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Общо: над 9 часа културни събития, 87 локации, 5 основни програми над 120 събития
Музеи и галерии – 12 септември – 19:00 – 01:00
Култура и клуб – 13 септември – 19:00 – 01:00
Град и публични пространства – 12 и 13 септември – 19:00 – 01:00
Юбилейна програма – 12 и 13 септември – 19:00 – 01:00
Куратори на юбилейната програма: творчески колектив фондация
“Изкуство - Дела и документи”
Детска програма - 16:00 – 20:00 Локации: 11
Инфо – пункт - 5 – 12 септември, 11:00 – 21:00
12 и 13 септември, 10:00 – 02:00
ул. Станислав Доспевски (до ГХГ) / Площад централен (на паркинга на хотел Тримонциум)
www.night.bg
www.night.bg/blog
ВХОД СВОБОДЕН ЗА ВСИЧКИ СЪБИТИЯ!

Over 9 hours of cultural events, 87 locations, 5 main programs, over 120 events
Museums and Galleries – 12 September – 7:00 p.m. – 1 a.m.
Culture and Club – 13 September - 7:00 p.m. – 1 a.m.
City and Public Spaces – 12 and 13 September - 7:00 p.m. – 1 a.m.
Anniversary Program – 12 and 13 September - 7:00 p.m. – 1 a.m.
The Anniversary Program is curated by: Art Affairs and Documents Foundation
Children’s Program – 4:00 p.m. – 8:00 p.m. Locations: 11
Info kiosk - 5 – 12 September – 11:00 a.m. – 9:00 p.m.
12 – 13 September – 10:00 a.m. – 2:00 a.m.
Stanislav Dospevski St. (next to City Art Gallery) / Central Square (Hotel Trimoncium Parking Lot)
www.night.bg
www.night.bg/blog
FREE ENTRY TO ALL EVENTS!

Тази нощ ще празнуваме 10 години.
10 години, в които заедно с музеите, галериите, културните
институции на града ни, алтернативните пространства и гостуващи
организации разкриваме за вас културата на Пловдив през една различна
светлина.
10 години, в които събитието се разпростя от една вечер, до фестивал,
който продължава през целия уикенд. 10 години, в които съдържанието
се разраства до цели 5 фестивални програми. 10 години, през които
създадохме фонд Специални проекти и подпомагаме случването на
стотици артистични идеи и проекти за НОЩ / Пловдив. 10 години,
в които изследвахме културната инфраструктура и потенциала на
Пловдив да създаде едно от най-големите културни събития у нас.
10 години, в които преоткривахме традиционни пространства и
откривахме нови територии, обединявахме иновативни и изконни
позиции. 10 години, в които привлякохме сериозни български и
чуждестранни партньори, участници, сред които значими личности
и институции за културата у нас. 10 години, в които спечелихме вярна
публика от всички възрасти и от цялата страна. 10 години, в които
нашият успех беше пример, даде надежда и тласък на други млади
организации да стартират проекти, да реализират мечтите си.
Защото, НОЩ / Пловдив иска да даде по малко светлина за всеки и да
намери споделеност с вас.
Благодарим ви!
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Галерия А+
кв. Капана, ул. Загреб 18

А+ Gallery
Kapana Quater, 18 Zagreb St.

19:00 - 01:00

ИЗЛОЖБА НА
ВЕЛИНА ХРИСТОВА И
АНТОНИЯ ДУЕНДЕ

Душа, част от „Урбан фантазии“ (I том) – S-Theatre
(Светослав Николов и Ани Вълчева), пърформанс.

21:00 - 22:00

Продължителност: 15 мин. „Урбан фантазиите“ е поредица пърформанси и представления, която показва изкривяването на днешния свят, през образа на един човек,
който само външно живее в нашия свят. Целта е да се
представи границата на пречупване на действителността.

КОНЦЕРТ НА
НИКОЛАЙ МАРИНОВ

Николай Маринов е едва на 13 години, ученик на Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин
Петков” - Пловдив от класа по пиано на Светлана Косева,
но вече има зад гърба си над 40 награди, концертни участия и международни признания.

19:00 - 01:00

ДЖОБЕН ФЕСТИВАЛ
2014

Илюскриптури, Борислав Стоянов и Кристиян Енчев

Атрактори, Биляна Георгиева и Ренета Кирилова.
Продължителност: 15 мин.

Аристократката, Реж. Пламена Стаменова - късометражен игрален филм, по мотиви на едноименния разказ
от Михаил Зошченко. Продължителност: 10 мин.

Полковникът, Янко Велков – Янец, акция

7:00 p.m. - 1:00 a.m.

PROGRAM BY
POCKET FESTIVAL
2014

7:00 p.m. - 1:00 a.m.

VELINA HRISTOVA
AND ANTONIA
DUENDE EXHIBITION

9:00 p.m. - 10:00 p.m.

CONCERT – NIKOLAI
MARINOV

Illuscriptures, Borislav Stoyanov and Kristiyan Enchev
Soul, part of Urban Fantasies (Volume I) – S-Theatre
(Svetoslav Nikolov and Ani Vulcheva), performance.
Duration: 15 min. Urban Fantasies is a series of performances
showing the warped state of the modern world through the
viewpoint of someone who only superficially lives in it. The
goal is to represent the point at which reality is reflected.

Attractors, Bilyana Georgieva and Reneta Kirilova.
Duration: 15 min.

The Aristocrat, Directed by Plamena Stamenova, a
short film based on the eponymous short story by
Mikhail Zoshchenko. Duration: 10 min.
The Colonel, Yanko “Yanets” Velkov, performance art.
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Nikolai Marinov is just 13 years old, a student in the class
of Svetlana Kosseva at the Dobrin Petkov National School of
Music and Dance, Plovdiv. Yet he has more than 40 national
and international awards and distinctions, and concert
appearances.

Aspect Gallery
1A Stefan Stambolov Sq.

www.galleryaspect.com

19:00 - 01:00

RE: START: ЛЕТЯЩО
КРЕСЛО

арх. Ели Сидерова и екип, изложба. Re:Start включва
интериорни реплики от реставрирани мебели, детайли,
осветление, аксесоари. Всяка композиция е етюд с акценти, арт елементи, принт, вдъхновени и съживени от идеята
Re:Start.
21:00 - 22:00

RE: START ПРИКАЗКА
ЗА ЛЕТЯЩИТЕ КОПЧЕТА И ДЪРВОТО ТИС

арх. Ели Сидерова и екип, сайт спесифик инсталация. Сайт спесифик инсталацията ще бъде резултат на
екипна работа с участието на арх. Ели Сидерова и ученици
от Национална гимназия за сценични екранни изкуства,
Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ –
Пловдив и студенти от Академия за музикално, танцово
и изобразително изкуство. По време на workshop-а ще се
има предвид конкретното място и градския контекст. Финалната селекцията ще бъде направена от арх. Сидерова
и екип.

7:00 p.m. - 1:00 a.m.

RE: START: FLYING
ARMCHAIR

Architect Eli Siderova & team, exhibition. Re: Start
features restored fragments from antique furniture, details,
lighting and accessories. Each composition is a study with
its own elements and points of emphasis, inspired by the Re:
Start idea.
9:00 p.m. - 10:00 p.m.

RE: START: A TALE
ABOUT THE FLYING
BUTTONS AND THE
YEW

Architect Eli Siderova & team, site-specific
installation. This site-specific installation will be the result of
a workshop led by architect Eli Siderova with the participation
of students from Plovdiv’s National High School of Stage and
Film Design, the Tsanko Lavrenov National High School of
Fine Arts and the Academy of Music, Dance and Fine Arts.
Participants will be asked to consider the specific location
and urban context. The final selection will be made by Eli
Siderova.
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ГХГ - Пловдив (Зали за временни изложби)
ул. Княз Александър I 15
City Art Gallery – Plovdiv (Temporary Exhibitions Hall)
15 Knyaz Alexander I St.

www.galleryplovdiv.com

19:00 - 01:00

ПРОГРАМА МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ

2

Галерия Аспект
Пл. Стефан Стамболов 1А

ИЗЛОЖБА НА СИРАК
СКИТНИК

Настоящата експозиция е опит да се очертае развитието
на художника като живописец, проследявайки отделните
етапи в творческия му път и собственото му разбиране за
изкуство. Изложбата се организира в партньорство с Държавна агенция „Архиви“, Софийска градска художествена
галерия и ХГ „Димитър Добрович” – Сливен и с финансовата подкрепа на Министерство на културата, Национален
фонд „Култура“, Национален дарителски фонд „13 века
България“.
19:00 - 01:00

ФИЛМИ ЗА СИРАК
СКИТНИК

Сирак Скитник, реж. Зунка Янкова
Да питаме Сирака…, реж. Петър Петров
любезно предоставени от фонда на БНТ

7:00 p.m. - 1:00 a.m.

SIRAK SKITNIK EXHIBITION

The exhibition is an attempt at outlining Skitnik’s development
as a painter by tracing the various stages in his artistic activity
and personal philosophy of art. In addition to oil paintings,
it features some daring black-and-white drawings as well
as illustrations for books such as “Poems” by Edgar Allan
Poe, “Puppets” by Chavdar Moutafov, “Bulgarian Ballads” by
Teodor Trayanov, and others. The exhibition is a partnership
between the Plovdiv City Art Gallery, the State Archives, the
Sofia City Art Gallery and the Dimitar Dobrovich Art Gallery
of Sliven. It is funded by the Bulgarian Ministry of Culture,
the Kultura National Fund and the 13 Centuries of Bulgaria
National Fund.
7:00 p.m. - 1:00 a.m.

SIRAK SKITNIK
DOCUMENTARY
FILMS

Sirak Skitnik, directed by Zunka Yankova.
Let’s Ask Sirak…, directed by Petar Petrov.
Bulgarian National Television
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ГХГ - Пловдив (Иконна зала)
ул. Съборна 22
City Art Gallery – Plovdiv (Icon Hall)
22 Saborna St.

www.galleryplovdiv.com

19:00 - 01:00

В ИМЕТО НА СВОБОДАТА

Живот и творчество на Георги Данчов – Зографина, изложба. Посвещава се на 106 годишнината от
смъртта на художника и поборник за българска свобода – Георги Данчов – Зографина. В продължение на 20
години рисува и отпечатва (по няколко пъти) ликовете
на Васил Левски, Христо Ботев, Захари Стоянов, Стефан
Стамболов и др. Живял 27 години в Пловдив, художникът
изписва стенописи и икони в църкви в града и района,
рисува живописни портрети, занимава се с фотография
и литография.
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ГХГ – Пловдив, Експозиция „Енчо Пиронков“
ул. Васил Кънчев 1
City Art Gallery – Plovdiv, Encho Pironkov Exhibit
1 Vassil Kunchev St.

www.galleryplovdiv.com

19:00 - 01:00

КУТИЯ В КУФАР

Фара Атаси, Летисия Бадо-Осман, Джонатан Бине,
Гаел Букан, Луиз Ерве и Клое Майе, Рено Жере,
Пиер Лаба, Кристоф Льометр, Емили Питоазе, Елиза Пон, Жулиен Превио, Флориан Пюнер и Давид
Рафини, Клеман Родзиелски, Бенджамен Серор,
Шинго Йошида. Куратор на изложбата в Пловдив:
Лъчезар Бояджиев. Изложбата „Кутия в куфар“ насочва към размисъл върху движението на произведенията на
изкуството и насърчаване на техните автори. Целта е да
се представи съвременната френска артистична сцена в
международен контекст. Заглавието се свързва с произведението на Марсел Дюшан, който по време на емиграцията си в Съединените щати, подобно на преносим музей, показва творенията си в миниатюрна форма. В този
контекст петнадесет млади творци са поканени да изготвят конкретен проект на определен принцип: да поставят
произведението си в куфар, независимо дали е живопис,
инсталация, видео, скулптура или пърформанс. „Кутия в
куфар“ сама по себе си може да бъде интегрирана или
не в представянето на произведението, в зависимост от
избора на твореца.

Изложбата се организира от Френски културен
институт - София и фондация Отворени Изкуства.

7:00 p.m. - 1:00 a.m.

IN THE NAME OF
LIBERTY

The Life and Art of Georgi “Zografina” Danchov,
exhibition. The exhibition is dedicated to the 106th death
anniversary of artist and revolutionary Georgi “Zografina”
Danchov, who lived in Plovdiv for 27 years. Over the course of
two decades, he painted and printed portraits of the Bulgarian
revolutionaries Vassil Levski, Hristo Botev, Zahary Stoyanov,
Stefan Stambolov, and others. He also painted frescos and
icons for churches in Plovdiv and the Plovdiv region, and
worked as portrait painter, photographer and lithographer.

7:00 p.m. - 1:00 a.m.

BOX IN A SUITCASE

Farah Atassi, Laetitia Badaut-Haussmann, Jonathan
Binet, Gaеlle Boucand, Louise Herve and Chloе
Maillet, Renaud Jerez, Pierre Labat, Christophe
Lemaitre, Еmilie Pitoiset, Еlisa Pone, Julien Prеvieux,
Florian Pugnaire and David Raffini, Clеment
Rodzielski, Benjamin Seror, Shingo Yoshida. Curated
by Luchezar Boyadjiev, exhibition. The exhibition “Box in
a Suitcase” is a reflection on the movement of artworks and
an encouragement for the artists. The aim is to present the
French contemporary art scene in an international context.
The exhibition takes its title from an artwork by Marcel
Duchamp, in which, while in immigration to the United States,
he shows reproductions of his works inside a carrying case,
a kind of portable miniature museum. In this context, fifteen
young artists have been invited to create a project based on
a single concept: to put their work – a painting, installation,
video, sculpture or performance – in a suitcase. Whether “Box
in a Suitcase” is integrated in the presentation of the work or
not depends on the artist.

The exhibition is organized by Institut Francais de
Bulgarie and Open Arts Foundation.
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ГХГ - Пловдив, Експозиция „Цанко Лавренов”
ул. Съборна 14 А
City Art Gallery – Plovdiv, Tsanko Lavrenov Exhibits
14A Saborna St.

www.galleryplovdiv.com

19:00 - 01:00

ОТСТРАНЕНИ
СИСТЕМИ

Национални есенни изложби – Пловдив, 2014,
куратор доц. д-р Галина Лардева.
Изложбите продължават от 1 до 30 септември.
Двор – Елена Яневска – скулптура и фотография
Зала – Симеон Симеонов - скулптура
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Дружество на Пловдивските художници
ул. Гладстон 32
Union of Plovdiv Artists
32 William Gladstone St.

www.plovdivartdph.eu

19:00 - 01:00

АРТ КОЛАЖ

етаж I, изложба. В рамките на VIII международен симпозиум Арт колаж, ДПХ организира нощно ателие с 10
участника, които ще направят публиката съпричастна към
създаването на художествена творба – колаж.
19:00 - 01:00

ГРАДАРТ

етаж, I, Център за неформално образование и
културна дейност АЛОС, изложба. Изложба на фото
и видео документация от художествени инсталации и акции в градската среда, резултат от уъркшопи с ученици
от училищата по изкуствата. Реализациите са в рамките
на творчески ателиета, ръководени от Добрин Атанасов и
Любен Кулелиев по проект „Паралелни стъпки, паралелни
пространства“.

Проектът се осъществява с подкрепата на Фондация Америка за България.

19:00 - 01:00

СЪКРОВИЩАТА НА
БУДИЗМА

етаж II, Асоциация „Диамантен път на будизма”,
България, изложба. Изложбата ще представи традиционно будистко изкуство, което ще запознае посетителите със символиката и смисъла на будистките изображения.

7:00 p.m. - 1:00 a.m.

ESTRANGED
SYSTEMS

curated by Assoc. Prof. Dr. Galina Lardeva. National
Autumn Exhibitions – Plovdiv 2014.
On view: 1–30 September.
Courtyard: Elena Yanevska – sculpture and photography.
Exhibition hall: Simeon Simeonov – sculpture.

7:00 p.m. - 1:00 a.m.

ART COLLAGE

1st Floor: exhibition. The Union of Plovdiv Artists is
hosting a nocturnal workshop with ten artists who will make
a demonstration of collage techniques. Organized within the
framework of the 8th International Art Collage Symposium.
7:00 p.m. - 1:00 a.m.

CITYART

1st Floor: Organized by the ALOS Center for Informal
Education and Cultural Activities, exhibition. An
exhibition of photo and video archives documenting art
installations and interventions produced during workshops
with art school students led by Dobrin Atanassov and Lyuben
Kuleliev, within the project Parallel Steps, Parallel Spaces.

The project is supported by the America for Bulgaria
Foundation.

7:00 p.m. - 1:00 a.m.

THE TREASURES OF
BUDDHISM

2nd Floor: Organized by the Diamond Way of Buddhism
Association of Bulgaria, exhibition. Featuring traditional
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Buddhist art, the exhibition will familiarize visitors with the
symbolism and meaning of Buddhist imagery contained in
specially prepared thanki and Buddhist objects.

19:00 - 20:00

ПРОЗРАЧНИЯТ ЛАМА

19:00 - 01:00

Rubber Gallery
Kapana Quarter, 6 Hristo Dyukmedjiev St.

САМИЗДАТ

етаж II, Асоциация „Диамантен път на будизма”,
България, прожекция. Историята на живота на Любпон

Галерия „Ластици“ представя self-publish продукцията си за последната година, изложба. Успоредно

Чечу Ринпоче, един от най-великите майстори на тибетския будизъм на XX век и реализиран лама. Филмът ни
връща през 70-те години, когато първите европейци,
интересуващи се от будистките учения за ума, идват в
Непал.

с всяка изложба галерията въвежда практиката да представя лимитирани фотографски серии в джобен формат,
зинове, ръчно правени кутии и сетове с авторски картички. Целта е след края на всяка изложба нейният живот
да бъде естествено продължен и пътищата й да се разклоняват. Това осигурява по-широка достъпност, както и
позволява фотографски серии да бъдат възприемани в
тяхната концептуална цялост.

20:00 – 22:00

АРТ КОЛАЖ - КОНЦЕРТ

22:00 – 23:00

В ТЪРСЕНЕ НА ДРЕВНИЯ ТИБЕТ

Реж. Вилас Родизио, прожекция. Едно пътуване към
наследството на будизма. Документален екип достига до
едни от най-изолираните места в Източен Тибет, за да
намери последните живи притежатели на хилядолетната
традиция на йогите.

7:00 p.m. – 8:00 p.m.

TRANSPARENT
LAMA

2nd Floor: Organized by the Diamond Way of
Buddhism Association of Bulgaria, documentary. The
film tells the life story of Lopon Tsechu Rinpoche, a great
master and realized lama of Tibetan Buddhism, taking us back
to the 1970s, when the first Europeans in search of Buddhist
enlightenment came to Nepal.
8:00 p.m. – 10:00 p.m.

7:00 p.m. - 1:00 a.m.

SAMIZDAT

Rubber Gallery presents its self-published production
of the last year, exhibition. For each of its exhibitions, the
Rubber Gallery produces limited pocket-size photo series,
zines, hand-made boxes and artist postcard sets. The goal is
to extend and multiply the exhibition’s life in the future. This
ensures greater accessibility and allows for the photo series
to be seen as a conceptual whole.

ART COLLAGE CONCERT

10:00 p.m. – 11:00 p.m. LOOKING

FOR
ANCIENT TIBET

Directed by Vilas Rodizio, documentary. A film crew
reaches the farthest and most isolated locations in Eastern
Tibet, home of the last surviving bearers of the millennial
yogic tradition.
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Галерия Ластици
кв. Капана, ул. Христо Дюкмеджиев 6

9
19:00 - 01:00

Галерия Лаутлиев
кв. Капана, ул. Златарска 11
Lautliev Gallery
Kapana Quarter, 11 Zlatarska St.

ИЗЛОЖБА
ФОТОГРАФИИ

10
20:00 - 01:00

Малката Базилика
бул. Мария Луиза до блок 23
The Small Basilica
23 Maria-Louiza Blvd., next to block 23

БАЗИЛИКА ТЕССЕРА

Нови форми в културното наследство, част първа.
Петко Танчев – автор, Атанас Динчев („Мелформатор“) – звуков дизайнер, Рангел Иванов („Хакафе“) – GLSL програмист, Щиляна Андонова – фотограф, Елена Кантарева-Дечева – реставратор,
Институт „Старинен Пловдив“ – партньорска организация, „Драматичен Театър Пловдив” – партньорска организация, сайт-специфик дигитална
инсталация. Античните подови мозайки в Базиликата
ще бъдат пресъздадени като мултимедийна композиция
от образ, звук и текст. Дигиталните артефакти ще преобразуват динамично структурата си и ще описват нови
форми, в постоянно движение между конкретност и
абстракция. Визуализацията ще бъде допълнена от специално композирана авторска музика, смес от ембиънт,
електро и мелодичен нойз.

7:00 p.m. - 1:00 a.m.

PHOTOGRAPHY
EXHIBITION

8:00 p.m. - 1:00 a.m.

BASILICA TESSERA

New Forms of Cultural Heritage, Part I. Petko
Tanchev – author, Atanas Dinchev (Melformator) –
sound designer, Rangel Ivanov (Hackafe) – GLSL
programmer, Shtilyana Andonova – photographer,
Elena Kantareva-Decheva – restorer. Partners:
Ancient Plovdiv Municipal Institute, Plovdiv Drama
Theater, site-specific digital installation. The Basilica’s
ancient floor mosaics will be reproduced in a multi-media
composition of image, sound and text. The digital artifacts
will dynamically transform their structure, creating new forms
and a constant interplay between specificity and abstraction.
A specially-composed soundtrack integrating ambient music,
electro and melodic noise compliments the visualization.
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с. Крумово, летище Пловдив

Museum of Aviation, a Branch of The NMMH
Village of Krumovo, Plovdiv Airport, bus

www.airmuseum-bg.com

12

ОИ Старинен Пловдив, Балабанова къща
ул. Константин Стоилов 57
Ancient Plovdiv Municipal Institute, Balabanov house
57 Konstantin Stoilov St.

www.oldplovdiv.com

Автобус за Музей на авиацията ще тръгва в 16:00, 17:00, 18:00 от паркинга на
хотел “Тримонциум”, със съдействието на Арда Тур
At 4:00 p.m., 5:00 p.m., 6:00 p.m. from the parking lot of the hotel “Trimontsium” the
bus will depart for the Museum of Aviation. With the support of Arda Tour.

16:00 – 20:00

ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМИ И МЕЛОДИИ

За отдиха на посетителите в салона на пътническия самолет Ан-24 ще се прожектират филми, свързани с историята на българската авиация и кадри от провежданите
авиационни шоу програми в страната. Към един самолет
ще бъдат монтирани устройства, които при преминаване
на хора около тях, ще активират и възпроизвеждат мелодии на песни, посветени на съответния тип експонат.
17:00 – 19:00

ДЕМОНСТРАЦИОННИ
ПОЛЕТИ НА ЛЕКАТА
АВИАЦИЯ

17:00 – 19:00

ИЗСТРЕЛВАНЕ С КАТАПУЛТ

19:00 - 01:00

ИЗЛОЖБА НА РОМАН
ПРОНЯЕВ

Изложбата се организира от Алианс Франсез
19:00 - 01:00

ОТСТРАНЕНИ
СИСТЕМИ

Национални есенни изложби – Пловдив, 2014,
куратор доц. д-р Галина Лардева. Изложбите
продължават от 1 до 30 септември.
Дълбока зала – Константин Костов – живопис
Сводеста зала – Десислава Унгер – графика и рисунка
Двор – Петър Минчев - живопис

Демонстрация, Тренировъчен катапулт ще демонстрира учебно изстрелване на „пилот” на височина до 50 см.
Участие в него могат да вземат специално и предварително избрани посетители.
16:00 – 20:00

ПОЛЕТИ НА СИМУЛАТОР НА САМОЛЕТ
L- 410

Събитието се осъществява със съдействието на
фирма Симулет

4:00 p.m. – 8:00 p.m.

DOCUMENTARY
FILMS AND MUSIC

Screening. Watch documentaries on the history of Bulgarian
aviation and footage from various Bulgarian air shows inside
an An-24 passenger plane. Walk past an air plane and activate
its attached sound equipment to hear songs dedicated to
various museum exhibits.
5:00 p.m. – 7:00 p.m. AIR SHOW: LIGHT
5:00 p.m. – 8:00 p.m.

ROMAN PRONYAEV
EXHIBITION

The exhibition is organized by Alliance Francaise
7:00 p.m. - 1:00 a.m.

ESTRANGED
SYSTEMS

AVIATION

curated by Assoc. Prof. Dr. Galina Lardeva. National
Autumn Exhibitions – Plovdiv, 2014. On view: 1–30
September.

CATAPULT
DEMONSTRATION

Deep Room: Konstantin Kostov – oil paintings
Vault Room: Dessislava Unger – prints and drawings
Courtyard: Petar Minchev – oil paintings

Try or watch our catapult simulator in action – a “pilot” will be
catapulted to a height of up to 50 cm. Open to pre-selected
participants.
4:00 p.m. – 8:00 p.m.

7:00 p.m. - 1:00 a.m.

SIMULATED
FLIGHTS ON AN
L-410 AIRPLANE.

With the partnership of Simulet
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ПРОГРАМА МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ

11

Музей на авиацията, филиал на НВИМ

13

ОИ Старинен Пловдив, къща Хиндлиян
ул. Артин Гидиков 4
Ancient Plovdiv Municipal Institute, Hindliyan House
4 Artin Gidikov St.

www.oldplovdiv.com

19:00 - 01:00

Национални есенни изложби – Пловдив, 2014,
куратор доц. д-р Галина Лардева. Изложбите
продължават от 1 до 30 септември.
Веранда – Десислава Костадинова – живопис
Маза – Филип Попов – графика
Двор – Емил Бачийски – скулптура

ESTRANGED
SYSTEMS

curated by Assoc. Prof. Dr. Galina Lardeva. National
Autumn Exhibitions – Plovdiv, 2014. On view: 1–30
September.
Porch: Dessislava Kostadinova – oil paintings
Basement: Philip Popov – giclеe
Courtyard: Emil Bachiyski – sculpture
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ул. Съборна 18
Ancient Plovdiv Municipal Institute, Zlatyu
Boyadjiev House & Museum
18 Saborna St.

www.oldplovdiv.com

ОТСТРАНЕНИ
СИСТЕМИ

7:00 p.m. - 1:00 a.m.

14

ОИ Старинен Пловдив, къща музей
Златю Бояджиев

19:00 - 01:00

ОТВЪД ХЪЛМА

Двор: Златю Бояджиев в знакова система от Антонио Кесерджиев. Пространствена мултимедийна изложба в партньорство с Общински институт
„Старинен Пловдив“. Мултимедийна експозиция,
инсталация, интерактивна сцена. Пространствена мултимедийна изложба в къщата музей на Златю Бояджиев, реализирана от Антонио Кесерджиев в партньорство
с Общински институт „Старинен Пловдив“. Проектът е
фокусиран върху парадигмата човек – свят, изследвайки
пътя като метафора на вътрешния глас и волята на духа
за безкрайно търсене. Между различни сцени в пространството, духът приема различни форми – човешки, животински, трансфизични, които дават шанс той да излезе
от примирението на своето битуване и да заживее като
вечен смисъл. Тази метафора е разположена в серия от
инсталации, прожекции и виртуални образи. Контактът
между материалните и виртуални форми е сливане на
физичното и духовното, спомена и настоящето, края и
безкрая. Това сливане преодолява смъртта, а човек го
постига чрез пътя.

7:00 p.m. - 1:00 a.m.

BEYOND THE HILL

Courtyard: Multimedia spatial exploration designed
and implemented by Antonio Kesserdjiev in
partnership with the Ancient Plovdiv Municipal
Institute. The project examines the relationship between the
humans and the world, as well as the journey as a metaphor
for the inner voice and the restless, searching will of the
spirit. Between different spatial settings, the spirit takes on
different forms – human, animalistic, trans-physical, which
allow it to abandon its resigned state and to take up a life
as eternal meaning. This metaphor is embodied in a series
of installations, screenings and virtual images. The contact
between material and virtual forms represents the fusion
between the physical and the spiritual, the past and the
present, the finite and the infinite. A fusion that triumphs over
death and is achievable through a journey.

19:00 - 01:00

ул. Отец Паисий 34
Pinacotheca @ 34 Otets Paisiy
34 Otets Paisiy St.

ПСИХИЧНАТА ДРУГОСТ

Добрил Янков, изложба „Любовта е божествена болест” са казали древните, а съвременният човек я превръща в патология. Когато понятието „красота” се заменя с
понятието „сексапил”, се стига до подмяна на основни естетически и морални категории. Най-истинското и ценно
чувство, което оживотворява и възражда човека вече не е
част от живота му. Неговата душевност е толкова емоционално обедняла, че хедонизмът в най-нисшите си прояви
е завладял съзнанието му. За няколко десетилетия успя
да се наложи една порно-поп култура, която сама по себе
си обезцени понятието култура и човешка душевност.
Низките страсти и удоволствия изпълват и завладяват, а
като най-страшна се явява загубата на способността да
се различава любов от порнография, пошло от красиво,
човешко от животинско.

7:00 p.m. - 1:00 a.m.

PSYCHIC
OTHERNESS

16
20:00 - 24:00

Галерия Point-Blank
кв. Капана, ул. Кожухарска 6
Point-Blank Gallery
Kapana Quarter, 6 Kozhuharska St.

ПРОГРАМА МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ
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Pinacotheca @34 Otets Paisiy

ОНОМАТОПЕЯ III-A4

Изложба. Платформата „Ономатопея“ има за цел осъществяването на групови изложби, представящи работите
на професионалисти и наивисти едни до други. Проектът
визуално експонира сблъска между разнородни отношения към материалността на рисунката, графиката, фотографията, инсталацията, видео арта.

8:00 p.m. – 00:00 a.m.

ONOMATOPOEIA
III-A4

Dobril Yankov, exhibition. Love is a divine disease,

Exhibition. The Onomatopoeia platform aims to organize

the ancients said, while contemporary men and women
experience it as pathology. When sex appeal becomes a
substitute for beauty, basic aesthetic and moral categories
are no longer. The soul is emotionally impoverished, while
hedonism of the lowest kind conquers the consciousness.
Over the last few decades, a kind of porno-pop culture has
taken over and cheapened the notions of culture and human
spirituality. Base instincts prevent us from differentiating
between love and porn, vulgar and beautiful, human and
bestial.

group exhibitions by showing work by professional artists
side by side to that of naive artists. The project juxtaposes
heterogeneous attitudes to the materiality of drawings,
photography, installation and video art.

17
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Галерия Sariev Contemporary
ул. Отец Паисий 40
Sariev Contemporary Gallery
40 Otets Paisiy St.

www.sariev-gallery.com

20:00 – 01:00

M

Уте Мюлер и Кристоф Майер. Куратор: Бетина
Щайнбрюге (Хамбург). Изложба. Не знаем какво е М
и какво прави в момента, и дори дали това има значение.
Предполагаме, че може би има. Или не. „М” е необяснима гатанка, хипотеза за това какво би се случило, ако
наистина се опитаме да се освободим от ограниченията.
Работата на виенските художници Кристоф Майер и Уте
Мюлер върху различни естетически проблеми съвместява
разнообразни гледни точки, изследвайки ежедневието
през мисли и действия, здраво вкоренени в реалността.
Двамата разсъждават за социалното значение на структурите. Майер и Мюлер са съавтори на инсталация, създадена специално за пространството на галерия „Sariev
Contemporary” и изследваща връзката между човешкото
пространство и визуалното. Инсталацията, която включва
живопис, архитектурни конструкции, рисунки и скулптурни референции, моментално привлича вниманието
на зрителя с красота, характерна за абстракционизма на
ХХ век. Но това е само преходен акцент, миг на изгаряща
страст, който веднага след това е подложен на критически
анализ и съмнение. Резултатът е игра между гледни точки
върху разнообразни повърхности, в която въображаемото и действителното са неотделими, поезията и разкъзът

8:00 p.m. – 1:00 a.m.

M

Ute Mueller / Christoph Meier. Curated by Bettina
Steinbruegge (Hamburg). Exhibition. We don’t know
what M is or is doing right now and if this even matters.
We assume that it could matter. Or not. “M” is an enigmatic
riddle, an assumption about what could be if we only tried
hard enough to let loose. Viennese artists Christoph Meier
and Ute Mueller’s work on aesthetic issues is tackled from
different angles, pursuing the everyday through thoughts and
actions that are firmly rooted in life experiences and reality.
It is all about the social meaning of a structure. The artists
will collaborate on an installation conceived exclusively
for the space of Sariev Gallery in Plovdiv to investigate the
relationship between human space and the pictorial. The
installation, consisting of paintings, architectural structures,
drawings and sculptural references, defines a space where the
viewer is immediately captured by beauty that has its origins
in the history of twentieth century abstraction. Yet this is only
a transitory emphasis, an instant of burning passion, which is
then exposed to the artists’ critique, revealing a tendency to
question that same tradition. The result is a multi-perspective
game on different surfaces where the imaginary and the real
are intertwined, where poetry and narrative are balanced by
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се уравновесяват от по-прагматични, физически нужди,
а човекът все още е в центъра на вниманието, раздвоен
между илюзия и реалност.
20:30

ARTISTS TALK

Разговор с Уте Мюлер и Кристоф Майер/ Модератор: Бетина Щайнбрюге
19:00 – 01:00

BLACK PAGES

е социално пространство, съвместен проект на Уте Мюлер, Кристоф Майер и още един виенски художник, Ник
Оберталер. Тримата издават свое собствено списание,
Black Pages, което ще бъде представено в artnewscafe,
в съседство с SARIEV contemporary. В Пловдив BLACK
PAGES ще представи три нови броя и ще покани българските художници да се включат в създаването му.

more physical, pragmatic needs, and where man is still at the
heart of matter, oscillating between illusion and reality.
8:30 p.m.

ARTISTS TALK

Ute Mueller and Christoph Meier / Moderator: Bettina
Steinbruegge
7:00 p.m. - 1:00 a.m.

BLACK PAGES

BLACK PAGES is another social space, a joint project
of Mueller and Meier, and another Viennese artist, Nick
Oberthaler. The artists publish their own magazine, Black
Pages, which will be available at artnewscafe, a busy point for
Plovdiv’s art scene, situated right next to the Sariev gallery.
In Plovdiv, BLACK PAGES will present 3 new issues and invite
Bulgarian artists to join this very exciting project.

18
19:30 - 01:00

Sariev Project Space
кв. Капана, ул. Христо Дюкмеджиев 12
Sariev Project Space
Kapana Quarter, 12 Hristo Dyukmedjiev St.

пл. Съединение 1
RAM – Plovdiv
1 Saedinenie Sq.

www.archaeologicalmuseumplovdiv.org

ИЗКУСТВОТО И НЕГОВАТА ИСТОРИЯ – СЪКРАТЕНА ВЕРСИЯ

Димитър Солаков, През 2014 г. платформата ФОН:
Млади Автори на галерия SARIEV Contemporary
представя самостоятелния проект на Димитър
Солаков, номиниран в тазгодишното издание на
наградата БАЗА. Изложбата се състои от 28 произведения, свързани с периоди от историята на изкуството
и съответстващи на главите в книгата „Изкуството и неговата история” на Ернст Х. Гомбрих. Изложбата е и художествена демонстрация на непознаване на историята
на изкуството, като липсата на знания авторът нарочно
преосмисля като предимство. Димитър Солаков поставя
акценти върху отражението, което епохите в изкуството
имат върху съвременното общество. Неговите работи боравят с всевъзможни технологични устройства и средства
за забавление. Но също така в тях става дума за „кризата” – в изкуството на 16-ти век и тази във финансите на
21-ви.

7:00 p.m. - 1:00 a.m.
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РАМ - Пловдив

THE STORY OF ART –
A CONCISE VERSION

Dimitar Solakov. The exhibition contains 28 works related
to different periods in the history of art, each corresponding
to a chapter in Ernst H. Gombrich’s book “The Story of Art”. It
is a demonstration of the artist’s own ignorance of art history,
which he purposefully treats as an advantage. Solakov
highlights the influence of various art movements in history
on contemporary society. His works incorporate all kinds of
technological gadgets and means for entertainment. But they
also deal with the notion of crisis – in 16th century art, as well
as in 21st century finance.

18:00

ГОДИШНИК НА РАМ
ПЛОВДИВ

Презентация, том XII, посветен на 130 години от
създаването на музея (1882-2012)
19:00 - 01:00

ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ И ИЗЛОЖБИ

Пловдив – наследник на Античения Филипопол
Книжният завет на Димитър Цончев. Изложбата ще
бъде разположена в библиотеката и ще представя издания от фонд „Цончевата библиотека“, притежания на
музея
19:05 - 21:15

СДРУЖЕНИЕ „ХАРТА“

Откриване, д-р Тодор Велчев
Проникване и утвърждаване на християнството
във Филипопол, лектор: д-р Адриана Любенова
(преподавател по „Църковно изкуство“, ПУ). Продължителност: 30 мин

6:00 p.m.

REGIONAL
ARCHEOLOGICAL
MUSEUM YEAR
BOOK

Presentation, Volume XII, dedicated to the Museum’s
130 anniversary (1882-2012)
7:00 p.m. - 1:00 a.m.

PERMANENT
EXHIBITION

Plovdiv: an Heir of Ancient Philippopolis.
Museum Library: The Literary Testament of Dimitar
Tsonchev. The exhibition features books and publications
from the Museum’s Dimitar Tsonchev Library Fund.
7:05 p.m. - 9:15 p.m.

HARTA
ASSOCIATION

Opening: Dr. Todor Velchev
Penetration and Consolidation of Christanity in
Philippopolis. Lecturer: Dr. Adriana Lyubenova
(Plovdiv University, Christian Art).Duration: 30 min.
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РЕМ – Пловдив
ул. Стоян Чомаков № 2
REM – Plovdiv
2 Stoyan Chomakov St.

Християнството по българските земи през Средновековието и Османския период в контекста на
религиозното многообразие, лектор: доц. д-р
Димо Чешмеждиев (катедра „Етнология“, ПУ).
Продължителност: 30 мин
Влияние на християнството в българското общество от Освобождението до наши дни. Продължителност: 30 мин
21:15 - 22:30

ИСТОРИЯ И
ЦЕННОСТИ

дискусия, участници: лекторите и публиката,
модератор: д-р Тодор Велчев (Сдружение „Харта“)

19:00 – 21:00

ПРОГРАМА МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ

www.ethnograph.info

САЛОН ЗА РЕТРО
ПРИЧЕСКИ

В големия салон на музея ще се направи своеобразно
модно фризьорско ателие и всеки желаещ може да си
избере модна прическа, която обучените млади фризьори
от СОУ „Ана Май” да измайсторят. Може да изберете да
ви направят някоя плетеница или кок, за да ви върнат
във времето на „мрачното средновековие” и българското
Възраждане.
19:00 – 01:00

БЪЛГАРСКИ
СРЕДНОВЕКОВНИ
И ВЪЗРОЖДЕНСКИ
КОСТЮМИ

Съвместна проява на РЕМ – Пловдив и Калина Атанасова, формация „Бадамба” Изложбата ще представи развитието на костюма от късното Средновековие
(ХІІІ – ХІV в.) до Възраждането.

Christianity in the Bulgarian Lands during the
Middle Ages and the Ottoman Era in the Context
of Religious Diversity. Lecturer: Assoc. Prof. Dr.
Dimo Cheshmedjiev (Plovdiv University, Ethnology
Department). Duration: 30 min.
The Role of Christianity in Bulgarian Society since
Bulgaria’s Liberation in 1878. Duration: 30 min.
9:15 p.m. - 10:30 p.m.

HISTORY AND
VALUES –
DISCUSSION.

With the participation of all lecturers and the public.
Moderator: Dr. Todor Velchev (Harta Association).

7:00 p.m. – 9:00 p.m.

RETRO HAIR SALON

The main hall of the Ethnographic Museum will be transformed into a retro hair salon run by talented students from
the Anna Mai High School. You can choose between such hair
styles as medieval plaits or buns dating back to the Bulgarian
Revival period.
7:00 p.m. – 1:00 a.m.

BULGARIAN
MEDIEVAL AND
REVIVAL-PERIOD
COSTUMES

co-organized by the Regional Ethnographic Museum
and Kalina Atanassova, Badamba Group. The exhibition
traces the development of formal dress from the late Middle
Ages (13th–14th c.) to the Bulgarian Revival of the 19th century, examining the similarities and differences in clothing,
accessories and ornaments.
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РИМ - Пловдив, експозиция „Съединение на България от 1885 г.”
пл. Съединение 1
Regional Museum of History – Plovdiv, Bulgarian Unification of 1885 Exhibit
1 Saedinenie Sq.

www.historymuseumplovdiv.org

16:00 – 20:00

ПОМОГНИ НА ОЧИТЕ
СИ ДА ВИЖДАТ

Игра-знание организирана от РИМ – Пловдив и
Център за рехабилитация на слепи хора
19:00 – 20:00

ПОМОГНИ НА ОЧИТЕ
СИ ДА ВИЖДАТ

Игра-знание организирана от РИМ – Пловдив и
Център за рехабилитация на слепи хора. В юбилейното издание на Нощта, РИМ – Пловдив ще представи специална инициатива, чрез която да даде достъп на
хора с увредено зрение до четирите експозиции на музея
и до отделни експонати. Във всеки един от обектите ще
бъде позициониран кът за работа с деца и възрастни с
увредено зрение. С помощта на Център за рехабилитация
на слепи хора – Пловдив ще бъдат изработени тактилни
карти на определени музейни експонати, характерни за

4:00 p.m. – 8:00 p.m.

HELP YOUR EYES
SEE

An educational game organized by the Regional
Museum of History and the Center for Blind
Rehabilitation.
7:00 p.m. – 8:00 p.m.

HELP YOUR EYES
SEE

An educational game organized by the Regional
Museum of History and the Center for Blind
Rehabilitation. For the Night’s 10th anniversary edition, the
Regional Museum of History – Plovdiv is launching a special
initiative to allow blind and visually impaired people access to
its four main exhibits. A special corner in each of the premises
will be equipped with tactile maps of selected objects,
produced with the help of the Center for Blind Rehabilitation
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тематиката на всяка експозиция. Тактилните карти ще
позволят на хората с увредено зрение да разпознаят формата, структурата и връзките на частите към цялото, ще
помогнат на „очите им да видят” символиката на всеки отделен предмет. Допълнителни анотации на брайл ще поясняват съдържанието, а внимателно подбран аудио текст
ще бъде възпроизвеждан от плеъри със слушалки, за да
се даде по-голяма яснота на картината. Кътовете ще бъдат
обогатени с реални оригинални експонати от фондовете
на музея – скулптури, релефни предмети, велосипед от
XIX в. и др., предоставени за свободно „виждане с ръце“.
22:00 – 01:00

НОЩ В МУЗЕЯ

in Plovdiv. The maps will allow visitors to recognize the
form, structure and links between the parts of each exhibit,
while “helping their eyes see” its symbolism. Annotations in
Braille and audio guides will be available to clarify the objects’
content and history. The corners will also be equipped with a
few original exhibits from the Museum’s depots – sculptures,
relief objects, a 19th century bicycle, and others, which would
be available for “hand seeing”.
10:00 p.m. – 1:00 a.m.

NIGHT AT THE
MUSEUM

ул. Цанко Лавренов 1
Regional Museum Of History – Plovdiv
Bulgarian Revival Exhibit
1 Tsanko Lavrenov St.

www.historymuseumplovdiv.org

16:00 – 20:00

ПОМОГНИ НА ОЧИТЕ
СИ ДА ВИЖДАТ

Игра-знание организирана от РИМ – Пловдив и
Център за рехабилитация на слепи хора
19:00 – 20:00

ПОМОГНИ НА ОЧИТЕ
СИ ДА ВИЖДАТ

Игра-знание организирана от РИМ – Пловдив и
Център за рехабилитация на слепи хора.
22:00 – 01:00

НОЩ В МУЗЕЯ

4:00 p.m. – 8:00 p.m.

HELP YOUR EYES
SEE

An educational game organized by the Regional Museum of History and the Center for Blind Rehabilitation.
7:00 p.m. – 8:00 p.m.

HELP YOUR EYES
SEE

An educational game organized by the Regional Museum of History and the Center for Blind Rehabilitation.
10:00 p.m. – 1:00 a.m.

NIGHT AT THE
MUSEUM
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РИМ - Пловдив, Книгоиздаване в
България
ул. Митрополит Паисий 2
Regional Museum of History - Plovdiv, Book
publishing in Bulgaria
2 Mitropolit Paisiy St.

www.historymuseumplovdiv.org

16:00 – 20:00

ПОМОГНИ НА ОЧИТЕ
СИ ДА ВИЖДАТ

Игра-знание организирана от РИМ – Пловдив и
Център за рехабилитация на слепи хора
19:00 – 20:00

ПОМОГНИ НА ОЧИТЕ
СИ ДА ВИЖДАТ

Игра-знание организирана от РИМ – Пловдив и
Център за рехабилитация на слепи хора.
22:00 – 01:00

НОЩ В МУЗЕЯ

4:00 p.m. – 8:00 p.m.

HELP YOUR EYES
SEE

An educational game organized by the Regional Museum of History and the Center for Blind Rehabilitation.
7:00 p.m. – 8:00 p.m.

HELP YOUR EYES
SEE

An educational game organized by the Regional Museum of History and the Center for Blind Rehabilitation.
10:00 p.m. – 1:00 a.m.

NIGHT AT THE
MUSEUM
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ПРОГРАМА МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ

22

РИМ Пловдив
Експозиция „Българско Възраждане“
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РИМ - Пловдив, Съвременна история
ул. Ангел Букорещлиев 14
RMH – Plovdiv, Museum Center for Modern History
15 Angel Bukoreshtliev St.

www.historymuseumplovdiv.org

16:00 – 20:00

ПОМОГНИ НА ОЧИТЕ
СИ ДА ВИЖДАТ

Игра-знание организирана от РИМ – Пловдив и
Център за рехабилитация на слепи хора
19:00 – 20:00

ПОМОГНИ НА ОЧИТЕ
СИ ДА ВИЖДАТ

Игра-знание организирана от РИМ – Пловдив и
Център за рехабилитация на слепи хора.
22:00 – 01:00

НОЩ В МУЗЕЯ
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Галерия Резонанс
ул. Петър Парчевич 14
Resonance Gallery
14 Petar Parchevich St.

www.resonancegallery.com

19:00 – 19:30

СТРАННИ ДЕЙСТВИЯ
В ПРОСТРАНСТВОТО

откриване на изложба на Владимир Иванов и Цветан Кръстев. Цветан Кръстев и Владимир Иванов са верни на своите нови работи да търсят трудните пътища за
диалог със съвременния зрител, използвайки средствата
на видеото, намесата в градската среда, рисунката и графиката.
19:30 – 20:00

ХИПЕРМОДЕРНИЗЪМ
И НЕО-КОНЦЕПТУАЛИЗЪМ

Доц. дфн Лора Попова, представяне на книга. В
книгата са представени основни примери от творчеството на съвременни художници, между които и гореспоменатите автори, като се прави опит за характеристика
на епохата след постмодернизма във философията и в
изкуството. Предложеният текст разглежда проблемите,
свързани с развитието на днешната ситуация в тези високочувствителни сфери на човешката дейност.

4:00 p.m. – 8:00 p.m.

HELP YOUR EYES
SEE

An educational game organized by the Regional Museum of History and the Center for Blind Rehabilitation.
7:00 p.m. – 8:00 p.m.

HELP YOUR EYES
SEE

An educational game organized by the Regional Museum of History and the Center for Blind Rehabilitation.
10:00 p.m. – 1:00 a.m.

NIGHT AT THE
MUSEUM

7:00 p.m. – 7:30 p.m.

STRANGE ACTIONS
IN SPACE

Vladimir Ivanov and Tsvetan Krustev, exhibition.
Opening. True to their unorthodox views, Tsvetan Krustev
and Vladimir Ivanov continue to follow the difficult journey to
dialogue with the contemporary public by using video, urban
intervention and drawing.
7:30 p.m. – 8:00 p.m.

HYPER-MODERNISM
AND NEOCONCEPTUALISM

book presentation. Assoc. Prof. Dr. Lora Popova.
The book examines major works of contemporary artists,
including some by Krustev and Ivanov, while looking for
a definition of the era that has succeeded post-modernism
in philosophy and art. The text is a reflection on the current
problems in these hyper-sensitive areas of human activity.
8:00 p.m. – 8:30 p.m.

COLORFUL
EMOTION

dance performance by Pantarei Studio

8:30 p.m. – 9:00 p.m.
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Галерия Ромфея
бул. Марица 83
Romfeya Gallery
83 Maritsa Blvd.

20:00 – 20:30

ЦВЕТНА ЕМОЦИЯ

танцов пърформанс на Студио Пантарей
20:30 – 24: 00

ВИДЕО ПРОЖЕКЦИИ

Галерия Резонанс стъпи първа на Антарктида.
Продължителност: 30 мин.
Карнавалът във Венеция
Продължителност: 30 мин.
Колекцията на Пеги Гугенхайм във Венеция
Продължителност: 30 мин.
Венецианското биенале 2013
Продължителност: 30 мин.
Аборигенско изкуство
Продължителност: 30 мин.
Сакралните места на аборигените
Продължителност: 30 мин.
Музеят МОNА на остров Тасмания
Продължителност: 30 мин.

8:30 p.m. – 00:00 a.m.

VIDEO

Resonance Gallery Sets Foot in Antarctica
Duration: 30 min.
The Venice Carnival
Duration: 30 min.
Peggy Guggenheim’s Collection in Venice
Duration: 30 min.
The Venice Biennial 2013
Duration: 30 min.
Aboriginal Art
Duration: 30 min.
Sacred Aboriginal Places
Duration: 30 min.
The Мuseum of Old and New Art (MОNА) on the Island
of Tasmania
Duration: 30 min.

19:00 – 20:00

ПРОГРАМА МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ

www.romfeia.net

ИГРА НА СТЪКЛЕНИ
ПЕРЛИ

откриване на изложба на Георги Урумов
20:00 – 21:00

ПЪРФОРМАНС (I ЧАСТ)

Георги Урумов и театър Алма Алтер. Участниците в
пърформанса ще създадат колаж от стъкло, платно, хартия, рисуване върху ръчен картон и включване на публиката в процеса на работата.
22:00 – 23:00

ПЪРФОРМАНС (II
ЧАСТ)

Георги Урумов и театър Алма Алтер. Диалог между
художника, публиката и театър лаборатория /Алма Алтер/
към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с
ръководител Николай Георгиев. Театърът ще представи
спектакъл с тема „Човеците и Шекспир“

7:00 p.m. – 8:00 p.m.

THE GLASS BEAD
GAME

Georgi Urumov, exhibition. Opening.
8:00 p.m. – 9:00 p.m.

PERFORMANCE
(PART I)

Georgi Urumov and Alma Alter Theater. Participants
will create a collage of glass, canvas, paper and drawings on
hand-made cardboard, and invite the public to join them in
the process.
10:00 p.m. – 11:00 p.m. PERFORMANCE

(PART II)

Georgi Urumov and Alma Alter Theater. A dialog between the artist, the public and the Sofia University Alma
Alter theater company led by Nikolai Georgiev. The Alma
Alter company will perform on the theme of “Humans and
Shakespeare”.
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Арт галерия – музей „Филипополис“
ул. Съборна 29
Philippopolis Art Gallery - Museum
29 Saborna St.

www.philippopolis.com

19:00 – 20:00

ДЕВИЧЕСКИ ХОР
„ЕВМОЛПЕЯ“

Диригент Рада Славинска
19:00 – 01:00

ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС
НА ИВАН СТРАТИЕВ

20:00 – 01:00

ОТПЕЧАТВАНЕ НА
ГРАФИКИ

Иван Стратиев, демонстрация

7:00 p.m. – 8:00 p.m.

EVMOLPEYA GIRLS
CHOIR

Conducted by Rada Slavinska performance
7:00 p.m. – 1:00 a.m.

IVAN STRATIEV
EXHIBITION

8:00 p.m. – 1:00 a.m.

PRINTMAKING

Ivan Stratiev, demonstration

26

Leipzig Hotel: the better offer in Plovdiv
Хотел „Лайпциг” е разположен в центъра на Пловдив, на минути от забележителностите и културните
центрове в сърцето на града
– паметника на Альоша, Старият град, множеството картинни галерии, Пловдивския
панаир и главната улица.
BG

На разположение на гостите
са 50 стаи и 10 апартамента с
всички удобства за приятно
и комфортно пребиваване.
За спокойствието и приветливата атмосфера се грижи
квалифициран персонал, от
който ще получите истинско
четиризвездно обслужване.

чувстват гостите уютно, в
елегантна среда.
„Лайпциг” предлага конферентен център с 6 зали с
капацитет от 16 до 200 места,
оборудвани с професионална
техника. Центърът предоставя условия за реализиране на
всякакви бизнес събития и
инициативи.

Неразделна част от заслужения авторитет на „Лайпциг”
е и едноименният ресторант.
Той разполага с три комфортни зали (от 50 до 200
места), подходящи както
за корпоративни, така и за
семейни събития. РесторанСтаите с оригинален дизайн тът е известен и с цялостната
са запазена марка на хотел
организация на изнесени ме„Лайпциг”. Всички детайли – роприятия, както и на гурме
от мебелите до осветителните вечери с авторска кухня.
тела, са подбрани така, че да
задоволят и най-изтънчеВ хотела ще получите
ния вкус. Луксозните стаи и персонално отношение,
компетентно съдействие и
апартаменти са снабдени с
електронна заключваща сис- индивидуално предложение
тема, индивидуален контрол за всеки повод. Защото гости
на „Лайпциг” са най-специна климатичната система и
още много екстри, за да се
алните.

The Leipzig Hotel is
EN
located in Plovdiv‘s core,
just minutes away from the
attractions and the cultural
centres in the heart of the city:
the Alyosha monument, the
Old Town, a multitude of arts
galleries, the Plovdiv Fair, and
the main street.

The Leipzig hotel has a
conference centre featuring six
halls seating between 16 and 200
and professionally equipped. The
centre allows organizing all kinds
of business events and initiatives.

The original interior design of
the rooms is a trademark of the
Leipzig hotel. All the details,
from furniture to lighting
fixtures, are so selected as to
satisfy even the most exquisite
taste. The luxurious rooms
and suites are equipped with
electronic locks, individual A/C
control, and many more extras
to make guests feel comfortable
in an elegant ambience.

At the hotel, you may count
upon receiving personal care,
competent assistance, and
custom-tailored solutions on
any occasion. Because Leipzig‘s
guests are the most special ones.

Inseparable from the welldeserved reputation of Leipzig
is the eponymous restaurant.
It has three comfortable halls
Available accommodation
includes 50 rooms and 10 suites (seating 50 to 200), which are
with all the amenities required suitable for both corporate and
for a pleasant and comfortable family events. The restaurant
is also known for the overall
stay. Providing a calm and
management of catering to
welcoming atmosphere is
out-of-premises events, as well
a priority for our qualified
personnel, which will offer yo a as for its gourmet dinners with
signature cuisine.
true four-stars service.

70, Russki Blvd., Plovdiv,
BULGARIA
Tel: +359 32 654 000
e-mail: sales@leipzig.bg
www.leipzig.bg

Хотел „Лайпциг” – по-доброто предложение в Пловдив

Култура и клуб - 13 септември
Culture and club – 13 September
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19:00 – 01:00

Антикварен магазин при Сашо Костов
кв. Капана, ул. Загреб 26
Sasho Kostov Antique shop
Kapana Quarter, 26 Zagreb St.

Сашо Костов и Ве-селина Ангелова
Книгата „Денонощия” е в основата на проекта като колаборация между автор и график. На мястото на събитието
няколко „рисуващи” ще визуализират думи написани от
присъстващите „пишещи” или от хората, които са дошли
на мястото на събитието. При възникването на илюстрация, в която липсва текст, „пишещите“ ще добавят текст
към нея. Всеки ще може да си тръгне със спомен от събитието, след като бъде сниман с графиката, която му е
нарисувана. След края на проекта графиките, текстове и
снимките на отделните участници, ще бъдат събрани в
една обща книга, която ще бъде направена в .pdf формат
и всеки взел участие ще може да я изтегли.

Андон Георгиев – Andonasty и Олеся Николова
Светослав Станков и Десислава Йорданова
Недялко Иванов-Нечо и Дес Пенчева
Сашо Костов и Ве-селина Ангелова

LET’S
WRITE
A
BOOK
TOGETHER!
LET’S DRAW A BOOK
TOGETHER!

Sasho Kostova and Ve-sselina Angelova, workshop.
The project is a collaboration between pairs of writers and
artists, and is based on the book “Day and Night”. An artist
will visualize words suggested by a writer, or by the public
in attendance; wordless illustrations will be matched with
text. Visitors can have their picture taken with the illustration
created for them. After the event, the illustrations, texts and
photos will be gathered in an e-book, which will be available
for download.

Andon “Andonasty” Georgiev and Olesya Nikolova
Svetoslav Stankov and Desisslava Yordanova
Nedyalko “Necho” Ivanov and Dess Pencheva
Sasho Kostova and Ve-sselina Angelova
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ARTNEWSCAFE
38 Otets Paisiy St.

www.artnewscafe.com

ДА НАПИШЕМ
КНИГА ЗАЕДНО! ДА
НАРИСУВАМЕ КНИГА
ЗАЕДНО!

7:00 p.m. – 1:00 a.m.
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ARTNEWSCAFE
ул. Отец Паисий 38

19:00 – 21:00

ДЪЛБОКО ЗАМРАЗЕНИ

Виолета Керемидчиева, представяне на Planet
Pops, демонстрация с консумация
Всички сме уникални, защото имаме уникална
астрологична карта. Тя представлява планетите по време
на раждането ни, описва нашата личност и предполага
нашето развитие. Всеки има управляващи планети, такива, които са по-важни и по-маловажни. В окултизма
всяка планета има плодове, зеленчуци и билки, които
управлява. Древните магьосници смятали, че ако искат
помощта на някоя планетарна сила, трябва да използват
точно нейните растения. Авторката на проекта ще съставя
астрологичните карти на посетителите и ще създава замразени фрешове и смутита със съставки, които отговарят
на техния хороскоп. Индивидуалните храни ще помогнат
на всеки човек да развие у себе си силите, които му липсват. Самата ледена форма символизира замразяването на
нашия потенциал, а след това – и неговото размразяване.
Целта е да постигне материализиране на човешката индивидуалност и създаване на ДНК отпечатък върху нещо
прозаично като леден фреш. Посланието е, че всеки може

7:00 p.m. – 9:00 p.m.

DEEP-FROZEN

Violeta Keremidchieva – presentation of Planet Pops,
demonstration with consummation.
We are all unique, because we have a unique astrological
chart. It is a representation of the positions of the planets
at the moment of our birth, describing our personality and
pointing at our future development. Each horoscope has a
ruling planet(s). In occult studies, each planet also rules different fruit, vegetables and herbs. When seeking the support
of a planet, ancient sorcerers believed they had to use the
plants it ruled. The artist will create natal charts for visitors
and produce frozen fresh juices and smoothies with personally compatible ingredients that can help visitors develop the
strengths they lack. The frozen state of the drinks symbolizes
the freezing of our potential, and the potential for unfreezing
it. The goal is to realize our human individuality and to create a DNA imprint on something as prosaic as a fresh juice.
The message is that anyone can inhabit a magical reality and
become aware of their connection with the universe. Turning
everyday things into magical ones helps us find this connection and expand our ego, while experiencing different dimen-
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23:00 – 24:00

ВИНАГИ НОЩТА

Тодор П. Тодоров, парареализъм, мета-еротика;
литературен пърформанс в аудио-визуална среда. Литературен експеримент и псевдоенциклопедична
лаборатория, реализирани чрез средствата на визуални и
звукови медии, манипулирани на място. Авторско четене
и окултно-венеричен сеанс. Публиката ще бъде въвлечена
чрез психоактивни информационни потоци.
24:00

DJ SET

19:00 – 20:00

кв. Капана, ул. Братя Пулиеви 4
Basquiat cafе & boutique
Kapana Quarter, 4 Bratya Pulievi St.

РОДОПИ, В ТЪРСЕНЕ
НА КОРЕНИТЕ.

Представяне на книга пътеводител на Гаврил Гаврилов, в присъствието на автора и издателя Велина Христова.
20:30 – 21:30

ХА ХА ХА В КАПАН(А)

Ивайло Рогозинов, театрално представление, имровизационен театър. Дали момчетата от ХаХаХа импро театър ще попаднат в Капана на нестандартните идеи
и сюжети, предложени им от публиката или ще развинтят дотолкова фантазията си, че да им предложат една
необикновена авантюра, изтъкана от екшън, мелодрама,
комедия, съспенс и какво ли още не…Импро е театрална
форма, при която сюжетът, персонажите и диалогът се
измислят на момента, като за това актьорите използват
предложения, взети от публиката. Импро е спонтанно,
енергийно и забавно!

THE RHODOPES: IN
SEARCH OF ROOTS

sions and objects – from planets to plants – then shrink it
back (or expand it further!?) to a normal human ego.

7:00 p.m. – 8:00 p.m.

11:00 p.m. – 00:00 a.m. ALWAYS THE

Guidebook, presentation. Presenter: Velina Hristova
and Gavril Gavrilov.

NIGHT

Todor P. Todorov – para-realism, meta-erotica – literary performance in an audio-visual environment.
A pseudo-encyclopedic laboratory will be set up and occultist-venereal sеance carried out through the on-site manipulation of audio and visual material. The audience will be
involved in the process via psychoactive information streams.
00:00 a.m.

DJ SET.

8:30 p.m. – 9:30 p.m.

HA HA HA IN
KAPANA

Ivailo Rogozinov – theater performance, improvisational theater. The guys from HaHaHa theater will develop
ideas and story lines suggested to them by the public and
use their imagination to produce a mix of action, melodrama,
comedy, suspense and much else. Impro is a theater form
in which the story line, characters and dialog are invented
extemporaneously with input from the audience. It is spontaneous, energy-rich and fun!
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да заживее в магическа реалност и да осъзнае връзката
между себе си и вселената. Превръщането на всекидневните неща в нещо вълшебно ни кара да почувстваме тази
връзка, да разширим егото си, да преминем през различните измерения и обекти – от планети през растения – и
отново да го смалим (или разширим!?) до его на човек.

Баскиа кафе § бутик

31
16:00 – 17:00

Клуб Библиотеката
ул. Лейди Странгфорд 5
The Library club
5 Lady Strangford St.

ТЕАТЪР ЗА ДЕЦА
МОДЕРНИ ТАНЦОВИ
ТЕХНИКИ ЗА ДЕЦА

Организатор: Лалка Златанова
19:00 – 01:00
19:00 – 20:00

20:00 – 21:00

ул. Дондуков 2
BNR / Radio Plovdiv
2 Dondukov St.

www.bnr.bg/plovdiv

Деница Гергиникова (театър „ШОКОЛАД“)
17:00 – 18:00
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БНР - Радио Пловдив

ФОТОГРАФСКО
АТЕЛИЕ
КАКВО Е „СМУТИ”
И КАК ДА ГО
ПРИГОТВИМ?
И СЛОВОТО СТАНА
ПЛЪТ

22:00 – 23:00

JAZZ RADIO NIGHT

Биг Бенд Пловдив с ръководител Николай Гешев,
концерт посветен на 80 години БНР и 60 години
Радио Пловдив пред сградата на Радио Пловдив
Оркестърът работи с различни солисти. Развива дейността си главно в Пловдив, но успешно гостува и в други
градове на страната. Участник е в престижни фестивали.
Музикантите поднасят на почитателите си по оригинален
и забавен начин актуални и вечни световни хитове. Музикантите от Биг Бенд Пловдив са свирили с известни
български певци като Камелия Тодорова, Васил Петров,
Стефка Оникян, Йорданка Христова.

Димитрия Чакова, литературно четене на квантова
поезия
21:00 – 22:00
22:00 - 23:00

00:30

ТАНЦОВА
РАБОТИЛНИЦА
ЕТНО ФЛАМЕНКО
КОНЦЕРТ БАНДА ДЕЛ
ПАДРЕ
КОНЦЕРТ ГРУПА
„ХОРИЗОНТ“

4:00 p.m. – 5:00 p.m.

THEATER FOR
CHILDREN

Denitsa Gerginikova (CHOCOLATE Theater).
5:00 p.m. – 6:00 p.m.

COTEMPORARY
DANCE TECHNIQUE
FOR CHILDREN

organized by Lalka Zlatanova.
7:00 p.m. – 1:00 a.m.

PHOTOGRAPHY
STUDIO

7:00 p.m. – 8:00 p.m.

WHAT’S A
SMOOTHIE AND
HOW TO MAKE IT?

8:00 p.m. – 9:00 p.m.

AND THE WORD WAS
MADE FLESH

Dimitriya Cholakova, quantum poetry – reading.
9:00 p.m. – 10:00 p.m.

DANCE WORKSHOP

10:00 p.m.

BANDA DEL PADRE

00:30 a.m.

HORIZONT GROUP
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10:00 p.m. – 11:00 p.m. JAZZ

RADIO NIGHT

The Plovdiv Big Band – conducted by Nikolai Geshev,
concert dedicated to the 80th anniversary of the Bulgarian National Radio and the 60th anniversary of
Radio Plovdiv, in front of the Radio Plovdiv building.
The orchestra is based in Plovdiv, performing regularly in
other Bulgarian cities. Its repertoire includes recent and evergreen pop and jazz hits. The Plovdiv Big Band has performed
with some of the best known Bulgarian pop and jazz singers,
such as Kameliya Todorova, Vassil Petrov, Stefka Onikyan and
Yordanka Hristova, and taken part in a number of prestigious
festivals.

19:00 – 20:00

ул. Княз Александър I 36
Gramophone Bar
36 Knyaz Alexander I St.

MUSIC PRODUCTION

Боян Бойчев (Infragreen), уъркшоп. Уъркшоп на тема
продуциране на музика, правене на бийтове и първи
стъпки при работа с Ableton, с един от участниците в Sofia
Beats – роденият в Пловдив продуцент Infragreen – Боян
Бойчев.
22:00 – 01:00

SOFIA BEATS IN
PLOVDIV

Парти на живо. Sofia Beats представят недооцененото
и слабо представено лице на електронната музика, като
предлагат алтернативно клубно преживяване, което
събира на едно място жанрови класики и най-доброто от
последните музикални трендове, както и сцена за талантливи местни продуценти. Клубна вечер, която ще привлече голям брой музикални ентусиасти, които ще могат да
видят и чуят една по-различни гледна точка върху електронната музика, популярна по света, но слабо засегната
в българската клубна култура.

7:00 p.m. – 8:00 p.m.

MUSIC PRODUCTION

Boyan “Infagreen” Boychev – workshop.
Music production and beat making techniques, and an introduction to Ableton by the Plovdiv-born, Sofia-based producer
Boyan “Infagreen” Boychev (Sofia Beats participant).
10:00 p.m. – 1:00 a.m.

SOFIA BEATS IN
PLOVDIV

party + live music. Offering an alternative club experience,
Sofia Beats presents the undervalued and less-known face of
electronic music. Sofia Beats mixes international genre classics with the best from the latest musical trends, while simultaneously providing a platform for talented local producers.

22:00 – 23:00

БALKANSKY LIVE

Събитието ще се проведе в бар Театъра (двор на
Драматичен театър - Пловдив). Теодосий Спасов,
Иван Шопов, Иво Христов, концерт. BALKANSKY е
аудио-визуален проект, който съчетава традиционната
българска музика с електронен звук и визия. Проектът
е реализиран в колаборация между Иво Христов и
Иван Шопов. По-късно музикалната легенда Теодосий
Спасов се е присъединил към тях и сега тримата
представят БALKANSKY на живо по света. Концертът на
живо включва музика, изпълнена от Теодосий Спасов,
миксирана с електронни звуци и бийтове от Иван Шопов
и интерактивни визуализации от Иво Христов. Три
години след дебютния им албум „Кукер“ и големия му
успех, БALKANSKY представят новия си албум „Оренда“,
който включва гостуващи изпълнения от Янка Рупкина,
Haig Yazdjian, Иван Георгиев и Милен Киров. „Оренда“
се състои от 10 песни и беше издаден на компакт диск
и червен 180-грамов винил в ограничен тираж от Kuker
Music.

10:00 p.m. – 11:00 p.m. БALKANSKY

LIVE

Bar Theater, Plovdiv Drama Theater. Theodosii
Spassov, Ivan Shopov, Ivo Christov, concert.
БALKANSKY is an audio-visual project combining traditional
Bulgarian music with electronic sound and vision. It started
as a collaboration between Ivo Christov and Ivan Shopov, with
musical legend Theodosii Spassov joining in at a later stage.
When presented as a live act, it includes music by Theodosii
Spassov, mixed with electronic sounds and beats by Ivan
Shopov and interactive visuals from Ivo Christov. Three
years after their hugely successful debut album “Kuker”,
БALKANSKY present their next album “Orenda”, featuring
guest musicians Yanka Rupkina (vocal), Haig Yazdjiyan (oud,
vocal), Ivan Georgiev (kaba bagpipe) and Milen Kirov (piano).
Containing 10 tracks, “Orenda” has been released on CD and
a limited edition of 180-gram red vinyl by Kuker Music.
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Бар „Грамофон“

34
18:00 – 20:00

Детски Отдел на РНБ Иван Вазов
ул. Авксентий Велешки 15
Ivan Vazov Regional Public Library / Children’s
Department
15 Avksentiy Veleshki St.
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Драматичен Театър – Пловдив
ул. Княз Александър I 38
Plovdiv Drama Theater
38 Knyaz Alexander St.

www.dtp.bg

ТВОРЧЕСКА
РАБОТИЛНИЧКА ЗА
МИНИКАРТИНИ V

„Нощем странни създания странстват по страниците...Престраши се да ги открием ЗАЕДНО!“, Мария Петрова, ЦРД към РНБ „Иван Вазов”. Малките
посетители ще могат да се запознаят с българските нощни
бесове: караконджули, таласъми, самовили, змейове, полунощници, самодиви, а библиотекарите ще им ги представят чрез старобългарските митове и легенди. Децата
ще могат да си тръгнат с макиаж, с който да заприличат
на героите от сп. „Monster High“ (изд. „Егмонт-България”)
и да участват в дизайнерско студио за нощни чудовищни
същества. Всеки ще може да напише пожелание за лека
нощ, но от името на страхотия и да довърши изречението
„Сред книгите е страшно...!“. Създадените произведения
ще бъдат изложени в Детския отдел на библиотеката.

21:00 – 01:00

РЕКОНСТРУКЦИЯ

видео мапинг на Драматичен Театър Пловдив,
Петко Танчев. „РеКонструкция“ - преустройство на формата, прекомпозиция на функцията, обръщане на сценичната кутия отвътре навън. Опит за приемственост между
традиция и съвременност, но и своеобразен „ремонт“ на
сградата чрез новите медии в изкуството, този проект
има за цел да създаде нови значения за пространството на театъра. Фасадата, позната като част от градското
ежедневие, ще се превърне в нещо неочаквано, приказно,
артистичен обект с добавена стойност.

СНЦ Писалка и перо

6:00 p.m. – 8:00 p.m.

CREATIVE
WORKSHOP FOR
MINI-ARTWORKS V

Strange Creatures Roam the Pages at Night… Let’s
Discover Them TOGETHER!”, Workshop leader: Maria Petrova, Children’s Department, Plovdiv Public
Library. Young visitors will learn about various Bulgarian
demons: ghosts, goblins, kallikantzaros, samovilas, dragons,
etc., which will be presented through old Bulgarian myths and
legends. Children can have their faces made up as Monster
High characters and design nocturnal creatures and monsters
themselves. Everyone can compose their own monster goodnight wish and complete the sentence “Among books, it’s
scary to…”. The works created during the workshop will be
exhibited in the children’s department of the Plovdiv Public
Library.

Pissalka I Pero Association
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9:00 p.m. – 1:00 a.m.

RECONSTRUCTION

video mapping of the Plovdiv Drama Theater, by Petko
Tanchev. “ReConstruction” is a transformation of the form,
re-composition of the function and a re-interpretation of the
stage box from the inside out. Attempting to bridge tradition
and modernity, while “renovating” the building with the help
of new media, this project aims to create new meanings for
the theater’s space. Its familiar facade will be transformed into
an unexpected, magical art object of enhanced value.

19:00 – 20:00

ул. Кракра 11
State Archives – Plovdiv
11 Krakra St.

ПРИКАЗКА НА
ЧЕТИРИ КОЛЕЛА.
ПЛОВДИВСКИЯТ ПЪТ
НА АВТОМОБИЛА

появата на първите автомобили в града и развитието на
автотранспорта, както и значението му за хората и икономиката. Предвижда се да се очертаят отделните периоди
на развитието на автомобила в Пловдив; да се популяризират първопроходниците и значими личности; да се
представят архивни документи и фотографии по темата.

СРЕЩА-РАЗГОВОР С
ИВАН КОЛЕВ

Автор на книгата: „История на автомобила в
Царство България 1896-1946“
21:00 – 23:00

ЛЕКЦИИ ЗА
ИЗЛОЖБАТА И ЗА
АВТОМОБИЛИЗМА В
ПЛОВДИВСКО

7:00 p.m. – 8:00 p.m.

A TALE ON
FOUR WHEELS: A
HISTORY OF THE
AUTOMOBILE IN
PLOVDIV

Еxhibition. Through photos and documents, the exhibition
traces the history of automobile transport and its significance
for Plovdiv’s people and economy. Visitors will learn about
the various stages in the use of auto vehicles in the Plovdiv
region, as well as about the personalities who pioneered and
popularized them.
8:00 p.m. – 9:00 p.m.

CONVERSATION
WITH IVAN KOLEV

Author of the book “History of the Automobile in the
Kingdom of Bulgaria, 1896–1946“.
9:00 p.m. – 11:00 p.m.

бул. Руски 89
eXAF
89 Ruski Blvd.

www.exaf.org

Изложба. Ще могат да се видят фотоси и документи от

20:00 – 21:00
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eXAF

19:00 – 01:00

FACTUM

Адриан Манолеску, Антонио Кесерджиев, Венера
Смиленова, Вълко Чобанов, Ивайло Петров, Иво
Иванов, Кристина Стоянова, Магдалена Гинчева,
Невена Тодорова, Никола Минчев, Продан Марков,
Рад Гюлеметов, Трифон Ташев, видео арт изложба
Проектът проучва визията за алтернатива като ментално
състояние на индивида. Многостранността на проявленията й е кодирана в отличителната визуална интерпретация
на отделните артисти. Ключовите отправни понятия при
осмислянето могат да бъдат: изход, решение, ексцес,
разбиране, комуникация, приобщаване, изключване,
маргиналност, еротизъм… и кълбата от взаимовръзките
помежду им. Събитието е откриващо за пространството, като също така полага началото на платформата
„FACTUM“, която периодично ще представя на публиката
млади български и чуждестранни автори в сферата на съвременното визуално изкуство.
21:00 – 01:00

FACTUM PARTY

7:00 p.m. – 1:00 a.m.

FACTUM

Adrian Manolescu, Antonio Keserdjiev, Venera Smilenova, Vulko Chobanov, Ivaylo Petrov, Ivo Ivanov, Kristina Stoyanova, Magdalena Gincheva, Nevena Todorova, Nikola Minchev, Prodan Markov, Rad Gyulemetov,
Trifon Tashev – video art exhibition. The project examines alternative vision as a mental state of the individual. Its
multiplicity is encoded in the distinctive visual interpretation
of each artist. Some key references for understanding the exhibition might be: exit, decision, excess, understanding, communication, integration, exclusion, marginality, eroticism…
and the tangled relationships between them.
This is the opening event for the eXAF space, as well as the
first one in the FACTUM platform, which aims to present
young Bulgarian and international contemporary art.
9:00 p.m. – 1:00 a.m.

FACTUM PARTY

LECTURES RELATED
TO THE THEME OF
THE EXHIBITION.
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Държавен архив – Пловдив
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Икономическа библиотека
ул. 11-ти Август 1
Economics Library
1, 11th August St.

www.votx.org

17:30 – 18:30

ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА
ДЖОНАТАН ГЪЛИБЪЛ

Мирияна Митева, представяне на икономически
книги за деца и литературно четене
19:00 – 20:00

АРТИСТИТЕ СА
БЕДНИ!?

Лектори: Георги Стоев и Весислав Илиев, лекция.

Ще бъдат представени книгите „Любопитната икономика
на модерното изкуство” и „Защо артистите са бедни?”,
последвани от разговор, засягащ темите свързани с това
дали изкуството трябва да е безплатно, дали цената отразява качеството и защо държавните субсидии само
засилват бедността на артистите.
20:00 – 23:00

варително да познаят резултатите си от теста, са предвидени награди. Наградите представляват дизайнерски
значки с един от четирите профила от теста : „Calculator”,
“Driver”, “Steadier” и „Influencer”.
20:00 – 21:00

БОГАТСТВОТО НА
ИЗКУСТВОТО

Весислав Илиев, прожекция
20:00 – 01:00

СВЕТЛИНА В МРАКА

Мирияна Митева, сайт спесифик арт инсталация
на фосфоресциращи книги и надписи

КОЙ СЪМ АЗ?

Динко Ганчев, презентация. Безплатно тестване на
гостите с популярен британски психометричен тест за
оценка на „меките” умения. За участниците, успели пред-

5:30 p.m. – 6:30 p.m.

THE ADVENTURES
OF JONATHAN
GULLIBLE

Mariyana Miteva, presentation of economics books
for children / reading. “ReConstruction” is a transformation of the form, re-composition of the function and a re-interpretation of the stage box from the inside out. Attempting
to bridge tradition and modernity, while “renovating” the
building with the help of new media, this project aims to create new meanings for the theater’s space. Its familiar facade
will be transformed into an unexpected, magical art object of
enhanced value.
7:00 p.m. – 8:00 p.m.

ARE ARTISTS POOR!?

Lecturers: Georgi Stoev and Vessislav Iliev. Presentation of the books “The Fascinating Economy of Contemporary
Art” and “Why Artists Are Poor”, followed by a discussion
of questions such as: should art be free, does the price tag
reflect an artwork’s quality, and why does state subsidy only
make artists poorer.
8:00 p.m. – 11:00 p.m.

WHO AM I?

Dinko Ganchev, presentation. Free testing with a popular
British personality test for evaluation of “soft” skills. Participants who are able to predict their results will receive awards,
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designer badges with one of the four personality types: Calculator, Driver, Steadier и Influencer.
8:00 p.m. – 9:00 p.m.

THE WEALTH OF
ART

Vessislav Iliev, documentary.
8:00 p.m. – 1:00 a.m.

LIGHT IN THE DARK

Mariyana Miteva, site-specific installation with fluorescent books and phrases.

19:00 – 01:00

ул. Мария Луиза 15
Maria-Lоuiza cafe & club
15 Maria Louiza Blvd.

FRANK ZAPPA

BIG BANDA
ПРЕДСТАВЯ ПОПАРА

Росен Захариев (тромпети и перкусии), Кирил
Дончев (синтезатори), Александър Деянов-Skiller
(beatbox), Александър Евтимов - Шаманчето (вокал), Павел Терзийски (вокал), концерт. ПОПАРА е
музикална формация, която провокира разбиранията за
свободен полет и вдъхновение от момента. Смесица от
жанрове като дъб, джаз, африканска и южноамериканска
музика. Използва звуковата система като част от групата, но в основата е чувствителността в звукоизвличането
един към друг.

7:00 p.m. – 1:00 a.m.

FRANK ZAPPA

portraits by Kalina Mavrodieva, Tsvetana Gumelya,
Iliya Yonchev, Emil Atanassov, Atanas Kunev, George
Sopadjiev – exhibition.
9:00 p.m. – 1:00 a.m.

ул. Княз Александър I 29
Helikon Bookshop
29 Knyaz Alexadner I St.

www.helikon.bg

Калина Мавродиева, Цветана Гумеля, Илия Йончев, Емил Атанасов, Атанас Кънев, Жорж Сопаджиев, изложба, портрети
21:00 – 01:00
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Книжарница Хеликон

BIG BANDA
PRESENTS POPARA

Rossen Zahariev (trumpets and percussions), Kiril
Donchev (synthesizers), Alexander “Skiller” Deyanov
(beatbox), Alexander “Shamancheto” Evtimov (vocal),
Pavel Terziyski (vocal), concert. POPARA plays an inspirational mix of dub, jazz, African and South American music,
using the sound system as a member of the group. “Our main
strength is our awareness of each other’s sound making.”

20:00 – 21:00

ПОЕТИЧЕСКИ
ТРУБАДУРСКИ
ДВУБОЙ

Водещ: Петър Чухов, литературно четене. Проектът
цели да събере на едно място автори, които иначе трудно
биха могли да се срещнат на литературни четения или
по страниците на периодичните издания. От една страна
това довежда различна публика и дава шанс на всеки от
участниците да се представи пред нова аудитория, от друга – демонстрира как коренно различни като поетическо
мислене творци подхождат към общи теми и проблеми.
Формата на проявите – „трубадурски двубои” – създава
атмосфера на непринуденост, ангажира публиката пряко
в подкрепа на „своя” автор и във внимателно преценяване
на неговите и „чуждите” достойнства.

8:00 p.m. – 9:00 p.m.

POETIC
TROUBADOUR DUEL

Hosted and seconded by Petar Chuhov, reading. The
project aims to juxtapose authors who are otherwise unlikely
to meet at literary readings or on the pages of literary magazines. This attracts new audiences and allows participants to
present their work in front of them. It also demonstrates how
writers with radically different poetic philosophies approach
common themes and problems. The format of “troubadour
duels” creates a sense of spontaneity and engages the audience in supporting their favorite party, while allowing them to
keep track of each side’s strengths and virtues.
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Кафе-клуб Мария Луиза
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20:30 – 21:30

Конюшните на царя
ул. Съборна/ ул. Кирил Нектариев
The King’s Stables
Entrance from Saborna St. or Kiril Nektariev St.

ПЕЕМ С ВАС – ХОР
„ДЕТСКА КИТКА“

Диригент: Яна Делирадева, клавирен съпровод:
Соня Запрянова, концерт. В програмата на концерта са
включени пиеси от участието на хора в 35-ия Международен детски хоров фестивал „Георг Фридрих Хендел“ в
Хале, Германия през май 2014 г. и две нови попълнения в
репертоара му: химнът на английския футболен клуб Ливърпул „You Will Never Walk Alone“ и „Пеперуда за дъжд“
от българския композитор Филип Павлов. В края на концерта публиката ще стане негов съучастник: с вокал – в
африканската песен „Тумба”, с ритмични импровизации в
хумористичната пиеса „Ой, шопе” и като съавтор на звукови клъстери.

8:30 p.m. – 9:30 p.m.

WE SING WITH YOU –
THE DETSKA KITKA
CHOIR

Conductor: Yana Deliradeva, Accompanist: Sonya
Zapryanova, concert. The program includes works performed by the Detska Kitka Choir at the 35th Georg Friedrich
Heandel International Children’s Choir Festival in Halle, Germany, in May 2014, as well as two new pieces: FC Liverpool’s
anthem “You Will Never Walk Alone” and “Butterfly for Rain”
by the Bulgarian composer Philip Pavlov. At the end, the audience will be invited to join the performance: with vocals –
in the African song “Tumba”, with rhythmic improvisations
in the humoristic piece “Oi, Shopeh”, and as a co-author of
sound clusters.
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20:00 – 24:00

Магазин-ателие „Ръкоделницата”
ул. Георги Бенковски 19
Rukodelnitsata (Hand-Made) shop & studio
19 Georgi Benkovski St.

НАРИСУВАЙ МИ
ОВЦА

Диана Бойкова, Нако Цветкашки, Ярослава Бикова
(Русия), изложба на вълна. Ръкоделницата ще отвори
врати за всеки, който иска да се докосне до живата вълна,
но не е имал тази възможност. Такава, каквато тя е била
позната за поколенията преди нас и такава, каквато полета на фантазията позволява да се разгърне в XXI век. Aвторите ще изложат свои творби, изработени по различни
технологии: мокро плъстене, иглонабиване и др. В това
число – скулптури, картини, дрехи, аксесоари и други изделия от вълна; комбинация от вълна и памук, коприна и
естествени материи.

8:00 p.m. – 00:00 a.m.

DRAW ME A
SHEEP

Diana Boykova, Nako Tsvetkashki, Yaroslava Bikova
(Russia) – sculptures, pictures, clothes and accessories from wool, exhibition. Rukodelnitsata Shop & Studio
will open its doors for those who have always wanted to play
with wool, but never had the chance to do so. Original works,
including sculptures, pictures, clothes and accessories, created with a variety of techniques, such as wet felting, needle
felting, etc., will be on display, as well as examples for the
combined use of wool, cotton, silk and other natural materials.
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21:00 – 24:00

Мелформатор Лаб
ул. Константин Стоилов 25
Melformator Lab
25 Konstantin Stoilov St.

МЕЛФОРМАТОР ЛАБ

44
17:00 – 19:00

Аудио-визуална интерактивна инсталация. Колектив „Мелформатор“ познат със своите партита в последната една година, ще отвори врати на новооткрито си
пространство, в което посетителите ще могат да се впуснат в специално създадена аудио-визуална интерактивна
инсталация и ще бъдат обгърнати със звук и светлина,
пречупени от собственото им отражение в пространството.

НЧ Алеко Константинов – 1954 г.
бул. Шести септември 160
Aleko Konstantinov Community Center, Est. 1954
160, 6th September Blvd.

ПРОДАВАЧЪТ НА
НАДЕЖДА ДЖАНИ
РОДАРИ

творческа литературна работилница
19:00 – 01:00

ФРАГМЕНТИ И
ПРИСЪСТВИЯ

Франческо Артибани (Италия), изложба. Франческо
Артибани е изгряваща звезда на съвременната италианска фотография. Посетителите ще имат възможността да
се срещнат с автора, който ще бъде сред своите гости,
за да разкаже за творческия си път и за своите творби.

Изложбата се организира със съдействието на
Италианския културен институт София и ще бъде
открита от г-жа Анна Амендоладжине – Директор
на института.
20:00 – 24:00

С ИТАЛИЯ В СЪРЦЕТО

прожекция на открито пред библиотеката

9:00 p.m. – 00:00 a.m.

MELFORMATOR LAB

interactive audio-visual installation. The Melformator art
collective, who in the last year have made a name for themselves with their parties, are opening their very own art space.
Visitors can roam this interactive audio-visual installation,
submerging themselves in sound and light manipulated by
the reflection of their presence in the space.

5:00 p.m. – 7:00 p.m.

GIANNI RODARI,
THE SELLER OF
HOPE

Creative writing workshop.
7:00 p.m. – 1:00 a.m.

FRAGMENTS AND
PRESENCES

Francesco Artibani (Italy), exhibition. Francesco Artibani is a rising star of contemporary Italian photography. Visitors can meet the artist who will be on location to talk about
his work. The exhibition is organized in partnership

with the Italian Cultural Institute in Sofia and will be
opened by its director, Mrs. Anna Amendolagine.
8:00 p.m. – 00:00 a.m.

ITALY IN THE
HEART

open-air screening, in front of the center’s library.
8:00 p.m. – 9:00 p.m.

ITALIAN
LITERATURE

prof. Simeon Hadjikossev (Sofia University) –
conversation.
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ИТАЛИАНСКАТА
ЛИТЕРАТУРА

проф. Симеон Хаджикосев – СУ, разговор.
21:00 – 21:30

ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН

Паоло Кортезе и книгата му за Папа Йоан XXIII
(Анджело Ронкарий) „Вълкът, мечката и агнето“,
среща с автора. Със съдействието на „Конфезерченти България”
21:30 – 22:00

ФИЛМОВ САЛОН

Легендата Рикардо Касин, с участието на Петър
Атанасов – председател на Сдружение „Международен фестивал на планинарските филми и доц.
Сандьо Бешев
22:00 – 01:00

DJ PARTY

9:00 p.m. – 9:30 p.m.

LITERARY SALON

“The Wolf, the Bear and the Lamb”, by Paolo Cortesi,
a book about Pope John XXIII (Angelo Roncalli).
Conversation with the author. Organized in cooperation with Confesercenti Bulgaria.
9:30 p.m. – 10:00 p.m.

FILM SALON

Ricardo Cassin, the Legend – documentary, premiere.
Presenters: Petar Atanassov, chairman of the
International Festival of Mountain Films, and Assoc.
Prof. Sandyo Beshev.
10:00 p.m. – 1:00 a.m.

DJ PARTY

16:00 – 20:00

бул. Цар Борис ІІІ Обединител 128
NBU - Plovdiv Regional Center
128 Tsar Boris III Obedinitel Blvd.

АРХИТЕКТУРНА
КОМПОЗИЦИЯ

Студенти от департамент Архитектура към НБУ,
резултат от уъркшоп проведен на 12 септември
2014
19:00 – 20:00

ДЖАЗ СРЕЩА

Студенти от департамент Музика към НБУ към
класа на Камелия Тодорова и Илиян Парасков,
концерт. Изпълнителите ще запалят нощта с bossa nova
ритъм, ще охладят eмоциите с cool суинг и ще оцветят
небето в синьо с blues класики. Една пъстра концертна
програма за ценители на доброто настроение.
20:00 – 21:00

ПРОСТРАНСТВЕНИ
РЕШЕНИЯ

Студенти от департамент Дизайн към НБУ, изложба

4:00 p.m. – 8:00 p.m.

ARCHITECTURAL
COMPOSITION

Students from the Architecture Department of the New
Bulgarian University, output from a workshop held on
12 September 2014.
7:00 p.m. – 8:00 p.m.

JAZZ EVENING

Students from the Music Department of the New
Bulgarian University, in the class of Kameliya
Todorova and Iliyan Paraskov, concert. The performers
will light up the night with bossa nova rhythms, then cool
down the mood with swing and paint the skies blue with blues
classics.
8:00 p.m. – 9:00 p.m.

SPATIAL SOLUTIONS

Students from the Design Department of the New
Bulgarian University, exhibition.
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20:00 – 21:00

НБУ - локален център Пловдив
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ОЕ „Шалом“ Пловдив - Народно
читалище „Шалом Алейхем 1945 г.“
ул. Хр.Г.Данов 20
Shalom Jewish organization of Plovdiiv
Shalom Aleichem community center, est. 1945
20 Hristo G. Danov St.

Синята къща, ул. Арх. Христо Пеев 6
Plovdiv 2019 Municipal Foundation
The Blue house, 6 Architect Hristo Peev St.

www.plovdiv2019.eu

18:30 – 19:00

ОТКРИТ УРОК ПО
ИВРИТ

19:00 – 20:00

ДРУГИТЕ И ЙОСИФ

Емил Кало, представяне на книга. Книгата на Емил
Кало ни дава един различен поглед върху отминали събития една лично и по човешки разказана история с отворен
край. Надеждата, Човечността, Приятелството и Любовта
са основните действащи лица. „Другите и Йосиф“ е книга
написана изцяло по истински събития.
19:00 – 01:00
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Общинска Фондация „Пловдив 2019“

ПРОСТРАНСТВО И
ДЕФОРМАЦИИ

19:00 – 01:00

ДЪЛБОКО СИНЬО

ДЪЛБОКО СИНЬО - подводна фотография Мартин
Христов
ДЪЛБОКО ЗЕЛЕНО - фотоколаж и илюстрация
Мила Лозанова
ТЪМНО - дигитални отпечатъци Филип Попов
20:00 – 21:00

ЕСК ЛАУНДЖ
ЗОНА

представяне на града победител в надпреварата
за Европейска културна столица, презентация.

Рени Хаим, изложба

6:30 p.m. – 7:00 p.m.

PUBLIC LESSON IN
HEBREW

7:00 p.m. – 8:00 p.m.

OTHERS AND
JOSEPH

Emil Kalo, book presentation. Emil Kalo’s book gives us
a different perspective on real historic events – a personal,
humanely told story with an open end, whose protagonists
are Hope, Friendship, Love and Humanity.
7:00 p.m. – 1:00 a.m.

SPACE AND
DEFORMATIONS

Reni Haim – exhibition
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7:00 p.m. – 1:00 a.m.

DEEP BLUE

DEEP BLUE – Martin Hristov – underwater photography.
DEEP GREEN – Mila Lozanova – photo collages and
illutrations.
DEEP DARK – Philip Popov – digital prints.
8:00 p.m. – 9:00 p.m.

ECOC LOUNGE

Presentation of the Bulgarian city nominated as
European Capital of Culture 2019.

19:00 – 22:00

ул. Йоаким Груев 34
Petnoto na Rorschach
34 Yoakim Gruev St.

ул. Авксентий Велешки 17
Ivan Vazov Regional Public Library – Plovdiv
17 Avksentiy Veleshki St.

www.libplovdiv.com

БЪДЕЩЕТО НА
БЪЛГАРСКАТА
ЛИТЕРАТУРА

Литературен клуб Spirt & Spirit, литературно четене и дебат с участието на водещи български писатели и литературни критици
22:00 – 01:00
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РНБ „Иван Вазов” – Пловдив

DJ SET

бивши легендарни резиденти на клуба

19:00 – 23:00

ПЪТУВАНЕ ВЪВ
ВРЕМЕТО

(135 години Народна библиотека „Иван Вазов”),
изложба, прожекция. Пространствена, светлинна инсталация състояща се от релефни, обемни букви с различна големина, цвят и декорация от кирилската азбука
изработени от Детска школа по рисуване „Палитра” с
ръководител Мирослав Ивановски и група студенти от
АМТИИ с ръководител Александър Гьошев ще бъде представена във вътрешния двор „Японска градина“.
20:00 – 23:00

ТУВЕ ЯНСОН:
ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА

по случай 100-годишнината от рождението на
Туве Янсон (Финландия) в присъствието на финландския посланик

7:00 p.m. – 10:00 p.m.

THE FUTURE
OF BULGARIAN
LITERATURE

Spirt&Spirit Literary Club – reading and discussion
with the participation of leading Bulgarian writers and
literary critics.
10:00 p.m. – 1:00 a.m.

DJ SET

by former legendary residents of the club.

7:00 p.m. – 11:00 p.m.

A JOURNEY BACK
INTO TIME

135 Years of Public Library Services in Plovdiv,
exhibition, screening. A light installation of 3D Cyrillic
letters of varying size, color and ornamentation, made by the
Palitra Children’s Art School (led by Miroslav Ivanovski) and
students from the Academy of Music, Dance and Fine Arts
(led by Alexander Gyoshev), will be shown in the library’s
Japanese Garden courtyard.
8:00 p.m. – 11:00 p.m.

TOVE JANSSON:
100TH
ANNIVERSARY

Exhibition. Opening by the Ambassador of Finland in
Bulgaria.
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Петното на Роршах
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Театър Hand
бул. Руски 18
Hand Theater
18 Ruski Blvd.

www.handtheatre.com

20:00 – 21:00
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Хлебна къща – Пловдив
ул. 4-ти януари 4
Bread House – Plovdiv
4, 4th January St.

www.bread.bg

ДОН КИХОТ И САНЧО
ПАНСА ИЛИ НЕЛЕПИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НА ДОНЧО ХОТЕВ И
СТАНЧО ПАНЧЕВ

по Мигел де Сервантес, реж. Добрин Добрев –
Додо, муз. обработка: Петър Стоянов – Пепе, сценограф: Ваня Стефанова

17:00 – 19:00

ТЕАТЪР НА ТРОХИТЕ

доброволци от Хлебна къща-Пловдив и деца, уъркшоп, представление. Децата ще имат възможност да
участват в един вкусен спектакъл/уъркшоп като сами създават хлебните кукли и приказка за Стария град и свободно ще могат да дадат изява на творческия си потенциал и
най-вече да споделят заедно едно незабравимо и много
вкусно изживяване.
20:00 – 24:00

АЗ В СТАРИЯ ГРАД

доброволци от Хлебна къща-Пловдив и посетителите, уъркшоп. Идеята е с помощта на тесто, брашно,
семена и най-различни билки да се направи макет на Стария град. Всеки участник ще има възможност да създаде
както любими свои места от Стария град така и да „сътвори себе си” от тесто и да постави творението си на макета. Първият по рода си вкусен макет на Стария град ще
обедини различни участници в едно вкусно, благоуханно
и много забавно събитие.

8:00 p.m. – 9:00 p.m.

DON QUIXOTE AND
SANCHO PANZA
OR THE ABSURD
ADVENTURES OF
DONCHO HOTEV
AND STANCHO
PANCHEV

as inspired by Miguel de Cervantes. Director: Dobrin
“Dodo” Dobrev. Music: Petar “Pepe” Stoyanov. Set
design: Vanya Stefanova.

5:00 p.m. – 7:00 p.m.

THEATER OF
CRUMBS

Bread House Plovdiv volunteers and children in
attendance, workshop, performance. Children can take
part in a tasty performance/workshop, making bread dolls
and creating their own Tale of the Old Town, while sharing the
experience with their peers.
8:00 p.m. – 00:00 a.m.

ME IN THE OLD
TOWN

Bread House Plovdiv volunteers and members of the
public, workshop. Participants will make a model of the Old
Town of Plovdiv out of dough, flour, seeds and various herbs.
Each participant can work on their favorite location in the
architectural reserve and create a dough figure of themselves,
which will then become part of the model. Join us for this
tasty, sweet-smelling and fun event to create the first model
of its kind of Plovdiv’s landmark quarter.
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19:00 – 01:00

Хотел Тримонциум Принцес
ул. Капитан Райчо 2
Trimontium Princess Hotel
2 Kapitan Raicho St.

ЕКСКЛУЗИВНО: ТЪРГ
НА АВАНГАРДНО БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО
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Cache Atelier
кв. Капана, ул. Златарска 24
Cache Atelie
Kapana Quarter, 24 Zlatarska St.

19:00 – 01:00

ИЗЛОЖБА ГРАФИКА
НА ИВАН ШОПОВ
BALKANSKY

19:00 – 01:00

СВЕТЛИННА
ИНСТАЛАЦИЯ ПО УЛ.
ЗЛАТАРСКА

на оригинално авангардно българско изкуство ще се състои ексклузивно в конферентна зала „Партер“ на хотел
„Тримонциум“. Експонатите ще бъдат изложени за оглед
от 19:00 ч. в деня на аукциона, начало на търга – 19.30ч.
На търга ще бъдат предлагани произведения на изкуството от епохата на великия български авангардист Гавазов
и художници-последователи от неговия мисловен кръг.
Творчеството на художника Гавазов е било непознато и
апокрифно в течение на десетилетия, а днес е предмет
на особен интерес от изследователи и почитатели, тъй
като то внася една друга особена светлина в историята
на българския авангард и проекциите му извън страната.
На търга могат да бъдат видени и закупени уникални произведения от богатото творчество на художника, експериментирал с различни техники и артистични стратегии.
Средствата, набрани от търга, ще бъдат използвани за
съдаване на Първия кинетичен музей на Балканите в Кючук Париж, Пловдив (ПКМБКПП). Организатори: Министерство на културата, Фондация „Пловдив 2019“, Община
София Партньори: Фондация „Отворени Изкуства“, Фондация „Изкуство Днес“, СБХ, ДПХ, Списание „Едно“, НХГ

6:00 p.m. – 1:00 a.m.

EXCLUSIVE:
AUCTION OF
ORIGINAL WORKS

by the great Bulgarian avanguard artist Gavazov
and his followers. The first auction of original Bulgarian
avanguard art will be held at the ground floor conference hall
of the Trimontium Princess Hotel. All paintings and objects
will be on view from 6.00 p.m., the auction will start at
7.30 p.m. For several decades, Gavazov’s work was largely
unknown and apocryphal, but has recently become an object
of much interest among researchers and admirers, opening an
unexpected perspective on the history of Bulgarian avanguard
art and its international significance. The proceeds will be
used to establish the First Kinetic Museum in the Balkans, in
the Kyuchuk Parizh Quarter in Plovdiv (FKMBKPP).

ПРОГРАМА КУЛТУРА И КЛУБ

Гавазов и неговата школа, оригинали. Първият търг

7:00 p.m. – 1:00 a.m.

BALKANSKY

Ivan Shopov, exhibition.
7:00 p.m. – 1:00 a.m.

LIGHT
INSTALLATION,
ZLATARSKA ST.

Organizers: Bulgarian Ministry of Culture, Plovdiv
2019 Foundation, Municipality of
Sofia. Partners: Open Arts Foundation, Art Today
Foundation, Union of Bulgarian Artists, UPA, Edno
Magazine, National Art Gallery.
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You are in Plovediv
кв. Капана, ул. Куртевич 3
You are in Plovediv
Kapana Quarter, 3 Kurtevich St.

www.plovediv.com

19:00 – 01:00

~53%

Катерина Георгиева и Цвета Ерменкова, прожекция. Изхождайки от съдържанието на ~53% вода
в човешкото тяло, проектът се стреми да надникне зад
връзката между тялото и водата отвъд самото тяло. Видео
проектът хваща нетипични моменти на общуване между
тялото и водата - тялото, което е облечено, олицетворява
човешкото, земното, материалното, но имащо чувства,
желания, импулси и водата - символ на покоя, спокойствието, смелостта.
19:00 – 01:00
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14:00 – 16:00

Vino Culture
ул. Отец Паисий 5
Vino Culture
5 Otets Paisiy St.

ЗДРАВЕ И ВИНО

Лекция, семинар. Основните точки на лекцията ще разгледат виното като лекарство през вековете до наши дни,
„френският парадокс“, алкохолът и тъмната му страна,
дозата (колко е правилно?), полифенолният свят и antiaging субстанциите и винена култура.

YOU ARE IN PLOVEDIV

изложба, пърформънс, прожекция

7:00 p.m. – 1:00 a.m.

~53%

2:00 p.m. – 4:00 p.m.

HEALTH AND WINE

Katerina Georgieva and Tsveta Ermenkova, screening.

lecture, seminar. The lecture covers the following subjects:

Building on the fact that water makes up approximately 53%
of the human body, the project attempts to examine the
relationship between water and the body, as well as water
beyond the body. The video captures moments of untypical
interaction between the two: the body – a container of
everything that is human, earthly and material, but also the
source of human feelings, desires and impulses, and water –
a symbol of calm, relaxation and courage.

wine as medication throughout human history, the French
paradox, the dark side of alcohol, what is the right dose, the
world of polyphenols, and anti-aging substances and wine
culture.

7:00 p.m. – 1:00 a.m.

YOU ARE IN
PLOVEDIV

exhibition, performance, screening.
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22:30 – 01:00
12 септември

Биг Банда
сцена пред artnewscafe, ул. Отец Паисий 38
Big Banda
stage outside artnewscafe, ул. Отец Паисий 38

СТАНЦИЯ „SPACE DUB
JAMMERS”

Тодор Стоянов – синт, Александър Даниел – барабани, Стефан Христов – тромпет, Кирил Дончев – синт, Андрей Хаджикостов – бас и вокали,
концерт. Биг Банда представя колективен проект, между
музикалната формация Space Dub Jammers и визуалните
артисти: Виктор М. Георгиев (сценограф), Анна Бачева
(сценограф), Любомир Драганов (видео арт). Той предвижда едно вечерно събитие – уличен концерт на живо,
осъществен в специално изградена пространствена среда,
която включва концептуално осветление и видео прожекция. Идеята на проекта е да се представи нетрадиционна
комбинация от различни съвременни стилове в музиката,
които заедно с другите визуално-художествени дисциплини да оформят един хибриден продукт – своеобразен
експонат на изкуството днес.

10:30 p.m. – 1:00 a.m.
12 September

SPACE DUB
JAMMERS’ STATION

Todor Stoyanov (synth), Alexander Daniel (drums),
Stefan Hristov (trumpet), Kiril Donchev (synth), Andrei
Hadjikostov (bass and vocals), concert.
Big Banda presents a collaborative project of the Space Dub
Jammers group and visual artists Viktor M. Georgiev (set
design), Anna Bacheva (set design) and Lyubomir Draganov
(video art). The performance will present an unusual mix of
contemporary music styles in the form of a street concert set
against a backdrop of conceptual lighting and video.
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20:00 – 21:00
12 септември

НБУ - Университетски театър
БНР – Пловдив, ул. Дондуков 2
NBU / University Theater
BNR Plovdiv, 2 Dondukov St.

БИТ

по текстове на Иван Хаджийски авторски спектакъл на Възкресия Вихърова и Зарко Узунов. „Бит“
е проект с над двадесетгодишна история. В периода
1989 - 1991, след дълъг процес на проучване Възкресия
Вихърова, архитект Зарко Узунов и още трима актьори
създават представлението „Бит” по „Бит и душевност на
българския народ“ и „Оптимистична теория за българския
народ“ от известния български публицист и народопсихолог Иван Хаджийски. Представлението е обиколило много от най-престижните фестивали и театрални форуми в
Европа (Международен Фестивал на Театралните училища – Амстердам; Международен Единбургски Театрален
Фриндж Фестивал; Международен Театрален Фестивал –
Ерфурт; Международен Студентски Театрален Фестивал –
Потсдам; INFANT фестивал – Нови Сад; участие в Център
за Културни и Театрални Изследвания и за Изучаване работата на Йежи Гротовски; 8-ми Международен Фестивал
на Театралните Училища – Бърно и други). Последната
версия на спектакъла от декември 2011 г. е селектирана в
паралелната програма на Международен Театрален Фестивал “Варненско лято” 2012 г.
8:00 p.m. – 9:00 p.m.
12 September

CUSTOMS

based on works by Ivan Hadjiyski written and directed
by Vazkresia Viharova and Zarko Uzunov. “Customs”
is a work in progress that has existed for more than 20
years. Its original version was created over the course of
two years (1989–1991) after extensive research by director
Vazkresia Viharova, architect Zarko Uzunov and three
actors. The show is based on two books by the Bulgarian
sociologist Ivan Hadjiyski: “Customs and Mentality of the
Bulgarian People” and “An Optimistic Theory of the Bulgarian
People”. The performance has been shown at some of the
most prestigious theater festivals in Europe: the International
Festival of Theater Schools in Amsterdam, the International
Theater Fringe Festival in Edinburgh, the International
Theater Festival in Erfurt, the International Student Theater
Festival in Potsdam, the INFANT Festival in Novi Sad, the 8th
International Festival of Theater Schools in Brno; at the Centre
for the Study of Jerzy Grotowski’s Work and for Theatrical and
Cultural Research, and elsewhere. Its latest version was put
together in 2011 and was shown in the fringe program of the
Varna Summer International Theater Festival 2012.

19:00 – 01:00
12 септември

ОП „Радостни обреди“, ул. Христо Г. Данов 34
A Roject by Joost Van Veen and Peter Dundakov
34, Hristo G. Danov St.

ME/THE CITY, PLOVDIV
2014

Проектът Me/The City е сътрудничество между холандския
видео артист Йост Ван Веен и българския композитор Петър Дундаков. Me/The City е видео и звуково опаковане на
публчно пространство (интериор и екстериор). Движещите се картини се прожектират по различни повърхности в
комбинация с вече записан звук.

7:00 p.m. – 1:00 a.m.
12 September

ME/THE CITY,
PLOVDIV 2014

The Project Me/The City is a collaboration between the
Dutch video artist and movie director Joost van Veen and the
Bulgarian composer Peter Dundakov. Me/The City is basically
a sound and visual packing of a public space (interior or
exterior). „Moving image“ which is projected on different
surfaces (buildings or interior) is combined with already
recorded ambient sound
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21:00 – 01:00
12 септември

Проект на Цв. Хаджийски и Б. Гинов
Старинен Пловдив, Лапидариум
A Project of T. Hadjiyski and B. Ginov
Old Town, Lapidarium

MANIPULATED
ACTUALITY

Цветан Хаджийски и Борислав Гинов, мултимедийна инсталация. „Manipulated actuality“ е интерактивна
мултимедийна инсталация, представляваща своеобразен
технологичен и в същото време опростен инструмент даващ възможност за директно манипулиране на константната, обективна действителност през субективния поглед
и пряката намеса на участника.

9:00 p.m. – 1:00 a.m.
12 September

MANIPULATED
ACTUALITY

Tsvetan Hadjiyski and Borislav Ginov, multimedia
installation. „Manipulated Actuality“ is an interactive
multimedia installation, a simple technology-based tool for
direct manipulation of objective reality through a subjective
viewpoint.
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Проект на Йост Ван Веен и П. Дундаков
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21:00 – 22:00
12 септември

Сдружение „София Поетики“
Римски стадион
Sofia Poetics Association
Roman Stadium

СОФИЯ: ПОЕТИКИ /
КЪСНА ЕМИСИЯ

Пърформанс, литературно четене. В СОФИЯ: ПОЕТИКИ / Късна емисия ще участват седем от най-популярните съвременни български поети и прозаици, сред които
победители в предходни издания на СОФИЯ: ПОЕТИКИ,
както и призьорът от предстоящото девето издание на
феста. Четенето ще бъде режисирано, като ще се случва
пред екран, на който ще се прожектира предварително
изготвена визия, съпроводена от музика на запис.

61
16:00 – 18:00
13 септември

Инкубатор
ул. Братя Пулиеви / ул. Магура / ул. Райко Даскалов
Incubator
Bratya Pulievi St. / Magura St. / Rayko Daskalov St.

ДЕЦА ТВОРЯТ В
КАПАНА

Уъркшоп. Работилнички за деца, организирани от Инкубатор с помощта на различни хендмейд творци, работещи
с деца.
19:00 – 01:00
12 - 13 септември

JUST FRIENDS

Иво Тодоров и Александра Вали, Trap Gallery –
ул. Братя Пулиеви, Изложба фотография
19:00 – 01:00
12 - 13 септември

ART SALON НА
ИНКУБАТОР

Виктория Георгиева – MOUSE, Едгард Гомез, Николай Бързаков - Bur3, Sunshiners, Andonasty, Алекси
Иванов, Bilyarov, ул. Братя Пулиеви. Изложба колажи, принтове и пластики.
19:00 – 01:00
12 - 13 септември

„55.555“ STREET
GALLERY

Изложба, фотографии. Проектът „55.555“ Street Gallery

9:00 p.m. – 10:00 p.m.
12 September

SOFIA: POETICS /
LATE EDITION

Performance, reading. Seven of the best-known
contemporary Bulgarian poets and writers, including winners
in previous editions of SOFIA: POETICS, will take part in a
specially-directed SOFIA: POETICS / Late Edition. The winner
in the festival’s latest, 9th edition will also be present.
Participants will be reading against the backdrop of a video
screen with conceptual visuals and pre-recorded music.

4:00 p.m. – 6:00 p.m.
13 September

CREATIVE
CHILDREN IN THE
KAPANA QUARTER

workshop. Workshop for children with the participation of
“handmade” artists who specialize in working with children;
organized by Incubator.
7:00 p.m. – 1:00 a.m.
12 - 13 September

JUST
FRIENDS

Ivo Todorov and Alexandra Valli, Trap Gallery, Bratya
Pulievi St., exhibition
7:00 p.m. – 1:00 a.m.
12 - 13 September

ART SALON
INCUBATOR

Victoria Georgieva – MOUSE, Edgard Gomez, Nikolay
Barzakov - Bur3, Sunshiners, Andonasty, Alexy Ivanov,
Bilyarov, Bratya Pilievi St., exhibition.
7:00 p.m. – 1:00 a.m.
12 - 13 September

55.555 STREET
GALLERY

photographs – exhibition. The 55.555 Street Gallery
project is an installation in the form of a street gallery, where
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пaредставлява инсталация – улична галерия, в която е
представена изложба на улични артисти, творящи по света и у нас – темата е Фасада (фотографии).
19:00 – 01:00
13 септември

КАПАНА МАРКЕТ
FASHION DAY –
AUTUMN

Капана Маркет на обособено място в кв. Капана с уникален дизайн, което се намира на открито и разполага с
интерактивни станции за творците. Предназначението на
проекта е комбинация (в градска среда) на място за почивка (айляк) и маркет в полза на артистите. Пейки, на
които хората могат да прочетaт книга или да починат на
спокойствие. Същите тези пейки се превръщат в щандове
и творците могат да ги използват за да показват и реализират своите творби в творческия квартал КАПАНА.

19:00 – 01:00
12 - 13 септември

КАБ, САБ и колектив кино КОСМОС
ул. Гладстон 48
CAB, UAB & COSMOS cinema collective
48 William Gladstone St.

ПЛОВДИВСКА
СЪВРЕМЕННА
АРХИТЕКТУРА

Пловдивска съвременна архитектура чрез Пловдивска съвременна фотография - Любомир Атанасов, Райчо Димитров, Христофор Балабанов,
изложба.
19:00 – 01:00
12 - 13 септември

50 Г. КИНО
КОСМОС

Колектив Кино Космос, прожекция, изложба, прожекция. По случай 50 години от построяването на Кино
Космос ще се прожектира история за живота му през комунизма и трансформациите по време на посткомунизма.
Ще бъдат включени видео материали и фотографии от
архива на киното, филми от работата и събитията около
спасяването му, разкази на хора, срещи и дискусии.
22:00 – 01:00
13 септември

DOESN’T
FROGS

local and international artists will be showing work on the
subject of “Facade”.
7:00 p.m. – 1:00 a.m.
13 September

KAPANA MARKET
FASHION DAY –
AUTUMN

Kapana Market is a specially designed open-air market in
the Kapana Quarter with interactive stands for the artists: a
combination between a place for relaxation (locally known
as “aylyak”) and a commercial area in support of the arts.
Benches convert into stalls where artists can arrange and
show their work in the creative district of Kapana.

7:00 p.m. – 1:00 a.m.
12 - 13 September

CONTEMPORARY
PLOVDIV
ARCHITECTURE

Contemporary Plovdiv Architecture through the
Lens of Contemporary Plovdiv Photographers –
Lyubomir Atanassov, Raycho Dimitrov and Hristofor
Balabanov – exhibition.
7:00 p.m. – 1:00 a.m.
12 - 13 September

50 YEARS OF
COSMOS CINEMA

Cosmos Cinema Collective, screening. Video footage
and photographs documenting the history of the Cosmos
Cinema during the communist era and its transformation in
post-communism; archival material documenting the recent
campaign to save the cinema, personal stories, discussions,
etc.
10:00 p.m. – 1:00 a.m.
13 September

DOESN’T
FROGS

Krum Petrov (quitar) Martin Bakyrdjiev (synthesizer)
Mladen Savov (drums), concert.
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Крум Петров (китара) Мартин Бакърджиев (синтезатор) Младен Савов (барабани), концерт.
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19:00 – 19:30
13 септември

One Architecture Week
ул. Христо Дюкмекджиев 10
One Architecture Week
10 Hristo Dyukmekdjiev St.

ул. Лейди Странгфорд (пред Клуб „Библиотеката“)
F.I.V.E.
Lady Strangford St., outside Bibliotekata Club

www.f-i-v-e.net

ONE ARCHITECTURE
WEEK 2014

dontDIY, Откриване на изложба. Проектът One
Architecture Week 2014 представлява постоянна изложба с идеи, концепции и проекти, заложени в манифеста
и програмата на фестивала седмица на архитектурата.
Изложбата служи като ключ за разбиране и ориентиране
в цялото кураторско съдържание на ONE ARCHITECTURE
WEEK, като включва отделни елементи от различните
проекти (видео, текст, артефакт, звук и други), както и
разширен поглед върху концептуалната основа на манифеста и програмата.
19:30 – 21:30
13 септември
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F.I.V.E.

21:00 – 01:00
12 - 13 септември

F.I.V.E.

Куратор: Венцислав Занков, прожекция. Световен
видеопроект организиран от Magmart видеоарт фестивал
в Неапол, Италия. Чрез средствата на видеоизкуството се
изследват петте сетива, с които човешкото същество се
свързва със заобикалящата го действителност. На конкурсен принцип са избрани 25 видеопроизведения - по 5 от
5 континента, с идеята да се изследва как съвременният
артист „вижда” света през петте си сетива.

КУРАТОРСКИ ТУР НА
КВ. КАПАНА

(част 1). В рамките на Нощта, dontDIY ще организира
турове на Капана, по време на които ще запознава записалите се за участие с контекстуалните проекти и идеи за
квартала, както и с неговата история и настояще.
22:00 – 23:30
13 септември

КУРАТОРСКИ ТУР НА
КВ. КАПАНА

(част 2)
7:00 p.m. – 7:30 p.m.
13 September

ONE
ARCHITECTURE
WEEK 2014

dontDIY, exhibition, opening. The One Architecture Week
2014 project is a permanent exhibition of ideas, concepts and
sub-projects which illustrate the philosophy and program of
the eponymous week-long architecture festival. By presenting
a variety of elements (video, text, artifact, sound, etc.) from
different projects, as well as an overview of the festival’s
manifesto and program, the exhibition serves as a key to
understanding the curatorial idea behind ONE ARCHITECTURE
WEEK.
7:30 p.m. – 9:00 p.m.
13 September

CURATOR-LED
TOUR OF THE
KAPANA QUARTER

(part 1). dontDIY will take visitors on a guided tour of the
Kapana Quarter, familiarizing them with a number of sitespecific projects and ideas for the district, as well as with its
past and present.
10:00 p.m. – 11:30 p.m. CURATOR-LED
13 September
TOUR OF THE

(part 2).
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KAPANA QUARTER

9:00 p.m. – 1:00 a.m.
12 - 13 September

F.I.V.E.

Curator: Ventsislav Zankov – screening. F.I.V.E. is a
traveling international video art project organized by the
Magmart Videoart Festival in Naples. It examines how
contemporary artists “see” the world through the five senses
in a selection of 25 video works, five from each of the five
continents.

ул. Княз Александър I
PLOVEDIV
Knyaz Alexander I St.

www.plovediv.com

20:00 – 01:00
12 - 13 септември

БУЛКИ

Йоргос Пападопулос и Симеон Тодоров, изложба
/ прожекция. Проектът „Булки“ разглежда правото на
жените за развитие след като (не) са сключили брак. Персонажите, които са част от фото изложбата, са различни
на възраст и с различна история, но се обединяват под
едно послание – „Животът не свършва след края на приказката“. Основният замисъл на проекта е целта в живота
на никоя съвременна жена да не бъде сватбата, а съсредоточаването върху образованието и духовното израстване.

8:00 p.m. – 1:00 a.m.
12 - 13 September

BRIDES

Yorgos Papadopulos and Simeon Todorov – exhibition
/ screening. The Brides project examines the right of women
to develop and grow after they have (not) married. The
exhibition’s characters are of various ages and their stories
differ, but they all share the same belief: “Life does not end
after the fairy tale’s ending”. “Brides” aims to draw attention
to the benefits of education and spiritual growth as healthy
substitutes of the fixation on the wedding day as an end itself.

66
19:00 – 01:00
12 - 13 септември

Road Movies
Автобуси, пътуващи между София и Пловдив
Road Movies
Buses traveling between Sofia and Plovdiv

ROAD MOVIES

Брад Дауни, Габриеле Щурм, Димитър Солаков
Жулиен Фаржетон, Ибро Хасанович, Иван Мудов,
Камен Стоянов, Кеиджиро Сузуки, Лазар Лютаков,
Леополд Кеслер, Либия Кастро и Олафур Олафсон,
Павел Стерец, Роберт Барта, Франсиско Монтоя
Касарес, The Wa, проект куриран от Викенти Комитски. Показване на селекция от видео работи от съвременни художници в пътуващи автобуси в Европа по време
на Нощ Пловдив 2014.

Проектът се осъществяват със съдействието на
Арда Тур.

7:00 p.m. – 1:00 a.m.
12 - 13 September

ROAD MOVIES

Brad Downey, Dimitar Solakov, Francisco Montoya
Cazarez, Gabriele Sturm, Ibro Hasanovic, Ivan Mudov,
Keijiro Suzuki, Kamen Stoyanov, Lazar Lyutakov,
Leopold Kessler, Libia Castro and Olafur Olafsson,
Pavel Sterec, Robert Barta, The Wa, Julien Fargetton,
curated by Vikenti Komitski. А selection of video works by
contemporary artists will be shown on buses traveling around
Europe within Night Plovdiv 2014.

With the partnership of Arda Tour.
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67
19:00 – 01:00
12 - 13 септември

Проект на Озгюр Демирци
ул. Отец Паисий 5
Project by Ozgur Demirci
5 Otets Paisiy St.

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН
ИЗБОР

Някога правили ли сте избор на сила? Ако да, какъв? Проектът е политически експеримент, който създава антиутопия и резултатът от него ще бъде представен в специално
създаден сайт.

Проектът се осъществява със съдействието на
Турска културна фондация

7:00 p.m. – 1:00 a.m.
12 - 13 September

COMPULSORY
ELECTIVE

Have you ever been forced to make a choice? If yes, what?
This work is an political experiment to create a dystopia. End
of the election process the artist will proclaim the results in
the space and also publish on the web page that I will create
for the election project.

The project is organized in co-operation of the Turkish
Cultural Foundation.
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16:00 – 01:00
12 - 13 септември

Проект на Съншайнерс фарс и
Пиротехникс Крю
кв. Капана, ул. Загреб 18
A project of Sunshiners, Farce and
Pyrotechnics Crew
Kapana Quarter, 18 Zagreb St.

ТЕРАПЕВТИЧЕН
ЕФЕКТ

Съншайнерс фарс и Пиротехникс Крю, демонстрация, сай-спесифик изложба. „Терапевтичен ефект“ /
продължение на проект „СУРВА“/ е проект, който представя лична загриженост за облика на градската среда посредством стиловете в изкуството с публично-пространствена насоченост. Проектът повдига сериозния въпрос
за бъдещето на идните поколения. Обръща се внимание
на средата, в която те ще израснат и разработва проблема
за опасно сваления праг на поносимост към очевидната липса на естетика в заобикалящата ни среда. Един
от характерните за проекта моменти е използването на
комбинация между флуоресцентни бои и UV светлина,
която напълно се противопоставя на популярните светлинни рекламни системи използвани днес. В първата
си част проектът беше представен като сайт - спесифик
изложба в Съвременно пространство през Януари 2014.
Всички творби са изработени или използват като медии
двукратно употребени материали, явяващи се от своя
страна традиционни източници на визуално замърсяване
като рекламни винили, стикери, фолиа и др.

4:00 p.m. – 1:00 a.m.
12 - 13 September

THERAPEUTIC
EFFECT

Sunshiners, Farce and Pyrotechnics Crew –
demonstration, site-specific exhibition. “Therapeutic
Effect” (a follow-up of the SURVA project) is an expression of
personal concern for the urban environment we will bequeath
to the future generations. It raises a red flag about the
dangerously low threshold of acceptance of an aesthetically
impoverished environment. The project uses a combination
of fluorescent paints and UV light that contrast with most
electrically lighted signs in advertising today. Its first stage
was shown at Contemporary Space in January 2014 in the
form of a site-specific exhibition. All works are made from or
use doubly-recycled materials that are normally a source of
much visual contamination, such as billboard vinyl, stickers,
foils, etc.

69
19:00 – 01:00
12 - 13 септември

Проект на Сюмер Саин
Ул. Цанко Лавренов 1 (РИМ – Възраждане и РЕМ)
Project by Sumer Sayin
1 Tsanko Lavrenov St. (RMH and REM)

31 КГ

Сюмер Саин, Проектът се осъществява със съдействието на Турска културна фондация

70
19:00 – 01:00
12 - 13 септември

Проект на Алос
ДПХ, ул. Гладстон 32
A project by ALOS
UPA, 32 Gladston St.

ГРАДАРТ

етаж, I, Организатори: Център за неформално
образование и културна дейност АЛОС, изложба.
Изложба на фото и видео документация от художествени
инсталации и акции в градската среда, резултат от уъркшопи с ученици от училищата по изкуствата. Реализациите са в рамките на творчески ателиета, ръководени от
Добрин Атанасов и Любен Кулелиев по проект „Паралелни стъпки, паралелни пространства“. Проектът се осъ-

7:00 p.m. – 1:00 a.m.
12 - 13 September

31 KG

Sumer Sayin, The project is organized in co-operation
of the Turkish Cultural Foundation.

7:00 p.m. – 1:00 a.m.
12 - 13 September

CITYART

ALOS Center for Informal Education and Cultural
Activities, exhibition. An exhibition of photo and video
archives documenting art installations and interventions
produced during workshops with art school students led by
Dobrin Atanassov and Lyuben Kuleliev, within the project
Parallel Steps, Parallel Spaces.

The project is supported by the America for Bulgaria
Foundation.
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ществява с подкрепата на Фондация Америка за
България.
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19:00 – 01:00
12 - 13 септември

Сдружение Арт Контакт
кв. Капана, ул. Загреб 18
Art Contact Association
Kapana Quarter, 18 Zagreb St.

ГРАФОНЕТИКА В
ПЛОВДИВ

Даниел Ненчев, доц. д-р Валентин Гешев, поети
и художници от балканските държави – Стефан
Иванов, Иван Ланджев, Марин Бодаков, Андон
Георгиев, Анна Симеонова, Мариян Дзин, Стефан
Чинов, Костадин Кокаланов и др. Графонетика е
лингвистичен и артистичен проект, който събира за първи
път еднаквите думите в балканските езици и ги показва на
широка публика чрез художественото им изобразяване от
художници – върху фасади на сгради.
20:00 – 01:00
ГРАФОНЕТИКА
12 - 13 септември

Даниел Ненчев, прожекция

7:00 p.m. – 1:00 a.m.
12 - 13 September

GRAPHONETICS IN
PLOVDIV

Daniel Nenchev, Assoc. Prof. Dr. Valentin Geshev,
Balkan poets and artists Stefan Ivanov, Ivan Landjev,
Marin Bodakov, Andon Georgiev, Anna Simeonova,
Marjan Dzin, Stefan Chinoff, Kostadin Kokalanov and
others, performance. Graphonetics is a linguistic and
artistic project aiming to collect for the first time the words
shared between the Balkan languages. Artistic representations
of its findings will be shown on town facades.
8:00 p.m. – 1:00 a.m.
12 - 13 September

GRAPHONETICS

Daniel Nenchev – screening.
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Сдружение „Медиакафе“
Тютюнев склад, ул. Екзарх Йосиф 13
Мебелен салон Галеро
Mediacafe Association
Tobacco Warehouse, 13 Ekzarh Yosif St.
Galero Store

КАК И ЗАЩО СА
СЕ ПРОМЕНИЛИ
10 СГРАДИ И
ЛОКАЦИИ В
ПЛОВДИВ ПРЕЗ
ГОДИНИТЕ?

19:00 – 01:00
13 септември

Презентация, изложба. Проектът ще изследва как и
защо се променя градската среда и сградите в Пловдив
през годините чрез съпоставяне на архивни и актуални
фотографии събрани чрез фотографски конкурс проведен преди Нощта. Фотографиите ще бъдат показани на
15 места из града на съответните локации част от проекта
заедно с историческа справка за съответното място.
22:00 – 23:00
13 септември

DJ SET

7:00 p.m. – 1:00 a.m.
13 September

HOW AND WHY
HAVE THESE 10
BUILDINGS AND
LOCATIONS IN
PLOVDIV CHANGED
OVER THE YEARS?

Presentation, exhibition. The project examines how and
why Plovdiv’s urban environment and buildings change
over the years by juxtaposing archival and contemporary
photos gathered through a photo competition organized
prior to Night Plovdiv 2014. The photo pairs will be shown
on location, along with historical information for each of the
fifteen buildings/spaces.
10:00 p.m. – 11:00 p.m. DJ
13 September

SET.

19:00 – 01:00
12 - 13 септември

Различни локации в Пловдив
Transformatori Association
Selected locations across Plovdiv

ИСТОРИЯ В
ТАБЕЛКИ

Изграждане на система от информационни табели за любопитни обекти на градската среда, както и улици заимствани от интересни от културно-историческа гледна точка личности и събития. Табелите ще представят съчетания
на български и английски език и графични изображения.
Ще съдържат разнообразна историческа, информация,
интересни факти, авторско творчество, което ще е представено по достъпен и позитивен начин.
20:00 – 21:00
12 септември

ОТКРИВАНЕ НА
ТАБЕЛКИТЕ

7:00 p.m. – 1:00 a.m.
12 - 13 September

HISTORY IN SIGNS

The project will design information signs in Bulgarian and
English for buildings, objects and streets bearing the names
of notable historic personalities and events. The signs will
contain historical information, curious facts, images and
original content presented in accessible form.
8:00 p.m. – 9:00 p.m.
12 September

UNVEILING OF THE
SIGNS

74
20:00 – 22:00
12 - 13 септември

Сдружение „Хамалогика“
Градинката на Джумая Джамия
Hamalogica Association
Park outside Djumaya Mosque

ХАМАЛОПОЛИ
МАСТЪРС

Сдружение Хамалогика, игра. Забавна игра, в която се
генерират идеи за културно обживяване на пространства
и/или сгради в Пловдив. На изработено за случая игрално поле са разположени различни градски пространства/
сгради, през които участниците преминават, но вместо с
пари плащат с идеи за развитие на съответното място. В
това разширение на играта общият брой участници е 20.
Разделени са в 4 отбора по 5 човека. Предварително ще
бъдат определени капитани, които сами ще изберат своите съотборници.

8:00 p.m. – 10:00 p.m.
12 - 13 September

HAMALOPOLYMASTERS

Hamalogica Association, game. A fun game that will
generate ideas for the cultural regeneration of various spaces
and buildings across Plovdiv. Players will follow a mapped
itinerary, passing through the spaces and buildings and
paying their entrance with redevelopment ideas instead of
money. Total number of players: 20, four teams of five. Team
captains will be selected first, who will then select teammates.
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Сдружение Трансформатори

75
19:00 – 20:00
13 септември

Проект на Борис Роканов
БНР – Пловдив, ул. Дондуков 2 Студио 1
Project by Boris Rokanov
BNT Plovdiv, 2 Dondukov St. Studio 1

СЪВЕТИ КЪМ
НЕЖНИЯ ПОЛ
КАК ДА СЛЕДВА С
ПО-ГОЛЯМА ОТДАДЕНОСТ ТРИТЕ
ОСНОВНИ ДОБРОДЕТЕЛИ: ПИЯНСТВО, РАЗВРАТ И
ИНТРИГАНТСТВО

Борис Роканов, Постановка: Весела Василева, С
участието на: Антон Трендафилов и Александър
Димов. Иновативен спектакъл с импровизация, музика
на живо и пряк контакт с публиката. „Съвети към нежния
пол как да следва с по-голяма отдаденост трите основни
добродетели: пиянство, разврат и интригантство“ е втората пиеса на Борис Роканов. Първата - „Опечалените” с
режисъор Ида Даниел.
20:00 – 20:30
13 септември

СРЕЩА-РАЗГОВОР С
ТВОРЧЕСКИЯ ЕКИП

7:00 p.m. – 8:00 p.m.
13 September

ADVICE FOR THE
SOFTER SEX ON
HOW TO INDULGE
WITH GREATER
DEDICATION THE
THREE BASIC VIRTUES: DRINKING,
FORNICATION AND
INTRIGUE

Boris Rokanov. Director: Vessela Vassileva. With the
participation of: Ina Popova and Alexander Dimov.
Studio 1, BNR Plovdiv. An innovative performance of
improvisation, live music and direct contact with the audience.
“Advice for the Softer Sex On How to Indulge with Greater
Dedication the Three Basic Virtues: Drinking, Fornication and
Intrigue” is Rokanov’s second play, after “The Bereaved” (dir.
Ida Daniel).
8:00 p.m. – 8:30 p.m.
13 September
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MEET THE
CREATIVE TEAM.
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19:00 – 22:00
13 септември

Проект на Британски съвет
Дондукова градинка
Project by British Council
Dondukov Park

FAME LAB ПРЕДСТАВЯТ ПРОЕКТА
КРИСТАЛНО ЯСНО

С участието на финалисти от конкурса „Лаборатория за слава FameLab 2014“. Британски съвет и
Софийският фестивал на науката представят премиерата
на „Кристално ясно“. Шоуто е вдъхновено от Международната година на кристалографията и по-късно през м.
септември ще бъде част от Европейска нощ на учените
2014. Как се раждат снежинките? А кристалите? И защо
можем да ги открием в чаша студена алкохолна напитка? Красотата на науката за кристалите ще бъде показана през погледа на нанотехнологии, оптика, хранителни
технологии, математика, медицина, метеорология. Не ви
е нужна кристална топка, за да виждате бъдещето – то
е в ръцете на младите учени-комуникатори, които ще ви
запалят със своята страст към науката.

7:00 p.m. – 1:00 a.m.
13 September

FAMELAB PRESENTS
CRYSTAL CLEAR

FameLab presents the premiere of the project Crystal
Clear, with the participation of finalists from the
FameLab 2014 competition. The show is organized by the
British Council and the Sofia Science Festival, and inspired
by the International Year of Crystallography. At the end of
September, it will also be shown at the European Researchers’
Night 2014. How are snowflakes born? What about crystals?
Why can they be found in a glass of cold alcoholic drink?
The beauty of the science of crystals will be shown through
the viewpoint of nanotechnologies, optics, food technologies,
mathematics, medicine and meteorology. You don’t need a
crystal ball to see into the future – it’s in the hands of the
young science communicators who will light up your passion
for science.

19:00 – 01:00
13 септември

Конюшните на царя, ул. Съборна 40
Project by Doma Art Festival
The King’s Stables, 40 Saborna St.

ПРИРОДНО ИЗКУСТВО

Проект на Чой Йонг Ок. Корея. Скулпторът е пленен
от силата на природата, което ясно проличава в творбите
му. Основен материал за скулпторите му са естествените
дарове на земята - дърво, листа, дървесна кора и други.
Творбите му присъстват в редица самостоятелни и съвместни изложби от 2000 година насам.
Човекът - прожекция
Рибата - прожекция
Скулптури „Боддари“ - инсталации

7:00 p.m. – 1:00 a.m.
13 September

NATURE ART (LAND
ART)

project by Young-Ock Choi. Korea. The sculptor was
captured by the forces of nature, which is evident in his work.
Basic material for his sculptures are the natural gifts of the
earth - wood, leaves, bark and more. His works appear in
numerous solo and group exhibitions since 2000.
Human – screening
Fish – screening
Boddari sculptures – installation
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21:00 – 23:30
13 септември

Проект на 25 г. свободна България
Лятно кино „Орфей“, ул. Тодор Каблешков
Project by 25 Years Free Bulgaria
Orpheus Open Air Cinema, Todor Kableshkov St.

„ЖИВОТЪТ НА ДРУГИТЕ“

(Германия, 2006г., 137 мин.). „Животът на другите“
печели множество награди, включително и Оскар за
най-добър чуждестранен филм през 2006г. Режисьорът и
сценарист Донерсмарк изкусно разгръща в тънки нюанси
реалистичната картина на комплексните човешки взаимоотношенията в условия на диктатура. В България филмът
е показван само в рамките на Международния София
филм фест през 2007 г.

В рамките на инициативата 25 години свободна
България под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев.

9:00 p.m. – 11:30 p.m.
13 September

THE LIVES OF OTHERS

(Germany, 2006, 137’). “The Lives of Others” has won
numerous awards, including the 2006 Academy Award
for Best Foreign Language Film. Director and script writer
Florian Henckel von Donnersmarck paints a nuanced picture
of complex human relationships under a dictatorship. In
Bulgaria, the film has been shown only at the International
Sofia Film Fest (2007).

Organized within the 25 Years Free Bulgaria Initiative,
under the patronage of the President of the Republic
of Bulgaria Mr. Rosen Plevneliev.
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ПРОГРАМА ГРАД И ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА

77

Проект на Дома Арт Фестивал
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Reporteen
Стълбите на Каменица
Reporteen
Stairs outside the former Kamenitsa Bar

www.reporteen.bg

18:00 – 20:00
13 септември

КАК ДА НАПРАВИМ
ДОБЪР КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ?

Проект на център за образователни инициативи,
уъркшоп
20:00 – 24:00
13 септември

REPORTEEN ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Прожекция. Тази година конкурсът започва на 01 ноември 2014 и ще продължи до месец юни 2015 г. Темата ще
бъде избрана чрез гласуване в интернет.

80
22:00 – 23:00
13 септември

Сдружение Видеохолика
Римски стадион
Videoholica association
Roman Stadium

[НЕ НА ФОКУС!]

Селекцията на журито Видеохолика 2013, прожекция. Визуално, ВИДЕОХОЛИКА [НЕ НА ФОКУС!] пледира
против зациклящия мейнстрийм „всичко да бъде на фокус“ и против луксозното рекламно изображение, което
е дигитално подобрено и изчистено от „грешки“. Творчески, ВИДЕОХОЛИКА [НЕ НА ФОКУС!] пледира за творчески подход, който не следва угодния наклон на тенденциите; онзи подход, който използва иносказателен език и
казва нещата без да ги посочва, говори „между редовете“
и не „фокусира“ камерата директно в дадена точка. Политически, ВИДЕОХОЛИКА [НЕ НА ФОКУС!] пледира за
алтернативния поглед върху проблемите на съвременното
общество, които не са във фокуса на новините, и които
не присъстват в политическия анализ на световната общност. ВИДЕОХОЛИКА [НЕ НА ФОКУС!] пледира за онзи
пристъп на творческа лудост, след който светът вече не е
същият. [НЕ НА ФОКУС!] е и „блър“ и „мъгла“, но и нещо
отвъд това.
23:00 – 24:00
13 септември

[НЕ НА ФОКУС!]

Кураторската селекция Видеохолика 2013

6:00 p.m. – 8:00 p.m.
13 September

HOW TO MAKE A
GOOD SHORT FILM?

Project by Center for Educational Initiatives, workshop.
8:00 p.m. – 00:00 a.m.
13 September

REPORTEEN – WINNING PROJECTS

Screening. This year the competition starts on 1 November
2014 and continues until June 2015. The theme will be
chosen by Internet vote.

10:00 p.m. – 11:00 p.m.
13 September

[OUT OF FOCUS]

Jury Selection Videoholica 2013, screening. Visually,
VIDEOHOLICA [OUT OF FOCUS] pleads against the
mainstream convention that everything should be in focus
and against the luxury advertising image, which is digitally
improved and error-free. Creatively, VIDEOHOLICA [OUT
OF FOCUS] pleads for a creative approach that avoids the
convenient truths of trends and fads, and for using allegorical
language and saying things without focusing the camera in
order to make a point. Politically, VIDEOHOLICA [OUT OF
FOCUS!] pleads for an alternative view of the problems of
today’s society, which are outside the focus of mainstream
media and absent from the agenda of global political elites.
VIDEOHOLICA [OUT OF FOCUS!] pleads for an outburst
of “creative insanity” after which the world will not be the
same. [OUT OF FOCUS!] is both a “blur” and a “fog”, but also
something beyond these.
11:00 p.m. – 00:00 a.m.
13 September

[OUT OF FOCUS]

Curators’ Selection Videoholica 2013, screening.
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Посетете новия ни сайт:

www.alternativeplovdiv.com
Проект на:

Подпомогнато от:

Юбилейна програма – 12 септември
Anniversary Program - 12 September
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19:00
12 септември

Евангелска съборна църква
ул. Лейди Странгфорд 21
Evangelical Congregational Church
21 Lady Strangford St.

ПРЕКОСЯВАНЕ НА
ПУСТИНЯТА В 6
ЕТАПА

Рецитал на жестомимичен език, Рада Букова. Проектът свързва шестте локации по маршрута на „Тъмната
страна на Нощта“. Историите нямат определена последователност, но всеки от етапите се намира в определена
връзка и зависимост с останалите и от инстинкта на публиката да ги открие и разчете. „Тъмната нощ на душата”
е израз приписан първоначално на Хуан де Йепес Алварес
(Йоан от Кръста), и обозначава временно духовно запустение в мистичната традиция, при което „Бог е скрит“, а
вярата се колебае. Наречено „Сахара на сърцето“ от Ричард Дж. Фостър, това е времето, когато Човек „измерва
своето недостойнство в низходящо движение“ преди да
измери „своето величие в движение нагоре към светлината“. Поради това не е отрицателен опит. Същият Йоан
от Кръста разграничава две нощи: тази на сетивата и тази
на ума.
19:00
13 септември

свързана с невидимата част от художествената практика,
която често е изпълнена с неуредици, конфузни ситуации
и случайности. На мястото за богослужебни книги на пейките в църквата ще бъдат поставени различни изображения, от които публиката ще има възможност да избира, за
да отключи свързани с тях истории.
22:00
13 септември

ПРЕКОСЯВАНЕ НА
ПУСТИНЯТА В 6
ЕТАПА

Концерт, композиция в реално време, Дуо Вучкова-Тике, Биляна Вучкова – цигулка, Михаел Тике –
кларинет, по идея на Рада Букова

ЦЕНАТА НА
НАГРАДАТА

Камен Стоянов, пърформанс с участието на Фани
Футеркнехт. Цената на Наградата е лекция-изповед,

7:00 p.m.
12 September

CROSSING THE
DESERT, IN SIX
STAGES

Sign language recital, Rada Boukova. The project links
together the six locations from the Dark Side of the Night
itinerary. While the stories do not follow any particular
order, each is related and dependent on the others, and on
the instinct of the public to discover and understand them.
“The dark side of the soul” is an expression first ascribed to
Juan de Yepes y Alvarez (John of the Cross), designating the
temporary experience of spiritual desolation in mysticism, a
time in which God is concealed and faith seems to waver.
Called the “Sahara of the heart” by Richard J. Foster, this is
a period when Man “measures his indignity in a downward
movement” before measuring “his greatness in a movement
up towards Light”. Which is why it is not a negative
experience. John of the Cross differentiates between two
types of night: one of the senses, and the other of the mind.
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7:00 p.m.
13 September

THE PRICE OF THE
PRIZE

Kamen Stoyanov, performance art with the participation of: Fanni Fiterknecht. The Price of the Prize is a
confessional lecture dealing with the invisible side of artistic
activity, which is often fraught with misunderstandings,
embarrassing situations and incidents. Various images will
be placed in the slots at the back of the church pews, where
Bibles and prayer books are normally kept, unlocking stories
for public that chooses to view them.
10:00 p.m.
13 September

CROSSING THE
DESERT, IN SIX
STAGES

Composition in real time, Concert of Voutchkova–
Thieke Duo – concept by Rada Bukova.

19:00
12 - 13 септември

Площад Марукян, Ъгъла на ул. Георги Бенковски
и ул. Йоаким Груев
Kapana Quarter
Marukyan Square, Corner of Georgi Benkovski St.
and Yoakim Gruev St.

ПРЕКОСЯВАНЕ НА
ПУСТИНЯТА В 6
ЕТАПА, УТРОТО
ЗАПОЧВА ДНЕС

Рада Букова, звукова инсталация.

83
Начало: 21:00
12 - 13 септември

Кино КОСМОС
ул. Гладстон 48
COSMOS cinema
48 William Gladstone St.

ЮБИЛЕЙНА ПРОГРАМА
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Квартал Капана

ПРЕКОСЯВАНЕ НА
ПУСТИНЯТА В 6
ЕТАПА, ХВЪРЛЯНЕ
НА ЛЪЧ

Рада Букова, светлинна инсталация.
19:00
12 - 13 септември

ЛАЗЕРНИ ИЗРЕЗКИ,
РИБА И ПЪРЖЕНИ
КАРТОФИ

Карл Палм. Карл Палм живее и твори в Стокхолм. Завършва Кралския институт на изкуствата в шведската
столица. Творчеството му се простира в широк спектър
от медии – вкл. рисунка, скулптура, печат, инсталация,
обхващайки и кураторството.
19:00
12 - 13 септември

КРАЯТ Е САМО НАЧАЛОТО НА НОВА
ИСТОРИЯ, 2014

Крейг Хевънс. Двуканална прожекция на заключителни
сцени от стоте най-известни американски филма в залата
на кино „Космос”. Киното формира основата на постмодерния визуален език, а американската филмова индустрия играе централна роля за влиянието на САЩ върху
световната култура.

7:00 p.m.
12 - 13 September

CROSSING THE
DESERT, IN SIX
STAGES, THE
MORNING STARTS
TODAY

Rada Boukova, sound installation.

9:00 p.m.
12 - 13 September

CROSSING THE
DESERT, IN SIX
STAGES BEAM
THROWING

Starts at: 9 p.m. Rada Boukova, light installation.
7:00 p.m.
12 - 13 September

LAZER CUTS AND
FISH AND CHIPS

Carl Palm. Carl Palm is an artist based in Stockholm. He was
educated at the Royal Institute of Art in the Swedish capital.
Palm’s work spans across a wide variety of media including
drawing, sculpture, print, installation, and expands into the
realm of curating.
7:00 p.m.
12 - 13 September

AN ENDING IS ONLY
THE BEGINNING OF
ANOTHER
STORY,
2014

Craig Havens. A dual-channel display of monumental

ending excerpts from the top 100 films of American cinema
to be shown at the communist-era Cosmos Theater. Cinema
forms the foundation of post-modern visual languages and
American cinema holds a key place in that history. To reveal
its workings is essential to understanding American impact
on world culture.
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ПГВАД „Христо Ботев“

19:00 - 24:00
12 - 13 септември

ПРЕКОСЯВАНЕ НА
ПУСТИНЯТА В 6
ЕТАПА, (DUEL)

ул. Гладстон 70
Hristo Botev high school of Interior design and
wood processing
70 William Gladstone St.

33’ 33’’, DVD, 2011, Рада Букова, с участието на:
Блу Сабат Блек Фиджи, Каролайн Прадал, Пиер
Франческо Лероуз и Ерик Ломбард, прожекция в
машиното отделение.
19:00 - 22:00
12 - 13 септември

РЕГИОНАЛНА
ЗАДРУГА НА
МАЙСТОРИТЕ

Георги Томов, Иван Ангелов, Жени МиковаПаунова, Симеон Паунов, Мария Митева, уъркшоп,
голяма зала. Национално сдружение “Задруга на майсторите на народни художествени занаяти”, Регионален
център – Пловдив. Работилници по дърворезба, миниатюрна дърворезба, бижутерство и иконопис с Иван
Ангелов, Георги Томов, Жени Микова-Паунова, Симеон
Паунов, Мария Митева. Работилниците са отворени за

07:00 p.m. – 00:00 a.m. CROSSING THE
12 - 13 September
DESERT, IN SIX

STAGES, (DUEL)

33’ 33’’, DVD, 2011, Rada Boukova, with the
participation of: Blue Sabbath Black Fiji, Caroline
Pradal, Pier Francesco Lerose and Eric Lombard,
screening. The project links together the six locations from
the Dark Side of the Night itinerary. While the stories do not
follow any particular order, each is related and dependent on
the others, and on the instinct of the public to discover and
understand them. “The dark side of the soul” is an expression
first ascribed to Juan de Yepes y Alvarez (John of the Cross),
designating the temporary experience of spiritual desolation
in mysticism, a time in which God is concealed and faith
seems to waver. Called the “Sahara of the heart” by Richard
J. Foster, this is a period when Man “measures his indignity
in a downward movement” before measuring “his greatness
in a movement up towards Light”. Which is why it is not a
negative experience. John of the Cross differentiates between
two types of night: one of the senses, and the other of the
mind.
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участие на публиката с предварително записване или на
място. Майсторите от задругата ще работят заедно с всеки желаещ да разбере тайните на занаята им.
19:00 - 22:00
12 - 13 септември

ДВОР: В КУХНЯТА
НА СТЕЛЯН
СТЕЛЯНОВ – MR.
STU

Пърформанс. Пърформансът пресъздава творческия
процес в най-примитивния му вид и форма. Въпреки, че
темата е най-вече мимолетната нетрайност, материалът е
съвсем конкретен – дърво. Взето директно от битовата му
употреба като топливо, в „Кухнята на Mr. Stu“ то променя
формата си, превръщайки се от неопределена камара цепеници в скулптура или неочаквана асоциация. В контраст
с изящните и фини детайли, характерни за майсторите от
Задругата, Mr. Stu работи с най-грубата версия на дървото, за да пресъздаде някои от най-изтънчените и скъпи
фетиши на съвременния лайф стайл.

07:00 p.m. – 10:00 p.m. REGIONAL GUILD
12 - 13 September
OF CRAFTSMEN

Georgi Tomov, Ivan Angelov, Zheni Mikova-Paunova,
Simeon Paunov, Maria Miteva, workshop in a Big
Hall. National Guild of Craftsmen, Plovdiv Regional Center.
Workshops in wood carving, miniature wood carving, jewelry
making and icon painting with Ivan Angelov, Georgi Tomov,
Zheni Mikova-Paunova, Simeon Paunov and Maria Miteva.
07:00 p.m. – 10:00 p.m. COURTYARD: IN
THE KITCHEN OF
12 - 13 September

STELYAN “MR. STU”
STELYANOV

Performance. The performance recreates the creative
process in its most primitive form. Although the topic is
mostly ephemeral temporariness, the material is concrete
enough – wood. Taken directly from its everyday use as fuel,
in “the kitchen of Mr. Stu” wood transforms itself from a pile
of logs into a sculpture or unexpected association. In contrast
with the exquisite detail in the work of the craftsmen from the
Regional Guild, Mr. Stu works with a rougher kind of wood to
recreate some of the finest and most expensive fetishes of
contemporary life style.

19:00 - 01:00
12 - 13 септември

Ъгъла на ул. Екзарх Йосиф и ул. Иван Вазов
Tobacco warehouse
Corner of Ivan Vazov St. and Ekzarh Yosif St.

ЮБИЛЕЙНА ПРОГРАМА
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Тютюнев склад

ПРЕКОСЯВАНЕ НА
ПУСТИНЯТА В 6
ЕТАПА, ГЛЕДАЙ
ВНИМАТЕЛНО, ОТКРИЙ КВАДРАТА

Рада Букова, игра.
22:00 - 23:00
12 - 13 септември

SILENT ROCK
FESTIVAL

Пиер Бисмут, изпълнител: PISTAMASHINA. 1-ви
етаж. Silent Rock Festival е концерт с електронна музика,
който по всяко едно време може да бъде чут от един-единствен слушател. Отнасяйки се критично към тенденцията
изкуството да се превръща единствено в ефектно събитие
и зрелище, проектът изследва проблема публично/частно, ролята на изкуството в „развлекателната индустрия”
и мястото на зрителя. Целта на Silent Rock Festival е не
да представи на публиката отделно произведение, а да
превърне събирането на публика само по себе си в произведение. Представянето на интимно събитие в публичен
контекст поставя зрителя в спектакъл в спектакъла.

7:00 p.m. - 1:00 a.m.
12 - 13 September

CROSSING THE
DESERT, IN SIX
STAGES, LOOK WITH
CARE FOR THE
SHAPE OF A SQUARE

Rada Boukova, game.
10:00 p.m. - 11:00 p.m. SILENT ROCK
FESTIVAL
12 - 13 September

Pierre Bismuth, performed by PISTAMASHINA. 1st
Floor. The Silent Rock Festival is an electronic music concert
that can be heard by one person from the public at a time.
Critical of the tendency for art to become purely spectacular
and event driven, the project deals with the common problem
of public/private, the position of art in the “entertainment
industry” and the place of the viewer. The purpose of
“Silent Rock Festival” is not to present a piece to the public,
but to make the “gather of the public” the piece itself. The
presentation of a private moment in public context places the
viewer in a spectacle of the spectacle.

19:00 - 01:00
12 - 13 септември

ТРИ НАЧИНА ДА
БЪДЕШ ЩЕДЪР
В УСЛОВИЯ НА
СТРЕС (ВАРШАВА/
АНТВЕРПЕН), 2014

Крейг Хевънс, архивни мастиленоструйни разпечатки, изложба. Възникването на мащабна тютюнева
промишленост е ключова точка в развитието както на Съединените щати, така и на Пловдив. „Три начина да бъдеш
щедър в условия на стрес” изследва и документира взаимотношенията между хора, които пушат от една цигара и
с какво този ритуал на даване и получаване се различава
в различните страни.
19:00 - 23:00
12 - 13 септември

ТИШИНАТА НА
КОСМОСА

Десислава Димова, телевизионен театър. Ako
някой чуе посланието, това вече е комуникация.
Робърт Бари. 2-ри етаж. Вечерното токшоу “Тишината
на Космоса” е както обикновено интелектуална трибуна
за най-разнообразни, но винаги високо професионални

7:00 p.m. - 1:00 a.m.
12 - 13 September

THREE WAYS
OF SHOWING
GENEROSITY
WHILE UNDER
PRESSURE (WARSAW/
ANTWERP), 2014

Craig Havens, archival inkjet prints, exhibition. The
advent of large-scale tobacco production represents a pivotal
point in the development of both American history and that
of Plovdiv. This large scale print work seeks to explore and
celebrate the personal relationship of simultaneous give and
take that exists between people who share a cigarette, and
how this ritual changes from country to country.
7:00 p.m. - 11:00 p.m.
12 - 13 September

THE SILENCE OF
COSMOS

Dessislava Dimova, TV theater. If someone picks it up,
then that’s communication. Robert Barry. 2nd Floor.
The late-night talk show “When the Night is Silent, the Cosmos
Speaks Out” is an intellectual platform for varied but always
highly professional opinions on supernatural questions. An
art historian, a medium, a news anchor, an angel and an artist
have gathered to discuss the importance of the forms that
messages from other worlds take. The discussion culminates
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мнения по свръхестествени въпроси. Изкуствовед, специалист по феномени, новинарка, ангел и художничка са
се събрали този път, за да обсъдят важността на формите,
които посланията от други светове приемат. Разговорът
кулминира в пърформанс, който, неочаквано дори за
своя автор, става вектор на едно смайващо проявление.
Възможно ли е това да е истинското послание на Нощта
и Космоса?
19:00 - 23:00
12 - 13 септември

Филмите на Мишел Найсмит създават свят, който чертае
неясните граници между действителното и фантазното,
лудостта и ексцентричността, между хора, животни, архетипи и фантастични създания. Загадъчни и медитативни,
произведенията й изследват характера на визуалната медия – образ, текст, ритъм, светлина и тъмнина – превръщайки се в сурови, но сложни лабиринтни конструкции.

ECHOLOG

Иржи Франта и Давид Бьом. Дейвид Бйом (р. 1982) и
Иржи Франта (р. 1978) работят заедно от 2006 г. Основното им изразно средство е рисунката, а акцентът е върху
представянето и разиграването й, както и върху някои
свързани с това дългосрочни задачи.

into a performance, which, unexpectedly even for its author,
becomes a vector of a staggering manifestation. Could this be
the real message of the Night and the Cosmos?
7:00 p.m. - 11:00 p.m.
12 - 13 September

HELIOTROPE

Michelle Naismith, retrospective of video works. 2nd
Floor. Michelle Naismith’s videos create a world that outlines
the vague boundaries between real and imagined, eccentricity
and madness, between people, animals, archetypes and
fantastical beings. Meditative and enigmatic, her works also
examine the nature of visual media – image, text, rhythm,
light, darkness – elements that make up raw, complex,
labyrinthine films.
7:00 p.m.
12 - 13 September

ECHOLOG

David Bohm and Jiri Franta. David Bohm (1982) and Jiri
Franta (1978) have been collaborating since 2006. They are
mainly engaged in drawing, its installation, its performance
and related long-term tasks.
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Otets Paisiy St.
Selected locations

ХЕЛИОТРОП

Мишел Найсмит, видео ретроспектива. 2-ри етаж.

19:00
12 - 13 септември
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Улица Отец Паисий
Различни локации

20:00
12 - 13 септември

ПРЕКОСЯВАНЕ НА
ПУСТИНЯТА В 6
ЕТАПА, НАЙ-ТЪМНО Е ПРЕДИ ЗАЗОРЯВАНЕ

Рада Букова, сайт спесифик
24:00 - 24:30
13 септември
ул. Отец Паисий 5

ВОДАТА В МЛЯКОТО СЪЩЕСТВУВА

23’, 2008, Лoрънс Вийнър, видео. Ограничен достъп: 18+ РАЗПОЛОЖЕН СРЕД ПЕЙЗАЖ ОТ ЧОВЕШКИ ОТНОШЕНИЯ, ДЕЙНОСТИ, КОИТО ВОДЯТ ДО КОНСТРУИРАНЕТО НА СТРУКТУРИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СПРАВЯНЕ ИЛИ
СЪЖИТЕЛСТВО С ПРИРОДНИТЕ СИЛИ, „ВОДАТА В МЛЯКОТО СЪЩЕСТВУВА” ПРЕДСТАВЯ ГРУПА ПЕРСОНАЖИ В
МОМЕНТ НА НЕСЪВМЕСТИМИ, НО ПАРАЛЕЛНИ РЕАЛНОСТИ. АКО СЪБИРАНЕТО НА КАМЪНИ НА ЕДНО МЯСТО
ВОДИ ДО СЪЗДАВАНЕТО НА СТРУКТУРА (ОЧЕВИДНОСТ,
ИЗРЕЧЕНА ОТ МИС ВАН ДЕР РОЕ), ТО СЪБИРАНЕТО НА
ХОРА НА ЕДНО МЯСТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СЪЗДАВАНЕ
НА СТРУКТУРИ, КОИТО НЕ СЕ ОСНОВАВАТ НА ПАРАЛЕЛНИ ЙЕРАРХИИ. ДЕЙСТВИЯТА НА АКТЬОРИТЕ СА СЪЗВУЧНИ С ЖАНРА НА ФИЛМИТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ. ВСЪЩНОСТ,
АКТЬОРИТЕ СА ВЪЗРАСТНИ.

7:00 p.m.
12 - 13 September

CLOSE ENCOUNTERS
OF THE THIRD KIND

Rada Boukova, improvisation.
7:00 p.m.
13 September
5 Otets Paisiy St.

WATER IN MILK
EXISTS, 23’, 2008

Lawrence Weiner, video. Limited access: 18+.
SITUATED WITHIN A LANDSCAPE OF HUMAN INTERACTION,
THOSE ACTIVITIES THAT LEAD TO THE CONSTRUCTION
OF STRUCTURES NECESSARY TO DEAL OR CO-EXIST
WITH THE FORCES OF NATURE, WATER IN MILK EXISTS
ATTEMPTS TO PRESENT VARIOUS CHARACTERS AT A
POINT OF DISJUNCTIVE BUT SIMULTANEOUS REALITIES.
IF THE CONCISE PLACEMENT OF STONES LEADS TO A
STRUCTURE (A TRUISM POSED BY MIES VAN DER ROHE)
THEN PERHAPS A CONCISE PLACEMENT OF PERSONS
CAN LEAD TO A STRUCTURE NOT BASED UPON PARALLEL
HIERARCHIES. THE ACTIVITIES OF THE PLAYERS FIT WITHIN
THE GENRE OF ADULT FILMS. IN FACT, THE PLAYERS ARE
ADULTS.

ЮБИЛЕЙНА ПРОГРАМА
16:00 - 22:00
12 - 13 септември

ФОЛКСВАГЕН: БЛАГОСЛОВЕНА КОЛА

Камен Стоянов – видео. Художникът прогонва злите сили от Фолксваген Голф модел 1 и се придвижва с
него до Пловдив, за да го паркира на ул. Отец Паисий.
Видеото в паркираната кола започва със сцена, в която
Стоянов тика тридесет и три годишния Фолксваген към
Софийските централни гробища, но не за да го погребе,
а за да го прочисти от зли сили и да го превърне в художествен обект.
20:00 - 21:00
12 септември

ТИКИ-ТАКА ПЛОВДИВ (СЪНЯТ НА
ЧУДОВИЩАТА ПОРАЖДА РАЗУМ), 2014

Лъчезар Бояджиев – лекция-разходка. Ул. Отец
Паисий, начало: Галерия Sariev Contemporary, край:
Джумая Джамия.

4:00 p.m. - 10:00 p.m.
12 - 13 September

VW: BLESSED CAR

Kamen Stoyanov, video. The artist exorcises the demons
of a Volkswagen Golf Mk1 and drives in it to Plovdiv, where
he parks it in Otets Paisiy St. A video running in the parked car
starts with a scene in which Stoyanov is pushing the thirtythree-year-old VW towards Sofia’s Central Cemetery, where
he has its evil spirits exorcised, turning it into an object of art.
8:00 p.m. - 9:00 p.m.
12 September

PLOVDIV TIKITAKA (THE SLEEP
OF MONSTERS
PRODUCES REASON),
2014

Luchezar Boyadjiev, walking lecture. Otets Paisiy
St., begins at: Sariev Contemporary Gallery, ends at:
Djumaya Mosque.

20:00 - 21:00
13 септември

ТИКИ-ТАКА ПЛОВДИВ (СЪНЯТ НА
ЧУДОВИЩАТА ПОРАЖДА РАЗУМ), 2014

Лъчезар Бояджиев – лекция-разходка. Ул. Княз
Александър I, начало: Джумая Джамия, край: Площад Централен. Ходенето из града е като писането на
история – от точка „А” до точка „Б” можеш да стигнеш
по различни маршрути... Казват, че първият Римски
император Август обичал да казва: „Има повече от един
начин да одереш котка”. Дали е прав? Кой и как дере котки
днес? Може ли да има история без насилие над фактите?
Коя история е по-валидна и КАК – тази на Отец Паисий
или онази, Главната История на страната? От друга страна
Гоя казва: „Сънят на чудовищата поражда Разум”... Или
не, грешка – май не беше така...! Както и да е... Убедени
сме, че разходка из Пловдив, макар и през Нощта (когато,
според „Тримата мускетари” на Александър Дюма, всички
котки са сиви), ще провери и тези, и хипотези.

8:00 p.m. - 9:00 p.m.
13 September

PLOVDIV TIKITAKA (THE SLEEP
OF MONSTERS
PRODUCES REASON),
2014

Luchezar Boyadjiev, walking lecture. Knyaz Alexander
I St., begins at: Djumaya Mosque, ends at: Central
Square. A walk through town is like the writing of history –
you can get from point “A” to point “B” by taking different
paths… They say that Augustus, the first Roman Emperor,
used to say: “There’s more than one way to skin a cat”. Was
he right? Who and how is skinning cats today? Could there
be a history without violating the facts? Which history is
more valid and HOW – the history by Otets Paisiy (Paisius of
Hilendar) or the History of The Country? On the other hand,
Goya says: “The Sleep of Monsters produces Reason”… Or
no – my bad! It wasn’t like that! Whatever… We are sure that
a walk through Plovdiv, even at night (when, according to
Alexandre Dumas’ The Three Musketeers, all cats are gray),
will verify both thesis and hypothesis.
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Малката нощ - 12 - 13 септември
The little night – 12 - 13 September
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Музей на авиацията, филиал на НВИМ
с. Крумово, летище Пловдив

Museum of Aviation, a Branch of The NMMH
Village of Krumovo, Plovdiv Airport, bus

www.airmuseum-bg.com

16:00 – 20:00

ПРОЖЕКЦИЯ НА
ФИЛМИ В САЛОНА НА
САМОЛЕТ АН-24

За отдиха на посетителите в салона на пътническия самолет Ан-24 ще се прожектират филми, свързани с историята на българската авиация и кадри от провежданите
авиационни шоу в страната.

16:00 – 20:00

ЗВУКОВИ
ВЪЗПРОИЗВОДСТВО
НА МЕЛОДИИ НА
ПЕСНИ ДО ЕДИН
САМОЛЕТ

Демонстрация. Към един самолет ще бъдат монтирани

17:00 – 19:00

ДЕМОНСТРАЦИОННИ
ПОЛЕТИ НА ЛЕКАТА
АВИАЦИЯ

17:00 – 20:00

ИЗСТРЕЛВАНЕ С
КАТАПУЛТ

Демонстрация. Тренировъчен катапулт ще демонстрира
учебно изстрелване на „пилот” на височина до 50 см.
Участие в него могат да вземат специално и предварително
избрани посетители.

16:00 – 20:00

ПОЛЕТИ НА
СИМУЛАТОР НА
САМОЛЕТ L- 410

устройства, които при преминаване на хора около тях ще
активират и възпроизвеждат мелодии на песни, посветени
на съответния тип експонат.

4:00 p.m. – 8:00 p.m.

DOCUMENTARY
FILMS

5:00 p.m. – 8:00 p.m.

CATAPULT
DEMONSTRATION

Watch documentaries on the history of Bulgarian aviation and
footage from various Bulgarian air shows inside an An-24
passenger plane.

Try or watch our catapult simulator in action – a “pilot” will be
catapulted to a height of up to 50 cm. Open to pre-selected
participants.

4:00 p.m. – 8:00 p.m.

4:00 p.m. – 8:00 p.m.

SOUNDS

Walk past an air plane and activate its attached sound equipment to hear songs dedicated to various museum exhibits.
5:00 p.m. – 7:00 p.m.

Demonstration.
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AIR SHOW: LIGHT
AVIATION

SIMULATED
FLIGHTS ON AN
L-410 AIRPLANE

21

РИМ - Пловдив, експозиция
„Съединение на България от 1885 г.”
пл. Съединение 1
Regional Museum of History – Plovdiv, Bulgarian
Unification of 1885 Exhibit
1 Saedinenie Sq.

www.historymuseumplovdiv.org

16:00 – 20:00

ПОМОГНИ НА ОЧИТЕ
СИ ДА ВИЖДАТ

Игра-знание организирана от Регионален исторически
музей – Пловдив и Център за рехабилитация на слепи
хора

23

РИМ - Пловдив, Книгоиздаване в
България
ул. Митрополит Паисий 2
Regional Museum of History - Plovdiv, Book
publishing in Bulgaria
2 Mitropolit Paisiy St.

www.historymuseumplovdiv.org

16:00 – 20:00

ПОМОГНИ НА ОЧИТЕ
СИ ДА ВИЖДАТ

Игра-знание организирана от Регионален исторически
музей – Пловдив и Център за рехабилитация на слепи
хора

22

РИМ Пловдив
Експозиция „Българско Възраждане“
ул. Цанко Лавренов 1
Regional Museum Of History – Plovdiv
Bulgarian Revival Exhibit
1 Tsanko Lavrenov St.

www.historymuseumplovdiv.org

4:00 p.m. – 8:00 p.m.

HELP YOUR EYES
SEE

An educational game organized by the Regional Museum of
History and the Center for Blind Rehabilitation.

24

РИМ - Пловдив, Съвременна
история
ул. Ангел Букорещлиев 14
RMH – Plovdiv, Museum Center for Modern
History
15 Angel Bukoreshtliev St.

www.historymuseumplovdiv.org

4:00 p.m. – 8:00 p.m.

HELP YOUR EYES
SEE

An educational game organized by the Regional Museum of
History and the Center for Blind Rehabilitation.
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31
16:00 - 17:00

Клуб Библиотеката
ул. Лейди Странгфорд 5

The Library Club
5 Lady Strangford St.

ТЕАТЪР ЗА ДЕЦА

Деница Гергиникова (театър „ШОКОЛАД“)
17:00 - 18:00

МОДЕРНИ ТАНЦОВИ
ТЕХНИКИ ЗА ДЕЦА

Организатор: Лалка Златанова

34

Детски Отдел на РНБ Иван Вазов
ул. Авксентий Велешки 15
Ivan Vazov Regional Public Library / Children’s Department
15 Avksentiy Veleshki St.

18:00 – 20:00

ТВОРЧЕСКА
РАБОТИЛНИЧКА ЗА
МИНИКАРТИНИ V

„Нощем странни създания странстват по страниците...Престраши се да ги открием ЗАЕДНО!“, Мария Петрова, ЦРД към РНБ „Иван Вазов”. Малките
посетители ще могат да се запознаят с българските нощни
бесове: караконджули, таласъми, самовили, змейове, полунощници, самодиви, а библиотекарите ще им ги представят чрез старобългарските митове и легенди. Децата
ще могат да си тръгнат с макиаж, с който да заприличат
на героите от сп. „Monster High“ (изд. „Егмонт-България”)
и да участват в дизайнерско студио за нощни чудовищни
същества. Всеки ще може да напише пожелание за лека
нощ, но от името на страхотия и да довърши изречението
„Сред книгите е страшно...!“. Създадените произведения
ще бъдат изложени в Детския отдел на библиотеката.

СНЦ Писалка и перо

4:00 p.m. – 5:00 p.m.

THEATER FOR
CHILDREN

Denitsa Gerginikova (CHOCOLATE Theater).
5:00 p.m. – 6:00 p.m.

COTEMPORARY
DANCE TECHNIQUE
FOR CHILDREN

Organized by Lalka Zlatanova.

6:00 p.m. – 8:00 p.m.

CREATIVE
WORKSHOP FOR
MINI-ARTWORKS V

Strange Creatures Roam the Pages at Night… Let’s
Discover Them TOGETHER!”, Workshop leader: Maria Petrova, Children’s Department, Plovdiv Public
Library. Young visitors will learn about various Bulgarian
demons: ghosts, goblins, kallikantzaros, samovilas, dragons,
etc., which will be presented through old Bulgarian myths and
legends. Children can have their faces made up as Monster
High characters and design nocturnal creatures and monsters
themselves. Everyone can compose their own monster goodnight wish and complete the sentence “Among books, it’s
scary to…”. The works created during the workshop will be
exhibited in the children’s department of the Plovdiv Public
Library.

Pissalka I Pero Association

76

38

Икономическа библиотека
ул. 11-ти Август 1
Economics Library
1, 11th August St.

www.votx.org

17:30 – 18:30

ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА
ДЖОНАТАН ГЪЛИБЪЛ

Мирияна Митева, представяне на икономически
книги за деца и литературно четене

5:30 p.m. – 6:30 p.m.

THE ADVENTURES
OF JONATHAN
GULLIBLE

44
17:00 – 19:00

НЧ Алеко Константинов – 1954 г.
бул. Шести септември 160
Aleko Konstantinov Community Center, Est.
1954
160, 6th September Blvd.

ПРОДАВАЧЪТ НА
НАДЕЖДА ДЖАНИ
РОДАРИ

Творческа литературна работилница

5:00 p.m. – 7:00 p.m.

GIANNI RODARI,
THE SELLER OF
HOPE

Mariyana Miteva, presentation of economics books
for children / reading.

Creative writing workshop.

51

61

Хлебна къща – Пловдив
ул. 4-ти януари 4
Bread House – Plovdiv
4, 4th January St.

www.bread.bg

17:00 – 19:00

ТЕАТЪР НА ТРОХИТЕ

доброволци от Хлебна къща-Пловдив и деца, уъркшоп, представление. Децата ще имат възможност да
участват в един вкусен спектакъл/уъркшоп като сами създават хлебните кукли и приказка за Стария град и свободно ще могат да дадат изява на творческия си потенциал и
най-вече да споделят заедно едно незабравимо и много
вкусно изживяване.

5:00 p.m. – 7:00 p.m.

THEATER OF
CRUMBS

Bread House Plovdiv volunteers and children in
attendance, workshop, performance. Children can take
part in a tasty performance/workshop, making bread dolls
and creating their own Tale of the Old Town, while sharing the
experience with their peers.

16:00 – 18:00

Инкубатор
ул. Братя Пулиеви / ул. Магура / ул. Райко
Даскалов
Incubator
Bratya Pulievi St. / Magura St. / Rayko Daskalov St.

ДЕЦА ТВОРЯТ В
КАПАНА

Уъркшоп. Работилнички за деца, организирани от Инкубатор с помощта на различни хендмейд творци, работещи
с деца.

4:00 p.m. – 6:00 p.m.

CREATIVE
CHILDREN IN THE
KAPANA QUARTER

workshop. Workshop for children with the participation of
“handmade” artists who specialize in working with children;
organized by Incubator.
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