by Project Bulgaria. TThe project brings together four young perform-
ers and their passion for music. Tsvetan Meglenchev, Atanas Petkov (pipe), Skill (Stefan Kolev) and Ivan Markovski (bagpipe) will present their 
interpretation of authentic Bulgarian folklore mixed with Hip Hop beats, sample and scratches, and musical magic with LPs.

21:00 – 22:00 „Кръшно се хоро завило“ – танц на ансамбъл „Дилянка“ с художествен ръководител Мария Кьосева
9:00 – 10:00 p.m. Lively Bulgarian National Dance – Folk dance formation Dilyanka with instructor Mariya Kioseva

22:00 – 23:00 „Памет за утре“ – мултимедийна презентация, текст: Ани Парсехян
10:00 – 11:00 p.m. Memory of tomorrow – multimedia presentation, text by Ani Parseghian

16:00 – 20:00  Градски портрет 3.D „ИНПУТ ПРОЦЕС АУТПУТ“ – site-specific инсталация на Сдружение „Плюс“. 
Градски портрет 3.D е поредна стъпка в развитието на мултипликационния проект „Градски портрет“, първоначално 
създаден по повод на фестивала на успоредната култура „Отец Паисий“ 2011, където чрез изложба и презентация беше 
представен „Градски портрет“ – експериментално изследване на улицата като жив организъм. През 2012 за „Нощ на 
музеите и галериите“ в Пловдив бе реализирана втора част на проекта – Градски портрет 2.0 – „Влез в рамка“ – ин-
терактивен аудио-визуален проект, при който гостите на фестивала сами участват в изграждането на портрета и 
така стават основен акцент в него. В Градски портрет 3.D извеждаме сведената до абстрактна графика квазиста-
тистическа информация в тримерен материален обект. www.artnewscafe.com/events-detail.php?id=66

4:00 – 8:00 p.m.  Urban portrait 3.D Input Process Output – site-specific installation by Plus Organization. Urban Portrait 3.D is 
another step aiding in the development of the multilevel project Urban Portrait 3.D. It started out as a part of the parallel culture festival – Otets 
Paisiy 2011, where through the exhibition and presentation the Urban Portrait came to life. It was an experiment exploring the features of the 
street as ones of a living organism. In 2012 during The Night of Museums and Galleries – Plovdiv , a second project was presented -Urban 
Project 2.0, called Fit the Frame. It is an interactive audio-visual project, in which the guests themselves create the portrait and thus shape it’s 
vision. In Urban Portrait 3.D the abstract, quasi-statistical graphic information is made into a three-dimensional object. www.artnewscafe.com/
events-detail.php?id=66
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VINO CULTURE 
ул. „Рилски метох“

VINO CULTURE
Risking Metoh St.
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21.09
събота

Град и публични пространтства
The City and Public Spaces

локация

„ДЕТСКИ ПАНАИР – ПРОЕКТ НА 
ФОНДАЦИЯ EASYART (ЧАСТ 2)
Цар-Симеоновата градина

CHILDREN’S FAIR – A PROJECT OF THE EASYART 
FOUNDATION (PART II)
Tsar Simeon Garden

52 
град и публични 
пространства

„Детски панаир“ е най-големият детски фестивал в България, с двудневна разнообразна програма oт ателиета със 
свободен достъп за деца, даващ им възможност да се докоснат до света на творчеството, културата, образованието 
и спорта. Организира се от фондация „EasyАrt“ и има за цел да приобщи децата към културните институции – музеи и 
галерии, чрез специално създадени тематични образователни игри и ателиета. 

With its rich two-day program of free workshops in the fields of creativity, culture, education and sports, the Children’s Fair is the largest 
children’s festival in Bulgaria. Organized by the EasyArt Foundation, it aims to attract the interest of a wide range of children and parents to 
cultural institutions such as museums and galleries through thematic educational games and workshops.

10:00 – 18:00 „Детски панаир“ – Пловдив, Цар-Симеоновата градина 
10:00 a.m. – 6:00 p.m. Children’s fair – Plovdiv, Tsar Simeon Garden 

локация

МАЛКАТА БАЗИЛИКА
бул. „Мария Луиза“ до бл. 23

THE SMALL BASILICA
Maria-Louiza Blvd., near Block 23

53
град и публични 
пространства

6:30 p.m. – 1:00 a.m.  Official Opening of the Small Basilica. The Small Basilica of Philippopolis is a listed building of substantial his-
torical significance. Built in the second half of the 5th century AD, it provides evidence of the spread of Early Christianity in the present-day 
Bulgarian lands, as well as of the exceptional quality of floor mosaics in Philippopolis in Late Antiquity. Found in the 1980s, the ruins of the 
Small Basilica have been restored and socialized with the support of the America for Bulgaria Foundation, the Bulgarian Ministry of Culture 
and the Municipality of Plovdiv, 2010-2013.

18:30 – 01:00  Откриване на „Малката базилика“. „Малката базилика“ е паметник на културата от национално 
значение. Издигната скоро след средата на 5 век сл. Хр., трикорабната сграда е свидетелство за разпространение на 
ранното християнство в българските земи, както и за изключителното майсторство в изработване на подови мозай-
ки в Късноантичния Филипопол. „Малката базилика“ е открита при строителни работи в края на 80-те години на ми-
налия век. Проектът за цялостната й реставрация и социализация е осъществен в 2010 – 2013 година с финансовата 
подкрепа на фондация „Америка за България“, на Министерството на културата и на Община Пловдив.
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ПРОЕКТ НА БРИТАНСКИ СЪВЕТ
Римски стадион на Филипопол, Джумаята

THE BRITISH COUNCIL PROJECT
Roman Stadium Philippololis, Dzhumaya – Mosque, Plovdiv

55
град и публични 
пространства

www.famelab.bg

17:00 – 19:00 Физични и химични опити на открито – забавни демонстрации на доц. Тодорка Димитрова от 
ПУ и помощници – студенти и ученици
5:00 – 7:00 p.m. Physics and chemistry demonstrations outdoor – entertaining demonstrations by Professor Todorka 
Dimitrova from the Department of Physics and Engineering Technologies of the Plovdiv University and student helpers

19:30 – 20:30 „За феите и драконите“ – шоу с участието на финалистите във FameLab 
7:30 – 8:30 p.m. “About fairies and dragons”– show with participation of FameLab finalists 

21:00 – 22:00 „Музиката в главите ни“ – презентация, представление, Виктория Илиева, студент по медици-
на, финалист от FameLab 2012
9:00 – 10:00 p.m.  The music in our heads – performance - presentation – Victoria Ilieva, medical student, FameLab finalist 
2012

„FameLab“ e поредица от забавни събития, в които наука и култура се преплитат, за да заразят публиката с желание да 
знаят повече и да опознаят лицата на младата българска наука. Вижте как звездите на конкурса за популярно говорене 
за наука „Лаборатория за слава FameLab“ ще разбият стереотипите за учени. От сцената на „Нощ на галериите и му-
зеите – Пловдив“ ще стартира и кампанията за набиране на нови участници в конкурса през 2014 г. Повече за FameLab 
можете да научите от www.famelab.bg

Fame Lab is a fun series of events, in which science and culture intertwine to amaze the audience wanting to know more. It will also interest 
those who wish to get to know the young faces behind Bulgarian science. Visitors will have the opportunity to observe how the stars of the 
competition for popular science discourse Laboratory for fame – FameLab will break the scientific stereotypes. A campaign for new contestants 
in the competition in 2014 will start infront of the stage of Night of Museums and Galleries – Plovdiv. More info: www.famelab.bg

23:00 – 24:00 „Усмихни се, снимат те!“. Изглежда иронично, че Джордж Оруел, който е англичанин, в книгата 
си „1984“ е имал предвид тоталитаризма в Източна Европа и Русия през 50-те години. Все пак, днес най-голямата 
концентрация на CCTV камери, които ни наблюдават, е в Обединеното Кралство – приблизително 1.85 милиона ка-
мери. Това означава, че ако Джордж Оруел беше жив днес, можеше да очаква да бъде хванат на CCTV камера 70 пъти 
на ден, като всеки друг британец. Артистът Дейвид Хейууд възнамерява да покаже впечатление от това какво би 
било в Пловдив, ако градът тръгне в същата посока като Обединеното Кралство по отношение на CCTV камерите. 
Използвайки специално модифицирана камера, той ще фотографира образи, идентични на това, което се наблюдава от 
властите, опериращи със CCTV камери. Фотографиите ще се раздават безплатно на зрителите, подписани лично от 
автора, готов да дискутира идеите, стоящи зад проекта.

локация

ПРОЕКТ НА ДАВИД ХЕЙУУД
Римски стадион на Филипопол, Джумаята

A DAVID HAYWOOD PROJECT
Roman Stadium Philippololis, Dzhumaya- Mosque, Plovdiv
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11:00 p.m. – 00:00 a.m. Smile, you are on camera. Even though it may sound ironic, in his book 1984, Englishman George Orwell, dis-
cusses the totalitarian regime in Eastern Europe during the 1950s. However, today the highest concentration of CCTV cameras (closed –circuit 
television camera) is in the UK – approximately 1.85 million cameras. This means that if George Orwell were alive today, he could expect to 
be caught on a CCTV camera 70 times a day, as could any other person from Great Britain. Artist David Haywood plans to give the audience 
an impression of what it would be like in Plovdiv, if the city took the same direction as the United Kingdom, in respect of CCTV cameras. Using 
a specially modified camera, he will photograph images, identical to what is observed by the authorities managing the CCTV cameras. The 
photographs, signed by the author, will be distributed free of charge to all viewers. In the end, the artist will be ready to discuss the ideas 
behind his project.
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ПРОЕКТ „КИНО КОСМОС“ на 
Колектив – Кино Космос, КАБ и САБ
Кино Космос, ул. „Гладстон“

PROJECT KOSMOS CINEMA BY THE CHAMBER OF 
ARCHITECTS IN BULGARIA
Cosmos Cinema, William Gladstone St.

57
град и публични 
пространства

www.kab.bg

10:00 – 02:00 Да вдъхнем нов живот на Кино Космос. Колектив – Кино Космос, КАБ и САБ и добровлци от 
МИКЦ Пловдив Област
Изложба на проекти от конкурса „Кино Космос – място за култура”
Изящни и приложни изкуства: „Тук и Отвъд“ – фотоизложба (Райчо Димитров); „Страх“ – фотоизложба (Гергана 
Табакова); „Оригами“ – изложба (Живко Маджаров); „Днес, Преди и След“ серия „Дестилация“– фотоизложба (Владимир 
Пеков); изложба моден дизайн – Инсталация (CAREVITSA); “Око“ – видео инсталация (Гергана Табакова).
„На ваша отговорност“ Иван Крушевски, Тихомир Алексиев
ART of FACTS – Изложба на намерени артефакти свързани с историята на Кино Космос – кино архив, филмови ленти, 
картини, плакати и други Колектив – Кино Космос, КАБ и САБ

10:00 – 19:00 Представяне на различни занаяти: Керамика (София Христозова); Дърворезба (Десислава Лапа-
това); Вълна (Диана Бойкова); Кене (Ана Драганова); Дизайн на мебели и аксесоари (Archabits, Piron).

10:00 a.m. – 02:00 a.m. Reviving the Cosmos Cinema – space recycling. Cosmos Cinema team and Bulgarian Architects Chamber
Cosmos Cinema – a Place for Culture 
exhibition: Here and Beyond – photo exhibition by Raycho Dimitrov; Fear – photo exhibition by Gergana Tabakova; Origami – 
exhibition by Zhivko Madjarov; Today, Before and After – Distillation Series – photo exhibition by Vladimir Pekov; Fashion Design 
Exhibition – installation – CAREVITSA; Eye – video installation by Gergana Tabakova
At Your Own Risk – installation by Tihomir Alexiev
Painting on movie posters
ART of FACTS – exhibition of found artifacts related to the history of the Cosmos Cinema: film archive, paintings, posters, etc. – 
Cosmos Cinema team, Bulgarian Architects Chamber and Bulgarian Actors Union

20:00 – 01:00 Музика на живо. Рок концерт – Natural Born Wizards 
Космос Парти – DJ Party и визуализации, МЕЛФОРМАТОР 
Прожекция във фоайето на киното – Колектив Кино Космос, КАБ и САБ

18:00 – 20:00 Обсъждане на ЗУТ – среща-дискусия

6:00 – 8:00 p.m. Discussion on the Spatial Planning Act (SPA) - lecture

10:00 a.m. – 7:00 p.m. Exhibition, demonstration and workshop in various crafts. Sofia Hristozova, pottery; Dessislava 
Lapatova, wood carving; Diana Boykova, wool; Ana Draganova, point lace; Archabits / Piron, furniture and accessory design

20:00 – 02:00 „Капсула във времето“ – прожекция в големия киносалон

8:00 p.m. – 1:00 a.m. Live music. Rock concert – Natural Born Wizards
Kosmos Party – DJ Party and visualization, MELFORMATOR
Screening in the Big Hall – reviving the cinema – Cosmos Cinema team, Bulgarian Architects Chamber and Bulgarian Actors Union

8:00 p.m. – 2:00 a.m. Time Capsule – screening in the Big Hall – reviving the cinema Cosmos Cinema team, Bulgarian 
Architects Chamber and Bulgarian Actors Union
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„ЕXCOLO VI“ – ПРОЕКТ НА МАРТИН 
ЩУРМ
Небет тепе
със съдействието на Австрийско посолство в България

ЕXCOLO VI – A PROJECT BY MARTIN STURM
Nebet Hill, Old Town
with the support of the Embassy of Austria in Bulgaria
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19:00 – 01:00 „Еxcolo VI“ – инсталация, Мартин Щурм. „Еxcolo“ е артистичен проект в развитие (I, II, III, IV...), 
който се случва интерактивно сред природата или на обществено място. Избират се пространства, представляващи 
граница, преход между културата и природата, или обратно. До момента проектът е бил реализиран на някогашното 
военно летище Асперн (Виена) през 2011 г., което междувременно е било изоставено, а сега ще се преобразува в квартал на 
Виена. През 2013 „Еxcolo III“ се поставя в Сан Педро (Калифорния, САЩ), в пространството на потънала 20-метрова плажна 
алея, наречена „Потопения град“, която днес е просторно заградено място за отдих, завладяно от природата. Работата 
може да се възприеме като проявление на конфликта между културата и природата. Думата „excolo“ означава „меко 
развитие“, в смисъла на „сеитба“, и археологическият тракийски обект на хълма на Небет тепе е подходящо място за 
представянето на този процес, показвайки симбиозата между хората и мощта на природата. Идеята е да се напомни 
колко трудно е да се създава, изгражда и развива, и – от друга страна – колко крехка и малка е тази планета.

7:00 p.m. – 1:00 a.m. Еxcolo VI – an installation by Martin Sturm. Еxcolo is an interactive artistic project in progress (I, II, III, IV...) 
staged in locations that mark the transition between nature and culture, or vice versa. In 2011, it was implemented at a former military air 
base in Aspern (Vienna), which is due to be regenerated as a residential area. In 2013, Excolo III was staged in San Pedro, California, along a 
20-metre-wide sunken seaside promenade, called “The Sunken City”, that has been reclaimed by nature and is now an area for recreation. 
The word “excolo” means “a soft development” / “the sowing of seeds”, and the ruins on Plovdiv’s Nebet Hill appropriately illustrate the con-
flict between culture and nature. The project aims to remind us how difficult it is to create, build and develop, while simultaneously protecting 
the well-being of our small and fragile planet.

19:00 – 01:00 „Камбана“ – звукова инсталация, Мартин Щурм със съдействието на Австрийското посолство 
в България. Звуковата инсталация „Звънец“ ще бъде разположена на тракийското селище на Небет тепе. Въз основа 
на звуков запис на типичен камбанен звън ще се създаде скрита намеса в звуковата среда, целяща да създаде дразне-
ние, което да напомни на посетителите за историческата важност на мястото и в същото време да се стимулира 
отражение на ролята и намесата на религията в съвременното общество. 

7:00 p.m. – 1:00 a.m. Bell – a sound installation by Martin Sturm, with the support of the Embassy of Austria in Bulgaria. Martin 
Sturm’s sound installation Bell will be performed on the site of the former Thracian settlement on Nebet Hill. A recorded sound of bell ringing will 
remind visitors of the historic importance of this settlement and invite them to reflect on the role and influence of religion in contemporary societies.

локация

ПРОЕКТ НА SO INDEPENDENT
Лятно кино Орфей

PROJECT SO INDEPENDENT
Orpheus OPEN AIR Movie Theatre 
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21:30  Сънят на Вагнер, 2012 – прожекция. http://wagnersdream.metoperafamily.org/about.html
9:30 p.m. Wagner’s dream, 2012 – screening. http://wagnersdream.metoperafamily.org/about.html
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ПРОЕКТ НА ЯН ХУБЕЛТ
ул. „Отец Паисий“ 5
със съдействието на Чешки център

A PROJECT BY JAN HAUBELT
5 Otets Paisiy St.
With the support of the Czech Center
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19:00 – 01:00  Проект на Ян Хубелт – изложба. Ян Хубелт (р. 1977) завършва скулптура в Академията за из-
куство, архитектура и дизайн в Прага и в Академията за изящни изкуства в Прага. Участвал е в учебни програми с 
постоянно пребиваване в Атина през 2005 г. и в Лондон през 2010 година. Работите на Ян Хубелт са показвани в групови 
изложби в Унгария и Италия, както и в 4-тото биенале в през 2009 г. и в квадриналето в Прага през 2011 г. 

7:00 p.m. – 01:00 a.m.  A project by Jan Haubelt – exhibition. Jan Haubelt (born 1977) graduaded Sculpture at the Academy of Art, 
Architecture, and Design in Prague and at the Academy of Fine Arts in Prague. He participated in study and residency programs in Athens in 
2005 and in London in 2010. Haubelt’s work has been shown in group exhibitions in Hungary and Italy, as well as at the Prague Biennale 4 in 
2009 and Prague Quadrennial in 2011.

10:00 – 01:00 Инсталация на открито, резултат от уъркшоп за художествени намеси в градска среда. Воде-
щи: Добрин Атанасов, Любен Кулелиев – арт-педагогическиекип на Център „Алос”. Център “Алос” презентира модела 
на работа на образователната платформа „Паралелни стъпки, паралелни пространства“, насочена към запознаване с 
основни практики от съвременното изкуството. Платформата е ориентирана към млади артисти, ученици и сту-
денти в сферата на визуалните изкуства и е ситуирана в полето на неформалното образование. Конкретната идея 
е свързана с представяне на инсталация, резултат от уъркшоп за художествени интервенции в градската среда с 
ученици от Национална гимназия за сценични и екранни изкуства (www.skadri.org) и други млади автори. Ключовият 
акцент пада върху търсене на намеса в конвенционалната визия на града, като изходна точка е наличната паркова ин-
фраструктура. В основата на реализацията са: изграждане и ситуиране на художествени обекти, работа със светлина 
и интерактивност. Наред с представянето на проект „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ е и презентация-
та на инициативата „Локация Център“, която включва поредица от културни изяви с фестивален характер в Габрово, 
Трявна, Дряново, Севлиево и редица други населени места в региона.

локация

ПРОЕКТ НА ЦЕНТЪР ЗА НЕФОРМАЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНА 
ДЕЙНОСТ – АЛОС
Дондукова градинка, ул. „Христо Г. Данов“

A PROJECT OF THE ALOS CENTER FOR INFORMAL 
EDUCATION AND CULTURAL ACTIVITIES
Dondukov Park, Hristo G. Danov St.

62
град и публични 
пространства

10:00 p.m. – 01:00 a.m. Open-air installation, inspired by a workshop on art intrusion of urban environments. Workshop leaders: 
Dobrin Atanasov, Luben Kuleliev representatives from the art and pedagogy team of Alos Center. Alos Center presents Parallel steps, 
parallel spaces’ model educational platform, which is directed at introducing people to the basic practices in contemporary art. The platform 
is oriented towards the young artists and students engaged in visual arts. It bases its practices on informal methods of education. This specific 
idea is connected to the presentation of an installation, which is the result of a workshop on art interventions in urban spaces by the students 
from he National School for Theatre and Film Arts (www.skadri.org) together with other young artists. The main focus falls on searching for 
intervention and change in the conventional urban environments within park infrastructures. The foundations for creating this project are the 
building and positioning of the art structures, and using light and interaction. Together with the introduction of Parallel steps, parallel spaces, 
there will also be a presentation of the initiative Location Center, which includes many cultural events organized like festivals in Gabrovo, 
Tryavna, Dryanovo, Sevlievo and a lot of other places in the region.
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ФОНОТЕКА ЕЛЕКТРИКА И PHORMATIK 
VISUAL LAB
Античен Одеон, ул. „Ген. Гурко“

FONOTEKA ELEKTRIKA AND PHORMATIK VISUAL 
LAB
Ancient Odeon, General Gurko St.
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9:00 – 10:00 p.m.  Musictricity – installation and musical projection by Fonoteka Elektrika and Phormatik Visual Lab. When it 
gets dark outside, the music site Fonoteka Elektrika and Phormatik Visual Lab will show how electrical currents can literally pass through the 
human body with the help of music. Musictricity represents the interaction of an analog system and software, and the human body. Anyone 
who stands in front of the equipment will be able to create their unique sounds when touching the installation. Together with the installation 
there will be music videos screenings which will be selected from Fonoteka Elektrika’s library. The mini event will be a casual warm up for 
the party, which will begin later in the artnewscafe.

21:00 – 22:00  „Musictricity“ – инсталация и музикална прожекция на Фонотека Електрика и Phormatik Visual 
Lab. Когато навън стане тъмно, от музикалния сайт Фонотека Електрика и студио Phormatik ще покажат как човеш-
кото тяло може да стане проводник на музиката. Буквално. „Musictricity“ представлява аналогова инсталация и малко 
софтуер, комбинирани с вашето присъствие. Всеки, който се изправи пред нея, ще може да създава свои звуци само с 
докосване на инсталацията. Инсталацията ще бъде придружена и от прожекция на музикални видеоклипове от селек-
цията на Фонотека Електрика. Мини събитието ще бъде едно непринудено подгряване за партито, което ще започне 
по-късно в artnewscafe.

Starting time: 4:00 p.m.  The Alternative map of Plovdiv aims at widening people’s perspectives of the town so that it activates urban 
familiarity within people. It is a mixture of the social, historical and cultural curiosity, based not ideological and nationalist perspectives, but 
rather on tolerance. The Alternative map of Plovdiv intends to inspire public thinking. It aims at building acknowledgement of the city as a living 
organism and place for personal and professional realization. In order to take part in the tour you have to sign in beforehand at info@openarts.info. Each 
of the participants will receive a copy of the Alternative map of Plovdiv.

Старт 16:00 „Алтернативна карта на Пловдив“ е печатен туристически гид за различния, непознат и не-
присъстващ в официалните туристически пътеводители град. Тя е съставена на базата на тематични маршрути с 
отбелязани знакови обекти по тях. Същевременно преминаването по маршрутите крие и немаркирани, неочаквани из-
ненади – малки улички с кафенета и ресторанти, примамливи гледки или смесица от разнообразни прояви на битуване. 
Целта на „Алтернативна карта на Пловдив“ е да създаде по-широк нов поглед към града и да активира урбанистичното 
познание като синтез от социално, историческо и културно любопитство на базата на толерантност, без идеологи-
ческа и националистическа предпоставеност. „Алтернативна карта на Пловдив“ цели да предизвика гражданска рефле-
ксия и припознаване на града като стимулиращ жив организъм и място за реализация. За участие в тура може да направите 
предварително записване на info@openarts.info 

локация

ТУР АЛТЕРНАТИВНА КАРТА ПЛОВДИВ 
ПРОЕКТ НА ФОНДАЦИЯ „ОТВОРЕНИ 
ИЗКУСТВА“, СТУДИО „8 ½“ 
С УЧАСТИЕТО НА FREE PLOVDIV TOUR
Сборен пункт ул. Отец Паисий 36, пред офиса на 
“Отворени Изкуства”

ALTERNATIVE MAP OF PLOVDIV 
PROJECT BY OPEN ARTS FOUNDATION AND 
STUDIO 8 ½ 
PARTNERED BY FREE PLOVDIV TOUR 
Meeting point 36 Otets Paisiy St., in front of Open Arts Office
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REPORTEEN
ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“
ул. „Хан Кубрат“ 15

REPORTEEN
Humanitarian High School St St. Cyril and Methodius
15 Khan Kubrat St.
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8:00 – 9:00 p.m.  ReporTeen – screening by Educational Iniciative Center. ReporTeen is a competition which aims at placing 
young people in a situation of free choice – a situation that will spark their imagination and encourage their creative impulses. The idea is 
to shift the teens’ attention to social problems, without having them ‘thrown’ in the ‘adult world’ Teens should aspire to think as responsible 
citizens through simple means. This year the competition will begin on November 1st and will continue until June 2014. The theme is Choice 
is … . All volunteers can shoot a small movie (180 sec. max), connected to the big theme and have to upload it on the project’s site www.
repoteen.bg.

16:00 – 20:00  „ReporTeen“ – уъркшоп на Център за образователни инициативи
4:00 – 8:00 p.m. ReporTeen – workshop by Educational Initiative Center 

20:00 – 21:00 „ReporTeen“ – прожекция на Център за образователни инициативи. ReporTeen e конкурс, целящ 
да постави младежите в ситуация на свободен избор – ситуация, която да провокира тяхното въображение и да сти-
мулира техния креативен импулс. Идеята е да се повиши тийнейджърското внимание към обществените проблеми 
без да се налага самите тийнейджъри да бъдат „хвърляни“ в т.нар. „свят на възрастните“, а да бъдат привлечени 
да мислят като отговорни граждани чрез прости средства. Тази година конкурсът започва на 01 ноември 2013 и ще 
продължи до месец юни 2014 г. Темата е „Изборът е...“ и желаещите да участват могат да заснемат кратък филм до 
180 сек., посветен на темата, и да го качи на сайта на проекта www.reporteen.bg.

19:00 – 01:00 LIKE BULGARIA – изложба. За втора поредна година VIVACOM Art Hall гостува в Пловдив за една Нощ 
с една от последните си изложби, станала любима на публиката през годината. Софийското пространство за култура 
и изкуство на телекома ще представи в Пловдив графичния проект Like.Bulgaria, показващ най-светлите и позитивни 
лица на страната ни. Проектът има за цел да представи страната ни пред света с нейните красоти, величини, по-
стижения, артисти, спортисти, учени, материални и нематериални световни културни и исторически наследства. 
Инициативата стартира във Facebook на 14 февруари 2013 и за по-малко от половин година става популярна по всички 
точки на света благодарение на българите, които искат да споделят красивите и вдъхновяващи визии oт родината си.

локация

VIVACOM Art Hall в Пловдив за една НОЩ
ул. „Княз Александър I Батенберг“
(пред ГХГ)

VIVACOM Art Hall in Plovdiv during the Night
Alexander I Batenberg St.
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7:00 p.m – 01:00 a.m. LIKE BULGARIA – exhibition. For a second year in a row, VIVACOM Art Hall visits Plovdiv for one night. It will be 
presenting one of its most recent exhibitions, which has become the audience’s favorite. Like.Bulgaria is a graphic project from Sofia, which 
aims at revealing Bulgaria’s most positive and colorful sides. The project’s goal is to present our country, its beauties, successes, actors, 
athletes, scientists, material and spiritual traditions, as well as its cultural heritage to the whole world. The initiative begins on FACEBOOK on 
the 14th of February 2013 and for less than half an year becomes popular all over the globe. This would not have been possible without the 
Bulgarians who wanted to share with the world the beautiful and inspiring traits of their homeland.
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Инфо – пунктът се реализира с подкрепата на: 
EcoCentric Foundation 
www.ecocentric-foundation.org 

Фондация „Отворени Изкуства“
www.openarts.info

Специален проект на „Студио 8 ½“ за деветото издание на 
„Нощ на музеите и галериите – Пловдив“ 2013. Изпълнява 
се в рамките на алумни мрежа от програмата “Обединена 
Европа  – гражданско образование в действие“ на Фондация 
Роберт Бош и Германската централа за гражданско образо-
вание. Mрежата е към Сдружение МитОст, което разпределя 
средствата за алумни-инициативи. 

www.mitost.org

Локация: ул. Станислав Доспевски 
(пред ГХГ- Временни изложби)

Работно време:
16 - 19 септември от 11:00 до 21:00
20 - 21 септември от 10:00 до 02:00
Тук може да намерите пълна информация за програмата на 
„Нощта“, както и всички рекламни материали и сувенири на 
събитието!

Радио предавания на живо от Аларма Пънк Джаз на програма 
„Христо Ботев“ (БНР)

www.studio812.eu

Info punkt is implemented with the support of: 
EcoCentric Foundation
www.ecocentric-foundation.org  

Open Arts Foundation
www.openarts.info

This is a special project by “Studio 8 ½“ made for the ninth 
edition of The Night of Museums and Galleries- Plovdiv 2013.  
Naturpavillon runs within the alumni network of the “United 
Europe – Civic Education in Action” programme by Federal Agency 
for Civic Education and the Robert Bosch Stiftung. 

www.mitost.org

Location: Stanislav Dospovski str. 
( In front of City Art Gallery)

Working time:
16 - 19 September from 11:00 to 21:00
20 - 21 September from 10:00 to 02:00
Here you can find detailed information about all the events in the 
programme, advertising materials and souvenirs of the Night.

Live radio broadcasting by Аlarma Punk Jazz (Bulgarian National 
Radion/ Hristo Botev Programme)

Naturpavillon 
– project by 
Studio 81/2 
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