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Пловдивските Нощ-и през есента са винаги вълнуващи и различни след далечната 2005 година, когато с много 
ентусиазъм и здравословна доза колебания се случи първото издание на фестивала. Оттогава насам „Нощ/Пло-
вдив“ навъртя десет години и успя да се превърне преди всичко в събитие, което обединява творчески енергии 
от различните извори на съвременното и традиционното изкуство, събирайки в една платформа държавните 
и частните музеи и галерии, театрите, алтернативните арт пространства, читалищата, университетите, 
клубовете, ателиетата, книжарниците, работилниците.

През годините провокирахме публиката на Нощта като включихме международни участници от цял свят - САЩ, 
Франция, Великобритания, Чехия, Австрия, Корея, Италия, Финландия, Турция, Израел, Япония и много други. Съще-
временно, искахме чрез културни намеси да привлечем вниманието на аудиторията и към емблематични локации 
в Пловдив, които потъваха в летаргия - Капана, кино Космос, Тютюневите складове, Братската могила, улица 
„Отец Паисий“.

От 2015-та, наред със своите традиционни програми Музеи и галерии, Култура и Клуб, Град и публични простран-
ства и Малката Нощ, фестивалът стартира и специална Кураторска програма , в която по покана, български и 
чуждестранни куратори представят проект за съвременно изкуство в специфичния контекст на Нощта.

Представяме ви още новости в настоящото 11-то издание:

„Зеленият“ инфопункт на фестивала, класирал се на първо място в отворената покана за дизайн и реализация на 
Локация 0 в Нощта. 

Специалното мобилно приложение на фестивала с функционалност за известия в реално време и създаване на 
лист с предпочитани събития. 

Организираните Нощни турове, които ще помогнат лесно да намерите интересните за вас събития.

И не на последно място авторският шрифт, дело на графичното студио Пункт. Дизайнът му съчетава по особен 
начин тъмното и светлото в нощта. Цветовете, с които са обозначени отделните програми пък са кодът, 
който ще ви ориентира в изобилието от събития. 

След всичко казано до тук ни остана да ви пожелаем добре дошли в необикновената „Нощ/Пловдив“ ... за нощ, 
която да запомните!

-

Plovdiv Nights in the autumn are always exciting and different since 2005 when with much enthusiasm the first edition of 
the festival was held. Since then, Night / Plovdiv managed to become very important event that unites the creative energies 
of different sources of contemporary and traditional art, gathering in one platform public and private museums and galleries, 
theaters, alternative art spaces, community centers, universities, clubs, shops, bookstores, workshops.

Over the years, we provoked the audience of Night including international participants from around the world - USA, France, 
Great Britain, Czech Republic, Austria, Korea, Italy, Finland, Turkey, Israel, Japan and many others. At the same time, we wanted 
through cultural interventions to attract the attention of the audience to iconic locations in Plovdiv, which were sinking into 
lethargy – the Kapana Neigbouhood, Kosmos Cinema, the Tobacco Warehouses, Knoll of Fraternity Memorial Complex, Otets 
Paisy Str., etc.

From 2015, along with its traditional programs Museums and Galleries, Culture and Club, City and public spaces and the Little 
Night, the festival will run a special Curatorial program which presents the projects of Bulgarian and foreign curators specially 
invited to realize a contemporary art project in the specific context of Night

We are introducing more news in the current 11th edition:

„The Green“ info point of the festival, ranked first in the open call for design and realization of Location 0 at the Night.

Night’s special mobile application with functionality for real-time notifications and creating a list of preferred events.

The organized Night tours that will help you to find easily the events of interest in.

And last but not least the Night’s specially made font, a work by graphic studio PUNKT. Its design combines in a special way 
the dark and the light in the night. The colors that mark the individual programs will guide you in the abundance of events.

Having said enough so far we welcome you in the wonderful Night / Plovdiv ... for a night to remember!





ОРГАНИЗИРАНИ ТУРОВЕ В НОЩ/ПЛОВДИВ, 2015 
ORGANIZED TOURS NIGHT/PLOVDIV, 2015
СТАРТОВА ТОЧКА : ЛОКАЦИЯ 0 – „ЗЕЛЕН“ ИНФОПУНКТ / STARTING POINT: LOCATION 0 – “GREEN” INFO POINT

11.09. ПЕТЪК / FRIDAY

1. Тур Пловдив – (17:30 ч.) 
      Tour Plovdiv – (5:30 p.m.) 
2. Тур Галерии – (19:00 ч.) 
      Gallery Tour – (7:00 p.m.) 
3. Тур Археология и история – (20:00 ч.) 
     Archeology and History Tour – (8:00 p.m.) 
4. Тур Културно Наследство – (21:00 ч.) 
     Cultural Heritage Tour – (9:00 p.m.) 
5. Тур Съвременно Изкуство – (21:00 ч.)
     Contemporary Art Tour – (9:00 p.m.) 

12.09 СЪБОТА / SATURDAY 

1. Тур Пловдив – (17:30 ч.) 
     Tour Plovdiv – (5:30 p.m.)


Туровете ще бъдат на български и английски език
Tours will be held in Bulgarian and English



To ward off the evil eye tie forty
knots in a fishing net and wear it.
Jason Metcalf.
2012. Image courtesy of the artist.
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11 СЕПТЕМВРИ / SEPTEMBER1

ГАЛЕРИЯ А+

ул. Загреб 18 и Ядрото, кв. Капана  

19:00 – 01:00 - изложба „МАЩАБ 12”

Програма на Галерия А+, локация № 51 
Ядрото, ул. Загреб, кв. Капана

19:30 – 20:00 - “WTF” с Кени – STAND UP COMEDY 
– словесни импровизации

20:00 – 21:00 - пърформанси: „Гъз глава затрива” 
(по фрагмент от „Голият обяд” на У. Бъроуз); 
„Тишината на крокодилите”, автор Яна Добревa; 
„Духовността започва да изчезва, а това никак 
не е добре за един народ, за една нация», автор 
Илия Добрев; „Писоар на целомъдрието”, автор 
Денис Апов; „Ефигения” – част от пиесата на 
Веселин Радслав „Ефигения – игуменката на едно 
царство”;  „ПОЛКОВНИКЪТ” – пърформанс на 
Янко Велков-Янец

22:00 – 23:00 - прожекции: „Максим” – филм на 
Калин Георгиев за художника Максим Бояджиев 
и „Аристократката“ - късометражен филм на 
Пламена Стаменова по мотиви от едноименния 
разказ на Владимир Зошченко.   

Галерия А+ представя в Нощта калейдоскоп от 
събития, разделени условно на динамична и ста-
тична част. Статичната част е изложба малка 
пластика „МАЩАБ 12”, която представя 12 от 
най-добрите скулптори на Пловдив. В динамич-
ната част ще има късометражно кино, пърфор-
манс и музика.

А+ GALLERY

18 Zagreb Str. and Тhe Hub,Kapana 
Neighborhood

7:00 p.m. – 01:00 a.m. - DIMENSION 12, sculpture 
exhibition

Gallery A+ program at location № 51 -The 
Hub, Zagreb Str., Kapana Neighborhood  

7:30 p.m. – 8:00 p.m. - WTF with Keny, STAND UP 
COMEDY – verbal improvisations

8:00 p.m. - 9:00 p.m. - performances: Greediness 
Can Kill You, based on fragments from Naked Lunch 
by W. Burroughs, The Silence of the Crocodiles by 
Yana Dobreva, Spirituality Begins to Disappear, and 
That’s Not Good for One Nation, One Country,  by 
Iliya Dobrev, The Public Lavatory of Chastity, by 
Dennis Apov,  Iphigenia - part of the play by Veselin 
Rad – Iphigenia - А Кingdom’s Abbess, COLONEL - a 
performance by Yanko “Yanetsa” Velkov

10:00 p.m. - 11:00 p.m. - screenings: Maksim, a 
film by Kalin Georgiev about the painter Maksim 
Boyadzhiev, The Aristocrat – a short film by Plamena 
Stamenova based on motifs after the eponymous 
story of Vladimir Zoshchenko.

Gallery A + presents a kaleidoscope of events divided 
into a dynamic and static part during the Night. The 
static part is a sculpture exhibition DIMENSION 12, 
which gathers 12 of the best sculptors of the city. 
The dynamic part includes a short film program, 
performance and music.
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MUSEUMS AND GALLERIES

11 СЕПТЕМВРИ / SEPTEMBER 32

АТЕЛИЕ ДИНКО АНГЕЛОВ 

ул. Петко Каравелов 36, ет. 5

19:00 – 01:00 - Изложба „Пубертетът на 
Леонардо“, автор Динко Ангелов

Изложбата „Пубертетът на Леонардо” показва 
авторски интерпретации на Динко Ангелов на 
творби на Леонардо да Винчи на военна тематика 
с препратки към вариации на Йозеф Бойс по да 
Винчи. Атмосферата в пространството се 
допълва с музика от Моцартовата „Вълшебна 
флейта“.

DINKO ANGELOV STUDIO

36 Petko Karavelov Str.,5th floor

7:00 p.m. – 01:00 a.m. – The Puberty of Leonardo, 
an exhibition by Dinko Angelov

The exhibition The Puberty of Leonardo shows 
the Dinko Angelov’s interpretations of the works of 
Leonardo Da Vinci on military themes with references 
to Joseph Beuys’ variations on Da Vinci. The 
atmosphere in the space is accompanied by Mozart’s 
Magic Flute.

ГАЛЕРИЯ АСПЕКТ 

пл. Стефан Стамболов 1А

19:00 – 01:00 - Откриване на изложба „Конкурс 
за млад автор”

22:00 – 23:00 - Връчване наградите на журито на 
победителите в конкурса

По случай десетгодишния си юбилей галерия 
Аспект организира конкурс за млади български 
художници. На откриването на изложбата в 
Нощта жури ще отличи трима участници 
и ще връчи една голяма и две поощрителни 
награди. В края на вечерта, след гласуване на 
посетителите на изложбата в Нощта, ще бъде 
излъчен и любимец на публиката.

ASPECT GALLERY

1А Stefan Stambolov Sq.

7:00 p.m. – 01:00 a.m. - Opening of the exhibition 
Young Artist Competition

10:00 p.m. – 11:00 p.m. - Jury Awards will be 
awarded to the winners of the competition

On the occasion of its 10th anniversary  Aspect 
Gallery organizes a competition for young Bulgarian 
artists. At the opening of the exhibition in the Night a 
jury will award three participants and will bestow one 
first prize and two inducement prizes. At the end of the 
evening, after a vote of the visitors of the exhibition in 
the Night, a crowd favorite will be chosen.
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ГХГ – ПЛОВДИВ ЕКСПОЗИЦИЯ ЦАНКО 
ЛАВРЕНОВ И ЕКСПОЗИЦИЯ МЕКСИ-
КАНСКО ИЗКУСТВО 

ул. Съборна 14 А

19:00 – 01:00 - „Ан пасан”, Национални есенни из-
ложби Пловдив 2015 г., куратор: доц. д-р Галина 
Лардева. Изложбите могат да се видят от 1 до 
30 септември 2015 г.
- Миглена Йончева-Николова, живопис – зала
- Саркис Нерсесян, скулптура – двор

22:00 – 23:00 - Разговор с автор: Саркис 
Нерсесян, двор на ГХГ – Пловдив, експозиция 
Мексиканско изкуство

CITY ART GALLERY – PLOVDIV MEXICAN 
ART & TSANKO LAVRENOV EXHIBITS

14A Saborna St.

7:00 p.m. – 01:00 a.m. - En Passant, National 
Autumn Exhibitions Plovdiv 2015, with Assoc. Prof. Dr. 
Galina Lardeva. The  exhibitions can be seen between 
1 September - 30 September 2015
- Miglena Yoncheva - Nikolova, oil paintings – hall
- Sarkis Nersesyan, sculpture – courtyard

10:00 p.m. – 11 p.m. - Artists Talk: Sarkis Nersesyan, 
courtyard of CAG – Plovdiv, Mexican Art Exhibition

ГХГ – ПЛОВДИВ ЗАЛИ ЗА ВРЕМЕННИ 
ИЗЛОЖБИ 

ул. Княз Александър I 15

19:00 – 01:00 - Изложба „130 години Обединена 
България”.  Творбите са основно  от колекцията 
на ГХГ– Пловдив, но са представени и картини 
от регионалните художествени музеи и галерии 
в страната. По време на изложбата ще има 
прожекция на филм, посветен на Съединението.

19:00 – 01:00 - Изложба керамични творби „Орфей 
и Евридика” на немската авторка Христине Рик-
Зонтаг със съдействието на Посолството на 
Федерална република Германия в София.

CITY ART GALLERY – PLOVDIV 
TEMPORARY EXHIBITIONS HALL

15 Knyaz Alexander I St.

7:00 p.m. – 01:00 a.m - 130 Years of Unified Bulgaria 
Exhibition. The works are mainly the collection of 
City Art Gallery - Plovdiv, but paintings by regional 
art museums and galleries in the country are also 
presented. During the exhibition there will be a 
screening of a film dedicated to the Unification.

7:00 p.m. – 01:00 a.m. - Orpheus and Eurydice, 
exhibition of ceramic works by the German author 
Christina Rick-Sontag, with the assistance of the 
Embassy of the Federal Republic of Germany in Sofia.

544
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ГАЛЕРИЯ ЛАСТИЦИ 

ул. Христо Дюкмеджиев 6

19:00 – 01:00 - Изложба „KIVKIV” и демонстрация 
на Илиан Илиев и Костадин Кокаланов 

Съвместната изложба „KIVKIV“ на Илиан Илиев 
(илюстрация) и Костадин Кокаланов (калиграфия) 
цели да представи детайлно процеса при 
работата им по няколко разнообразни проекта, 
обхващащи илюстрация, типография, калиграфия 
и тяхното приложение в оформление на книги, 
печатни техники, фотографски процеси, 
графична идентичност и улично изкуство. 
Целта на авторите е да пресъздадат начина си 
на работа – чрез скици, снимки, подготвителни 
материали и отхвърлени идеи, ангажирайки 
публиката по-скоро с преживяване, отколкото 
поставяйки я само в позиция на дистанциран 
наблюдател. 

RUBBER GALLERY

6 Hristo Dyukmedzhiev Str. 
7:00 p.m. – 1:00 a.m. - Еxhibition KIVKIV and 
demonstration of Ilian Iliev and Konstantin Kokalanov

The joint exhibition of Ilian Iliev (illustration)  Kostadin 
Kokalanov (calligraphy) KIVKIV  aims to present in 
detail the process of their work on several different 
projects covering illustration, typography, calligraphy 
and their application in the design of books, printing 
techniques, photographic processes, graphic identity 
and street art. The aim of the authors is to recreate 
the way they work - through sketches, photographs, 
preparation materials, rejected ideas, etc., engaging 
the audience with experience rather than just putting 
it in a position of detached observer. 

НДФ 13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ 

ДПХ, ул. Гладстон 32

19:00 – 01:00 - Мултимедийна изложба 
„Светлина и дух“ на НДФ „13 века България“ 

„Светлина и дух“ е мултимедийна изложба на 
НДФ „13 века България”, която информира и 
популяризира по нетрадиционен начин творче-
ското наследство на Владимир Димитров-Май-
стора. Проектът се основава на своеобразното 
вплитане на изкуството с новите технологии, 
чиято цел е по-ефективно социализиране на на-
ционалното културно наследство.

Изложбата може да се види на 11 и 12 септември, 
от 19:00 до 01:00 ч.

NATIONAL ENDOWMENT FUND 13 
CENTURIES OF BULGARIA. 

Union of Plovdiv Artists, 32 William 
Gladstone Str

7:00 p.m. – 01:00 a.m. - Мultimedia exhibition Light 
and Spirit of NEF 13 Centuries of Bulgaria.

Light and Spirit is a multimedia exhibition of  National 
Endowment Fund 13 Centuries of Bulgaria, which 
informs and promotes in an unconventional way the 
creative heritage of Vladimir Dimitrov- Maystora. The 
project is based on the peculiar intertwining of art with 
new technologies aimed at more effective socialization 
of the national cultural heritage.

The exhibition is on view on 11 and 12 September, 
from 7 p.m. until 1 a.m.
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LAUTLIEV GALLERY 

11 Zlatarska Str., Kapana Neighborhood

7:00 p.m. – 1:00 a.m. - Exhibition Bulgarian Rituals 
by Alla Georgieva

Gallery Lautliev program at location №52 the 
Hub, Zlararska Str. Kapana Neighborhood  

9:00 p.m. – 10:00 p.m. - Slide show Contemporary 
European Photography and commentary by Dr. 
Katerina Gadzheva - Ch. Assistant at the Institute of 
Art Studies at BAS

Alla Georgieva works primarily in the field of book 
illustration, satirical painting and caricature. She 
is known for her interests in the field of “female 
perspective” and its expression with resources 
adequate for their time. This is the second visit of 
Bulgarian Souvenirs in Plovdiv after the International 
photography meetings in 2003. The discussion with 
Dr. Katerina Gadzheva Institute of Art Studies will be 
on topics about contemporary photography.

ГАЛЕРИЯ ЛАУТЛИЕВ 

кв. Капана, ул. Златарска 11

19:00 – 01:00 - Изложба „Български сувенири“ на 
Алла Георгиева – галерия „Лаутлиев“

Програма на Галерия Лаутлиев, локация 
№52 Ядрото, ул. Загреб, кв. Капана 

21:00 – 22:00 - Слайдшоу „Съвременна 
европейска фотография“ с коментар от д-р 
Катерина Гаджева, гл. асистент в Институт по 
изкуствознание към БАН – кв. Капана, Ядрото

Алла Георгиева работи предимно в областта на 
книжната илюстрация, сатиричната живопис и 
карикатурата. Известна е с интересите си в 
областта на „женската гледна точка” и нейното 
изразяване с адекватни за времето средства. 
Това е второ гостуване на „Български сувенири“ 
в Пловдив след Международните фотографски 
срещи през 2003 г. Разговорът с д-р Катерина 
Гаджева от Института по изкуствознание при 
БАН ще е на теми за съвременната фотография.
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THE SMALL BASILICA 

Between blocks No 22 and No 23 Maria 
Louiza Blvd.

7:00 p.m. – 1:00 a.m. - Exhibition Episcopal Basilica

8:00 p.m. – 9:00 p.m. - Concert of PILEKADONE 
quintet

During Night/Plovdiv 2015 in the Small Basilica 
visitors could enjoy an exhibition, which shows for 
the first time in public the magnificent mosaics of the 
Episcopal Basilica (IV - VI century). In the summer of 
2015 a team of restorers led by Assoc. Prof. Elena 
Kantareva worked hardly on the urgent restoration of 
the mosaics.More than 1600 years after they were 
created, thanks to the Municipality of Plovdiv, RAM 
- Plovdiv and America for Bulgaria Foundation, the 
mosaics found their way back to the rich cultural and 
historical heritage of the city.

Besides the exhibition we will be able to enjoy a concert 
of the classical quintet PILEKADONE – Mila Pavlova /
flute/, Valentin Metodiev /oboe/, Venelin Piperov /
clarinet/, Yasen Teodosiev /horn/, Sabina Yordanova 
/bassoon/ part of the presentation of  BALABANOV’S 
HOUSE MUSIC DAYS International Festival in Night / 
Plovdiv, 2015. 

МАЛКАТА БАЗИЛИКА 

бул. Мария Луиза между блокове 22 и 23

19:00 – 01:00 - Изложба „Епископската базилика“

20:00 – 21:00 - Концерт на квинтет 
„ПИЛЕКАДОНЕ“ 

По време на Нощ/Пловдив, 2015 в Малката 
базилика ще можем да посетим изложба, 
която представя за първи път пред публика 
великолепните мозайки от Епископската 
базилика (IV – VI век). През отминаващото лято на 
2015 екип от реставратори под ръководството 
на доц. Елена Кантарева извърши огромна 
работа за разкриване и аварийна реставрация 
на мозайките. Повече от 1 600 години след 
изработването си, благодарение на  Община 
Пловдив, РАМ - Пловдив и Фондация „Америка 
за България“, мозайките намират обратния си 
път към богатото културно и историческо 
наследство на Пловдив.

Освен изложбата ще може да се насладим и на 
класически концерт на квинтет „ПИЛЕКАДОНЕ“  
в състав  Мила Павлова /флейта/, Валентин 
Методиев /обой/, Венелин Пиперов /кларинет/, 
Ясен Теодосиев /валдхорна/, Сабина Йорданова /
фагот/ част от Международен фестивал „Дни на 
музиката в Балабановата къща“.



14

МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ 
MUSEUMS AND GALLERIES

11 СЕПТЕМВРИ / SEPTEMBER10

MUSEUM ОF AVIATION – PLOVDIV,
A BRANCH OF THE NATIONAL MUSEUM 
OF MILITARY HISTORY

village of Krumovo, Plovdiv Airport

4:00 p.m. – 8:00 p.m. - Training catapult launch up 
to 50 cm.

5:00 p.m. – 7:00 p.m. - Demonstration of  radio-
controlled airplane models                                                    

7:00 p.m. – 9:00 p.m. - Game of Discoverers in three 
rounds for museum visitors; 

6:00 p.m. – 8:00 p.m. - Photo lab at the museum with 
uniforms and  pilot accessories, organized together 
with the National High School for Performing and 
Screen Arts in Plovdiv. 

Emphasis in the program of the museum is the joint 
project with the Centre for Informal Education and 
Cultural Activities ALOS, which develops and installs 
special accent lighting to the most interesting exhibits 
from the external exhibition of the museum.

МУЗЕЙ НА АВИАЦИЯТА – ПЛОВДИВ, 
ФИЛИАЛ НА НВИМ 

с. Крумово, летище Пловдив

16:00 – 20:00 - Изстрелване с тренировъчен 
катапулт на височина до 50 см.

17:00 – 19:00 - Демонстрация на радиоуправляеми 
модели на самолети

19:00 – 21:00 - „Игра на откриватели“ в три 
тура за посетителите на музея;

18:00 – 20:00 - Фотоателие в музея с униформи 
и пилотски принадлежности, съвместно с 
Националната Гимназия за сценични и екранни 
изкуства – Пловдив. 

Акцент в програмата на музея е и съвместният 
проект с  Центъра за неформално образование 
и културна дейност АЛОС, който разработва и 
монтира специално акцентно осветление към 
най-интересните експонати от външната екс-
позиция на музея.
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ANCIENT PLOVDIV MUNICIPAL INSTITUTE 
BALABANOV HOUSE

57 Konstantin Stoilov St.

7:00 p.m. – 01:00 a.m. - En Passant, National 
Autumn Exhibitions Plovdiv 2015, with Assoc. Prof. Dr. 
Galina Lardeva. The  exhibitions can be seen between 
1 September - 30 September 2015

- Irina Georgieva, drawings – vault room 

- Kiril Cholakov, drawings and plastic arts – deep hall 

- Trepka Petkova, oil paintings – courtyard

8:00 p.m. – 9:00 p.m. - Curator-led tours through En 
Passant, National Autumn Exhibitions Plovdiv 2015, 
with Assoc. Prof. Dr. Galina Lardeva. Starting point: 
Balabanov House.

8:30 p.m. - 9:30 p.m. - Piano trio Pulden. Nikolay 
Marinov - piano, Stefan Hubenov - violin and Ziad 
Kassem – cello. First prize winners of the junior 
age category of the First International Chamber 
Music Competition Plovdiv.  The concert is part of 
the presentation of Balabanov’s House Music Days 
International Festival in Night / Plovdiv, 2015.

ОИ СТАРИНЕН ПЛОВДИВ - БАЛАБАНО-
ВА КЪЩА 

ул. Константин Стоилов 57

19:00 – 01:00 - „Ан пасан”, Национални есенни из-
ложби Пловдив 2015 г., куратор: доц. д-р Галина 
Лардева. Изложбите могат да се видят от 1 до 
30 септември 2015 г.

- Ирина Георгиева, рисунка – сводеста зала

- Кирил Чолаков, рисунка и пластика – дълбока зала

- Трепка Петкова, живопис – двор

20:00 – 21:00 - Кураторски тур из „Ан пасан”, 
Национални есенни изложби Пловдив 2015 с доц. 
д-р Галина Лардева. Стартира от Балабанова 
къща.

20:30 - 21:30 - Концерт на клавирно трио „Пълдин” 
в състав Николай Маринов – пиано, Стефан 
Хубенов – цигулка и Зиад Касем – виолончело - 
носители на Първа награда в младша възрастова 
група на Първи Международен конкурс за камерна 
музика «ПЛОВДИВ». Концертът е част от 
представянето на Международен фестивал 
«Дни на музиката в Балабановата къща» в Нощ/
Пловдив, 2015.  

11
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ОИ СТАРИНЕН ПЛОВДИВ - КЪЩА 
МУЗЕЙ ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ 

ул. Съборна 18

19:00 – 20:00 - Камерен концерт на флейтово 
дуо „Флора“ и пианиста Илиян Тиганев.

ANCIENT PLOVDIV MUNICIPAL 
INSTITUTE ZLATYU BOYADJIEV HOUSE & 
MUSEUM 

18 Saborna St.

7:00 – 8:00 p.m. - Chamber concert flute duo Flora 
and pianist Ilian Tiganev.

ОИ СТАРИНЕН ПЛОВДИВ - КЪЩА 
ХИНДЛИЯН 

ул. Артин Гидиков 4

19:00 – 01:00 - „Ан пасан” – Национални есенни из-
ложби Пловдив 2015 г., куратор: доц. д-р Галина 
Лардева. Изложбите могат да се видят от 1 до 
30 септември 2015 г.
- Йоханнес Артинян и Илко Николчев, скулптура 
– двор
- Искра Благоева, живопис – маза
- Камен Старчев, графика – веранда

21:00 – 22:00 - Разговор с автор: Йоханнес 
Артинян, двор на къща Хиндлиян

ANCIENT PLOVDIV MUNICIPAL INSTITUTE 
HINDLIYAN HOUSE

4 Artin Gidikov St.

7:00 p.m. – 01:00 a.m. - En Passant, National 
Autumn Exhibitions Plovdiv 2015, with Assoc. Prof. Dr. 
Galina Lardeva. The  exhibitions can be seen between 
1 September - 30 September 2015
- Yohannes Artinyan and Ilko Nikolchev, sculpture – 
courtyard
- Iskra Blagoeva, oil paintings – basement
- Kamen Starchev, giclee – porch

9:00 p.m. – 10:00 p.m.  - Artists Talk:  Yohannes 
Artinyan,  courtyard of Hindliyan House



17

МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ 
MUSEUMS AND GALLERIES

11 СЕПТЕМВРИ / SEPTEMBER

SARIEV CONTEMPORARY GALLERY 

40 Otets Paisiy Str.

8:00 p.m. – 1:00 a.m.- Opening of the exhibition 
AMERICANAЕSOTERICA in the presence of the 
curator Aaron Moulton and artists Jason Metcalf, and 
Mike Bouchet

10:00 p.m. – 12:00 a.m. - DJ party with Ben Lee (USA)

The AMERICANAESOTERICA project of curator Aaron 
Moulton (USA) presents the work of five American 
contemporary artists whose works deal with themes 
such as superstitions, rituals, alchemy or magic. 
SARIEV Contemporary is one of the locations of 
this curatorial project, part of the festival’s special 
curatorial program. The exhibition, presents works by 
Max Hooper Schneider, Jason Metcalf and Sterling 
Ruby. The project also includes Jen West and Mike 
Bouchet. More information on AMERICANAESOTERICA 
can be found in the materials of the festival’s special 
curatorial program. The exhibition is on view until 30 
Octomber, 2015.

The project AMERICANAESOTERICA
is supported by the US Embassy in Bulgaria.

ГАЛЕРИЯ SARIEV CONTEMPORARY 

ул. Отец Паисий 40

20:00 - 01:00 - Oткриване на изложбата 
AMERICANAЕSOTERICA в присъствието на 
куратора Арън Мултън и авторите Джейсън 
Меткалф и Майк Буше

22:00 – 24:00 - DJ парти с Бен Лий (САЩ)

Проектът AMERICANAЕSOTERICA на куратора 
Арън Мултън (САЩ) представя работата на 
петима американски съвременни артисти, чиито 
творби се занимават с теми като суеверия, 
ритуали, алхимия или магия. Пространството 
на галерия SARIEV Contemporary е една от 
локациите на този кураторски проект, част 
от специалната кураторска програмата на 
фестивала. Изложбата представя работи 
на Макс Хупър Шнайдер, Джейсън Меткалф и 
Стерлинг Руби. В проекта участват още Джен 
Уест и Майк Буше. Повече информация относно 
AMERICANAЕSOTERICA можете да намерите 
в материалите за кураторската програма. 
Изложбата може да се види до 30 октомври, 
2015 г.

Проектът AMERICANAЕSOTERICA се 
осъществява със съдействието на
посолство на САЩ в България.

14
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REGIONAL ARCHEOLOGICAL MUSEUM - 
PLOVDIV 

1 Saedinenie Sq.

7:00 p.m. – 12:00 a.m. - Permanent exhibition The 
ancient cultures in the region of Plovdiv - VI B.C. – XIV 
century and visiting exhibition The Ancient Treasures 
from Brestovitsa.

7:00 p.m. – 9:00 p.m. - A lecture by Vasil Dobrev 
(France) on New discovery in the Sakara (Egypt): 
Two Tombs from the 22th century BC, followed by 
discussion.

RAM – Plovdiv takes part in the Night with presentation 
of its permanent exhibition and the temporary exhibition 
Ancient Treasures from Brestovitsa. Emphasis in the 
program is the public lecture by Vasil Dobrev (France) 
on New Discovery in the Sakara (Egypt): Two Tombs 
from the 22th century BC.

РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 
МУЗЕЙ - ПЛОВДИВ 

пл. Съединение 1

19:00 – 24:00 - Експозиция „Древните култури 
в региона на Пловдив – VI хил. пр. Хр. – XIV в.“ и 
гостуваща изложба „Античните съкровища от 
Брестовица”

19:00 – 21:00 - Лекция на  Васил Добрев (Франция) 
на тема „Ново откритие в Сакара (Египет): 
две гробници от 22 век пр. н.е.“, следвана от 
дискусия

РАМ – Пловдив участва в Нощта с представяне 
на постоянната си експозиция и на временната 
изложба „Античните съкровища от Брестовица”. 
Акцент в програмата е публичната лекция на 
Васил Добрев (Франция) на тема „Ново откритие 
в Сакара (Египет): две гробници от 22 век пр. н.е.”



19

МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ 
MUSEUMS AND GALLERIES

11 СЕПТЕМВРИ / SEPTEMBER

REGIONAL ETHNOGRAPHIC MUSEUM – 
PLOVDIV 

2 Stoyan Chomakov St.

7:00 p.m. – 01:00 a.m. - Еxhibition Romance Out of 
the Box of Memories. The exhibition includes vintage 
photo show, a movie screening, listening to interesting 
love stories, insight into the intimate world of famous 
Bulgarian writers and poets and reconstruction of the 
interior of an old bedroom and garden area;

7:00 p.m. – 01:00 a.m. - Еxhibition The Bulgarian 
Baroque with a Look to the Future, author Todor 
Nanchev.The exhibition emphasizes on the artwork A 
Model – the Restored Kuyumdzhiev House, specially 
created for the event 

8:00 p.m. – 9:00 p.m. - Fashion-review. A show with 
official and wedding clothes by Angels Studio, town 
of Asenovgrad, accompanied with live classical music 
by the students from Dobrin Petkov National School of 
Music and Dance 

REM - Plovdiv presents in the Night a major project 
on the topic of “love.” Various events in the program 
focus on love as a powerful catalyst for creativity in 
every field of life.

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – 
ПЛОВДИВ 

ул. Стоян Чомаков 2

19:00 – 01:00 - Изложба „Романтика от кутията 
със спомени”. Изложбата включва ретро фото, 
прожекция на филм, прослушване на интересни 
любовни истории, поглед в интимния свят 
на известни български писатели и поети и 
възстановка на интериор от стара спалня и 
градински кът;

19:00 – 01:00 - Изложба „Българският барок с 
поглед към бъдещето”, автор Тодор Нанчев. 
Акцент в изложбата е специално създадената 
за събитието художествена творба „Модел – 
възстановка на Куюмджиевата къща”;

20:00 – 21:00 - Ревю-спектакъл с официални 
и сватбени облекла на ателие „Ангели“, гр. 
Асеновград, съпроводен с класическа музика на 
живо от ученици в НУМТИ „Добрин Петков». 

РЕМ – Пловдив се включва в програмата на 
Нощта с мащабен проект на тема „любов“. 
Различните събития в програмата акцентират 
върху любовта като мощен творчески двигател 
във всяко едно направление на живота.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  
ПЛОВДИВ  - ЕКСПОЗИЦИЯ БЪЛГАРСКО 
ВЪЗРАЖДАНЕ 

ул. Цанко Лавренов 1

19:00 – 01:00 - Гостуващата изложба „Нещо 
от Бога, нещо човешко” на Исторически музей 
„Искра”, Казанлък. Изложбата представя  
християнството в битов аспект – в народната 
култура, празниците и обичаите на българина.

REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – 
PLOVDIV BULGARIAN REVIVAL EXHIBIT

1 Tsanko Lavrenov St.

7:00 p.m. – 01:00 a.m. - Visiting exhibition Something 
Devine, Something Human - Iskra Historical Museum, 
Kazanlak. The exhibition presents Christianity in 
traditional terms - in folk culture, holidays and customs 
of the Bulgarians.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  
ПЛОВДИВ - ЕКСПОЗИЦИЯ „СЪЕДИНЕ-
НИЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ 1885 Г. 

пл. Съединение 1

19:00 – 01:00 - Изложба „Съхранената памет 
за Съединението от 1885 г. в българските 
музеи, библиотеки, архиви и частни колекции“. 
Изложбата представя оригинални експонати, 
лични вещи, снимки, документи, оръжие, 
снаряжение, произведения на изкуството, 
свързани с подготовката, акта на обявяване 
на Съединението и неговата военна защита по 
време на Сръбско-българската война.

REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – 
PLOVDIV BULGARIAN UNIFICATION OF 
1885 EXHIBIT 

1 Saedinenie Sq.

7:00 p.m. – 01:00 a.m. - Exhibition The Preserved 
Memory for the Unification of 1885 in the Bulgarian 
Museums, Libraries, Archives and Private Collections. 
The exhibition will present original exhibits, personal 
belongings, photographs, documents, weapons, 
armor, artwork, associated with the preparation, the 
declaration of the Unification and its military defense 
during the Serbo-Bulgarian War.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  
ПЛОВДИВ -  МУЗЕЕН ЦЕНТЪР ЗА 
СЪВРЕМЕННА ИСТОРИЯ 

ул. Ангел Букорещлиев 14

19:00 – 01:00 - Изложба „Градовете побратими 
Пловдив и Окаяма”;

20:00 – 21:00 - Прожекция на документални 
филми, предоставени от посолство на Япония в 
Република България;

21:00 – 24:00 - Презентации и снимки от 
работата на японските доброволци в Регионален 
исторически музей – Пловдив с демонстрация на 
японски традиционни ритуали и дейности. 

REGIONAL MUSEUM OF HISTORY 
PLOVDIV  - MUSEUM CENTER FOR 
MODERN HISTORY   

15 Angel Bukoreshtliev St.

7:00 p.m. – 01:00 a.m. - Exhibition The Twin Cities – 
Plovdiv and Okayama;

8:00 p.m. – 9:00 p.m. - Screening of documentaries 
provided by the Embassy of Japan in the Republic of 
Bulgaria;

9:00 p.m. – 12:00 a.m. - Presentations and 
photos from the work of the Japanese volunteers 
in the Regional Historical Museum of Plovdiv with 
a demonstration of traditional Japanese rituals and 
activities

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  
ПЛОВДИВ  - ЕКСПОЗИЦИЯТА КНИГОИЗ-
ДАВАНЕ  ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 
XIX И НАЧАЛОТО НА XX ВЕК 

ул. Митрополит Паисий 2

19:00 – 01:00 - Изложба на оригинални 
цветни литографии от фонда на Регионален 
исторически музей – Пловдив.  Литографиите са 
печатани след Освобождението и представят 
исторически събития.

REGIONAL MUSEUM OF HISTORY 
PLOVDIV - PUBLISHING IN BULGARIA 
DURING THE SECOND HALF OF THE 
XIX AND THE EARLY XX CENTURY 
EXHIBIT 

2 Mitropolit Paisiy St.

7:00 p.m. – 01:00 a.m. - Exhibition of original colored 
lithographs from the collection of the Regional History 
Museum - Plovdiv. The lithographs are printed after the 
Liberation and present historical events.
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RESONANCE GALLERY 

14 Petar Parchevich St.

7:00 p.m. – 01:00 a.m. - Exhibition The Self in its 
Dueting, artist Desislava Morozova. The exhibition 
focuses on the interaction of consciousness and the 
unconsciousness, self and ego, light, reflection and 
shadow, whose interaction provoke the viewer to 
experience the complexity of truth and the relativity of 
events in the physical world.

8:00 p.m. – 9:00 p.m. - Рerformance The Motionless 
Lines of the Viewer (co-author and performer: 
Miroslava Zahova, co-author and supervisor: Desislava 
Morozova ),

9:00 p.m. – 10:00 p.m. - Рerformance The Craziness 
of a Beginning (Natasha Lyupova, Duende Dance 
Studio);

10:00 p.m. – 11:00 p.m. - Screenings New Zealand - 
excerpts from the North and South island 

ГАЛЕРИЯ РЕЗОНАНС 

ул. Петър Парчевич 14

19:00 – 01:00 - Изложба „Азът в своята 
дуетност“, автор Десислава Морозова. 
Изложбата акцентира върху  взаимодействието 
на съзнато и несъзнато, на аза и егото, на 
светлината, отражението и сянката, които  
взаимодействайки си карат зрителя да преживее 
сложността на истината и релативността на 
събитията във физическата среда.

20:00 – 21:00 - Пърформанс „Неходовите линии 
на зрителя“ (съавтор и изпълнител: Мирослава 
Захова, съавтор и супервайзър: Десислава 
Морозова); 

21:00 – 22:00 - Пърформанс „Лудостите на 
едно начало“ (Наташа Кюпова, Танцово студио 
Дуенде);

22:00 – 23:00 - Прожекция „Нова Зеландия – 
откъси от северен и южен остров”.
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АРТ ГАЛЕРИЯ МУЗЕЙ ФИЛИПОПОЛИС 

ул. Съборна 29

19:00 – 01:00 - Изложба „Поглед през Паралелните 
Светове“, с  демонстрация на живописване върху 
канаваца от автора Николай Атанасов 

Изложбата „Поглед през Паралелните Светове“ 
на Николай Атанасов смесва стила на старите 
майстори с модерното изкуство, за да създаде 
своеобразна „фрагментарна реалност“, в която 
като в сън се откриват смесени изображения на 
хора, животни и пейзажи.Темите се редуват от 
апокалиптично-библейски до пасторални.

PHILIPPOPOLIS ART GALLERY & 
MUSEUM 

29 Saborna Str.

7:00 p.m. – 01:00 a.m. - Exhibition Looking through 
the Parallel Worlds with a demonstration of painting on 
canvas by the artist Nikolay Atanasov.

The exhibition Looking through the Parallel Worlds by 
Nikolay Atanasov blends the style of old masters and 
modern art to create a kind of “fragmentary reality,” 
in which we find mixed images of people, animals, 
landscapes, as in a dream. Themes vary from biblical 
and apocalyptic to pastoral.

ГАЛЕРИЯ РОМФЕЯ 

бул. Марица 83

19:00 – 01:00 - „Предания за неизчерпаемата 
воля “, изложба на Николай Шекеров – Калоники

20:00 – 21:00 - Презентация на автора и 
разговор с публиката

Галерия „Ромфея” представя младия пловдивски 
скулптор Николай Шекеров, с артистичен 
псевдоним Калоники. Изложбата е под надслов 
„Предания за неизчерпаемата воля“. Шестте 
пластики в експозицията хвърлят нестандартен 
и впечатляващ поглед върху културни феномени 
и сюжети, свързани с миналото и настоящето 
на България, Балканите и Европа.

ROMFEYA GALLERY 

83 Maritsa Blvd.

7:00 p.m. – 01:00 a.m. - Tales of the Inexhaustible 
Will, exhibition of Nikolay Shekerov - Kaloniki

8:00 p.m. – 9:00 p.m. - Presentation by the artist 
and discussion with the audience

Romfeya Gallery presents the young sculptor from 
Plovdiv Nikolay Shekerov (artistic pseudonym – 
Kaloniki). The exhibition is entitled Legends of the 
Inexhaustible Will. The six sculptures in the exhibition 
focus with an unusual and impressive insight into the 
cultural phenomena and subjects related to the past 
and the present of Bulgaria, the Balkans and Europe.
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CENTER FOR CONTEMPORARY ART – 
PLOVDIV THE ANCIENT BATH

179, 6-ti septemvri Blvd.

7:00 p.m. – 1:00 a.m. - Exhibition Mature and Angry 
- Week of Contemporary Art

9:00 p.m. – 11:00 p.m. - Curated tours with Boris 
Kostadinov. The tours begin at every hour.

Mature and Mad is the title of this year’s Week 
of Contemporary Art, organized by the Art Today 
Association. The project focuses on the paradigms 
of “X-generation.” The generation locked in a historic 
window, framed by the fall of the Berlin Wall (1989) and 
the global financial crisis (2007-2008). The concept of 
the exhibition aims at finding a balance between the 
personal and the social. On one hand, Mature and Mad 
presents personal stories and mythologies, specific 
life phenomenology, as well as some individual cases 
of artists between 33 to 45 years. On the other hand, 
the project analyzes the social in its most important 
events - politics, economics, technology, social media 
and social theories, morality and economics of art.

Curator: Boris Kostadinov Artists:  Luchezar Boyadjiev 
, Boryana Ventsislavova, Vasilena Gankovska, Yoss 
Diegel, Juliane Ebner, Pravdoliub Ivanov, Luiza Margan, 
Emil Mirazchiev Ivan Moudov, Dejan Kaludjerovich, 
Daniela Kostova, Angelika Krinzinger, Olaf Osten, Oliver 
Ressler, Kamen Stoyanov, Mirjana Todorova, Nemanja 
Cvijanovic, Suzanne Shuda.

ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО 
БАНЯ СТАРИННА

бул. 6-ти септември 179

19:00 – 01:00 - Изложба „Зрели и Бесни”, 
Седмица на съвременното изкуство;

21:00 –  23:00 - Турове с куратора Борис 
Костадинов и артистите. Туровете започват 
на кръгъл час. 

„Зрели и бесни” е заглавието на тазгодишното 
издание на Седмица на съвременното изкуство, 
организирана от Сдружение „Изкуство днес“. 
Проектът е конструиран около парадигмите 
на „Х-поколението” – генерацията, заключена в 
историческия прозорец, рамкиран от падането 
на Берлинската стена (1989) и Световната 
финансова криза (2007-2008). 

Концепцията на изложбата цели да се постигне 
равновесие между личното и общото. От 
една страна, „Зрели и Бесни” представя лични 
разкази и митологии, специфична житей ска 
феноменология, както и някои частни случаи на 
артисти от 33 до 45 години. От друга страна, 
проектът анализира общественото в неговите 
най -важни прояви – политика, икономика, 
технологии, социална среда и социални теории, 
морал и икономика на изкуството.

Куратор: Борис Костадинов. Участват: Лъчезар 
Бояджиев, Боряна Венциславова, Василена 
Ганковска, Йос Дигел, Юлиане Ебнер, Правдолюб 
Иванов, Луиза Марган, Емил Миразчиев, Иван 
Мудов, Деян Калуджерович, Даниела Костова, 
Ангелика Кринцингер, Олаф Остен, Оливер Реслер, 
Камен Стоянов, Миряна Тодорова, Неманя 
Цвиянович, Сузане Шуда.
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eXAF

89 Ruski Blvd.

7:00 p.m. – 9:00 p.m. - Еxhibition DARK LIGHTS: 
félin amour

9:00 p.m. – 01:00 a.m. - Аmbient, field recordings, 
dark atmospheric techno and electronica - a/v set by 
YvesO

DARK LIGHTS: félin amour is the theme of the 
exhibition project that eXAF presents for the Night. 
Video art works by Bulgarian and foreign artists, 
selected after an open invitation, will be shown in an 
exhibition space th at is completely changed due to a 
light installation. Posters and stickers around the city 
will send visual signals to the passersby, directed to the 
event in order to engage the curiosity and creativity of 
the audience. During the Night the program will move 
from the visual to the sound environment. The music 
selection will move forward the exhibition project as it 
complements it and in the same time contextualizes 
the poster campaign in the urban environment.

eXAF 

бул. Руски 89

19:00 – 21:00 - Изложба DARK LIGHTS: félin amour

21:00 – 01:00 - Аmbient, field recordings, dark 
atmospheric techno and electronica – a/v set от 
YvesO

DARK LIGHTS: félin amour е темата на изложбе-
ния проект, който eXAF представя за Нощта. 
Видео арт творби от български и чуждес-
транни артисти, селектирани след проведена 
отворена покана, ще бъдат показани в проме-
неното от светлинна инсталация изложбено 
пространство. Постери и стикери, разлепени 
из града, ще препращат визуални сигнали към 
минувачите за състоящото се събитие с цел да 
се ангажира любопитството и креативността 
на публиката. В течение на Нощта програмата 
ще се развива от визуална към звукова среда. 
Музикалната селекция ще развие изложбения 
проект, като го допълва и контекстуализира с 
постер-акцията в градска среда.
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AUSTRIAN PHOTOGRAPHY | UNCOMMON 
PLACES  

Boris Hristov House of Culture,
15 Gladston Str

7:30 p.m. – 01:00 a.m. - Austrian Photography | 
Uncommon places Photo Exhibition

In the last few years art photography in Austria 
has had an impressive ascent. The new generation 
of photographers creates interesting trends and 
approaches, while framing contemporary events 
and important issues in Europe, the United States 
and other places around the world. The purpose of 
the exhibition is to show the photography platform 
Young Austrian Photography to a wider audience. The 
beginning of the platform was laid with its participation 
in PhotoWeekDC, Washington DC/ USA in 2012, where 
three exhibitions have been held in total so far. Besides 
that they have presented exhibitions in Maryland, New 
York and Chicago, and were recently a part of the VIP 
program Paris Photo in Los Angeles. The exhibition 
Austrian Photography | Uncommon Places will be 
opened in the Night/Plovdiv on the 11th of September 
and can be seen until the 30th of September. You 
can see works by Stephan Ola, Bruno Klomfar, Luise 
Hardegg, Monica Nguyen, Six & Petrich, Laurent 
Ziegler.

The exhibition is held in cooperation with the Austrian 
Embassy Sofia.

AUSTRIAN PHOTOGRAPHY | UNCOMMON 
PLACES 

Дом на културата Борис Христов, 
ул. Гладстон 15

19:30 – 01:00 - Изложба фотографии Austrian 
Photography | Uncommon places

През последните няколко години художествената 
фотография в Австрия има впечатляващ 
възход. Новото поколение фотографи създават 
интересни тенденции и подходи, докато 
запечатват текущи събития и важни въпроси 
в Европа, Съединените щати и други места 
по света. Целта на изложбата е да се покаже 
платформата за фотография Young Austrian 
Photography на по-широка аудитория. Началото 
на платформата е положено с участието 
ѝ на FotoWeekDC, Washington DC / САЩ през 
2012 г., където досега са показани общо три 
изложби. Освен това, са представени изложби в 
Мериленд, Ню Йорк и Чикаго, а наскоро бе част 
от VIP програмата Paris Photo в Лос Анджелис. 
Изложбата Austrian Photography | Uncommon 
places ще бъде открита в Нощ/Пловдив, 2015 г. 
на 11.09 и ще може да се види до 30.09. Творбите 
са на Щефан Ола, Бруно Кломфар, Луизе Хардег, 
Моника Нгуен, Сикс & Петрич, Лаурент Циглер.

Изложбата се реализира в сътрудничество с 
Австрийско посолство София.
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PLOVDIV DRAMA THEATER 

38 Knyaz Alexander I Str

10:00 p.m. – 12:00 a.m. (11 September) - Аaudience 
interacting with the set in the play There is No 
Electricity for the Electric Chair.

Drama Theater-Plovdiv kindly invites you into the death 
chamber from  the show There is No Electricity for 
the Electric Chair!” You are the heroes in this deadly 
experience. Viewers’ executions happen only in the 
Night 2015!

The unique set that you will experience is created 
from a project by the set designer Vasil Abadzhiev. 
The theater play by the director Liliya Abadzhieva and 
based on the play by Alexander Sekulov featuring Kalin 
Vratchanski and Krasimir Dokov can be expected in 
October. The premiere on the 11.09 at 7:00 p.m. is not 
part of the official program of the Night, but the theater 
is expecting you eagerly for absolutely free executions 
starting at 10 p.m. until 12 a.m. that night!

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР  –  ПЛОВДИВ 

ул. Княз Александър I 38

22:00 – 24:00 (11 септември) - Интеракция на 
публиката с декор от постановката „Няма ток 
за електрическия стол“.

Драматичен театър – Пловдив най-любезно Ви 
кани в камерата на смъртта от спектакъла 
„Няма ток за електрическия стол”! Вие сте 
героите в това убийствено преживяване. 
Зрителски „екзекуции” само в Нощ/Пловдив, 2015 
г!

Уникалният декор, който ще преживеете, 
е създаден по проект на сценографа Васил 
Абаджиев. Постановката на режисьора Лилия 
Абаджиева по пиесата на Александър Секулов с 
участието на Калин Врачански и Красимир Доков 
очаквайте през октомври. Премиерата на 11.09 
от 19 ч. не е част от официалната програма на 
Нощта, но театърът с нетърпение Ви очаква 
за абсолютно безплатни екзекуции от 22 до 24 
часа същата вечер.
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ECONOMIC LIBRARY AND HACKAFE 

11th August Str.

7:00 p.m. - 11:00 p.m. - Еxhibition of IT equipment 
from the past 60 years organized by Hackafe

8:00 p.m. - 9:00 p.m. - Pop Economy, lecture by 
Vesislav Iliev, Economic Library 

Within the Night Hackafe and the Economic Library 
will organize a common project. In their joint space we 
will see an exhibition of retro IT equipment showing 
working exhibits from the 50’s, 60’s, 70’s, 80’s and 
90’s of the last century. The exhibition will include both 
popular computers like Pravets and not so popular 
ones like Puldin. The economic part will be occupied 
by Vesislav Iliev’s lecture on Pop Economy which will 
trace down some of the most popular books, movies, 
comic characters and songs through the prism of 
economic thinking. There will be a discussion on what 
economic lessons we can take from them, as well as 
some of the most popular economic interpretations 
and myths associated with works from pop culture.

ИКОНОМИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА И 
ХАКАФЕ 

ул.11-ти Август 1

19:00 – 23:00 - Изложба IT техника от последните 
60 години организирана от Хакафе

20:00 – 21:00 - Лекция „Поп икономика“ на 
Весислав Илиев  от Икономическа библиотека

В рамките на Нощта Хакафе и Икономическа 
библиотека организират общ проект. В 
съвместното им пространство ще видим 
изложба на ретро IT техника, представяща 
работещи експонати от 50-те, 60-те, 70-те, 
80-те и 90-те години на миналия век. Изложбата 
ще включва както популярни компютри като 
Правец, така и не толкова популярни като 
Пълдин. Икономическата част пък ще бъде 
заета от лекция на Весислав Илиев на тема „Поп 
икономика“, която ще проследи някои от най-
популярните книги, филми, комикс герои и песни 
през призмата на икономическото мислене. 
Ще бъдат обсъдени, какви икономически поуки 
можем да вземем от тях, както и какви 
са някои от най-популярните икономически 
интерпретации и митове, свързани с творби 
от поп културата.
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КНИЖАРНИЦА ХЕЛИКОН 

ул. Княз Александър I 29

19:00 – 21:00 - Среща-разговор с автори, 
носители на наградата на „Хеликон” и авторско 
четене на откъси от наградените творби.

Книжарница „Хеликон“ се включва в Нощта 
със специална среща-разговор на носителите 
на наградите „Хеликон” през годините – в 
навечерието на 14-та и в очакване на 15-та 
награда. Темата на разговора е „За ползата от 
литературните награди; как е у нас и по света. 
Опит за сравнителен анализ“. След разговора ще 
можем да се насладим и на авторско четене на 
откъси от наградените творби.

HELIKON BOOKSTORE

29 Knyaz Alexander I Str.

7:00 p.m. – 9:00 p.m. - Meet and greet event with 
authors, winners of the Helikon award and reading of 
fragments of the award-winning works

Helikon Bookstore will participate in the Night with a 
special meet-and-greet event with the winners of the 
Helikon Awards over the years – on the eve of the 
14th and in anticipation of the 15th Award. The topic 
of the conversation is About the Benefit of Literary 
Awards; How it is Here and Around the World. Attempt 
for Comparative Analysis. After the discussion we can 
enjoy authors reading parts of their awarded works.

ИНКУБАТОР

ул. Братя Пулиеви и  ул. Магура

19:00 – 23:00 - Handmade Day

21:30 – 01:00  - Sound Trap – музикално събитие, 
съпроводено с изложба и аудио-визуална инста-
лация

Творчески комплекс „Инкубатор” представя 
Handmade Day –  добре познатото изложение 
за ръчно правени обекти на открито (ул. Братя 
Пулиеви и ул. Магура). Нощта продължава 
с музикална и аудио-визуална инсталация в 
творческото пространство Sound Trap.

INCUBATOR

Bratya Pulievi Str. and Magura Str.

7:00 p.m. – 11:00 p.m. - Handmade Day

9:30 p.m. – 1:00 a.m. - Sound Trap: music event, 
accompanied by an exhibition and an audio-visual 
installation.

Incubator Art Space presents Handmade Day – well 
known outdoor exhibition for handmade objects – 
(Bratya Pulevi Str. and Magura Str.) The Night will 
continue with a musical, audio-visual installation in the 
Sound Trap creative space.
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МАГАЗИН – АТЕЛИЕ РЪКОДЕЛНИЦА 

ул. Георги Бенковски 19

19:00 – 01:00 - Изложба „ТекСТил“

„ТекСТил“ е изложба-демонстрация на различни 
техники от автори-приложници. Всеки от 
тях представя собствена концепция за стил 
и текст, връзката помежду им и варианти 
на взаимодействие между материите. В 
изложбата участват авторите: Мариан Бозуков 
(текстил), Яна Цветкашка (текстил), Нако 
Цветкашки (вълна и смесени техники) и Диана 
Бойкова (вълна).

RUKODELNITSA (HAND-MADE)  SHOP & 
STUDIO

19 Georgi Bekovski Str. 

7:00 p.m. – 1:00 a.m. - TekSTil exhibition 

TekSTil  is an exhibition-demonstration of different 
techniques by applied artists. Each of them 
presents his/her own concept of style and text; the 
connection between them; options for interaction 
between materials. The following artists take part 
in the exhibition: Marian Bozukov (textile), Yana 
Tsvetkashka (textile), Nako Tsvetkashki (wool and 
mixed techniques) and Diana Boykova (wool).
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ЛЪКИ – ДОМ НА КИНОТО 

ул. Гладстон 1

19:00 – 19:30 - Разговор с Димитър Коцев – Шошо 

19:30 – 21:30 - Прожекция на серия от 
късометражни филми „Добре дошли в Сао Пауло”

21:30 – 23:30 - Прожекция на късометражни 
филми „24 вкуса от Неапол”

Lucky – Дом на киното представя две прожекции 
на специално селектирани заглавия за Нощта – 
„Добре дошли в Сао Пауло” и „24 вкуса от Неа-
пол”. Филмите  обединяват тематично серия от 
късометражни ленти и ще бъдат представени 
от Димитър Коцев – Шошо в рoлята на гост-
лектор.

LUCKY – HOUSE OF CINEMA

1 Gladston Str

7:00 p.m. - 7:30 p.m. - Presentation by Dimitar 
Kotsev – Shosho

7:30 p.m. - 9:30 p.m. - Screening a series of short 
films Welcome to São Paulo

9:30 p.m. - 11:30 a.m. - Screening a series of short 
films 24 Flavors from Naples

Lucky House of Cinema presents two screenings of 
specially selected titles for the Night - Welcome to 
São Paulo and 24 Flavors from Naples.  The movies 
thematically combine a series of short films and 
they will be presented by Dimitar Kotsev – Shosho, 
especially invited for the purpose. The presentation will 
be followed by a discussion.
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ALEKO KONSTANTINOV COMMUNITY 
CENTER

160, 6th September Blvd.

7:00 p.m. – 1:00 a.m. - Exhibitions: My Italy - 
Fragments and Affiliations, Italian Architects in Plovdiv 
/1885-1920/, Guardians of Time

8:30p.m. – 10:00p.m. - Literary salon

10:00p.m. – 11:30p.m. - Meet-and-greet Italian 
Traces in Plovdiv

During the Night, the first Italian reading room in 
Bulgaria will be opened at the community center. It 
will be named after Asen Marchevski and will include 
1200 volumes of fiction, reference, scientific and 
educational literature, magazines and multimedia 
in Italian. The program of the community center 
also includes the photographic exhibition My Italy 
– Fragments and Affiliations by Sonya Stankova. 
Literary salon with guests Antonietta Dal Bo Alfonsi – 
Italian writer, Gianfranco Artibani – Italian poet, artist 
and intellectual and Nadezhda Boneva – university 
professor, translator, poet and writer. We will be able to 
attend a meeting with Vladimir Balchev (historian) titled 
Italian Traces and a presentation of his book Plovdiv – 
The Other Shore of Europe. We will be able to see the 
exhibition Guardians of Time with unique photographs 
and objects of Italians who lived in Plovdiv after the 
Liberation and have left a bright trace in the culture 
of the city as well as a multimedia exhibition Italian 
Architects in Plovdiv - /1885 – 1920/ - multimedia 
that presents the Italian architects Pietro Montani, Prof. 
Montani Pernigoni and others, who designed iconic 
buildings for Plovdiv and the country.

НЧ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 

бул. 6-ти септември 160
19:00 – 01:00 - Изложби: „Моята Италия – 
фрагменти и пристрастия”, «Италиански 
архитекти в Пловдив  /1885–1920 г./”, „Пазите-
ли на времето”

20:30 – 22:00 - Литературен салон

22:00 – 23:30 - Среща-разговор „Италиански 
следи в Пловдив“

По време на Нощта в читалището ще бъде 
открита първата в България италианска 
читалня. Тя ще е на името на Асен Марчевски 
и ще разполага с 1200 тома художествена, 
справочна, научна и учебна литература, списания 
и мултимедия на италиански език. В програмата 
на читалището влизат още фотографската 
изложба „Моята Италия – фрагменти и 
пристрастия” на Соня Станкова и Литературен 
салон с гости Антониета Дал Бо Алфонси – 
италианска писателка, Джанфранко Артибани 
– италиански поет, художник и интелектуалец 
и Надежда Бонева – университетски 
преподавател, преводач, поет и писател. Ще 
може да присъстваме на среща с Владимир 
Балчев (историк) под надслов „Италиански следи“ 
и представяне на книгата му „Пловдив – другият 
бряг на Европа”. Ще може да видим изложбата 
„Пазители на времето” – от уникални снимки 
и предмети на италианци, живели в Пловдив 
след Освобождението и оставили ярки следи в 
културата на града, както и мултимедийната 
изложба  „Италиански архитекти в Пловдив  
/1885–1920 г./” – мултимедия, която представя 
италианските архитекти Пиетро Монтани, 
проф. Мариано Пернигони и др., проектирали  
емблематични за Пловдив и страната сгради.



33

КУЛТУРА
 CULTURE

12 СЕПТЕМВРИ / SEPTEMBER34

JEWISH ORGANIZATION  SHALOM – 
PLOVDIV
SHALOM ALEYHEM 1945  COMMUNITY 
CENTER 

20 Hr.G.Danov Str.

6:30 p.m. – 7:30 p.m. - Open Hebrew lesson. The 
participants will learn about the alphabet and the basic 
concepts in Hebrew in an interactive way.

7:30 p.m. – 11:00 p.m. - Exhibition Quarter of an Hour 
– paintings and murals of the young artists Rada-
Shelly Peter Friedman, Jan-Shamuel Peter Friedman, 
Georg-Iliel Peter Friedman

8:00 p.m. – 9:00 p.m. Lecture, demonstration by Eyal 
Rob (journalist, lecturer and DJ from Tel Aviv) on From 
King Solomon to the Heart of the Club Culture of the 
21st century – The evolution of a musical motive.

The participation of Eyal Rob is made with the support 
of the Embassy of Israel and the Jewish Organization 
Shalom – Plovdiv.

ОЕ ШАЛОМ ПЛОВДИВ НАРОДНО  
ЧИТАЛИЩЕ ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ 1945 Г. 

ул. Хр.Г.Данов 20

18:30 – 19:30 - Открит урок по иврит – 
участниците по интерактивен начин ще бъдат 
запознати със знаците от азбуката и основни 
понятия на иврит

19:30 – 23:00 - Изложба „Четвърт час“ – 
картини и пана на младите художници Рада-
Шели, Ян-Шамуел, Георг-Илиел от фамилия 
Петър Фридман.

20:00 – 21:00 - Лекция, демонстрация на Еял 
Роб (журналист, преподавател и DJ от Тел 
Авив), на тема „От цар Соломон  до сърцето 
на клубната култура на 21 век - Еволюцията на 
един музикален мотив“

Участието на Еял Роб е със съдействието на 
Посолство на Израел и ОЕ „Шалом“ – Пловдив.
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PLOVEDIV

3 Kurtevich St., and   Point Blank Gallery 6 
Kozhuharska St. Kapana Neighborhood 

6:00 p.m. – 1:00 a.m. - Ladies, exhibition of 
Alekzandra Kevin, PLOVEDIV, 2nd floor

7:00 p.m. – 9:00 p.m. - Out in Schools, screening, 
PLOVEDIV, 3rd floor

10:00 p.m. – 1:00 a.m. - Project T, the space of Point 
Blank Gallery 
(the exhibition is not suitable for people under the age 
of 18.)

The photographic and educational Project T by the 
initiative of Simeon Todorov (PLOVEDIV) includes the 
Canadian photographer Alekzandra Kevin and is kindly 
supported by doctors from Sveti Georgi University 
Hospital. The project’s aim is to highlight the issue on 
shyness of men about their nakedness, while being 
bound to the subject of testicular cancer. The program 
is also focused on screenings by the Canadian 
platform Out in Schools for the LBTQ youth, which 
reached Bulgaria through Iliya Nodel – challenges, 
triumphs, debunking stereotypes.
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PLOVEDIV 

ул. Куртевич 3 и Point Blank Gallery, ул. 
Кожухарска 6, Квартал Капана

18:00 – 01:00 - „Дами“, изложба на Алекзандра Ке-
вин, PLOVEDIV, етаж 2

19:00 – 21:00 - Out in Schools, прожекция, 
PLOVEDIV, етаж 3

22:00 – 01:00 - „Проект Т“, пространството на 
Point Blank Gallery 
(изложбата не е подходяща за лица под 18 г.)

Фотографско-образователният „Проект Т“ по 
инициатива на Симеон Тодоров (PLOVEDIV) включ-
ва още канадската фотографка Алекзандра Кевин 
и е осъществен с подкрепата на лекари от УМ-
БАЛ „Свети Георги“. Проектът търси отговор 
на въпроса за свенливостта на мъжете относно 
голотата им, като е обвързан с информация за 
рака на тестисите. Акцент в програмата са 
и прожекциите на канадската платформа Out 
in Schools за LBTQ младежта, достигнала до 
България чрез Илия Нодел – предизвикателства, 
триумфи, развенчаването на стереотипи.
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ТЕАТЪР HAND 

бул. Руски 18

19:00 – 20:00 - Открита репетиция на 
театралната постановка „Крал Юбo“ – комедия 
по Алфред Жари

Куклено-драматичен театър Hand – Пловдив 
се включват в програмата на Нощта с 
представлението „Крал Юбo“ –  комедия по 
Алфред Жари. Със средствата на клоунадата 
актьорите представят самозабравилите се 
от алчност и властолюбие хора. Спектакълът 
провокира у зрителите критическо мислене за 
наболели социални проблеми като пасивност, 
неангажираност, егоизъм, краен материализъм.

HAND THEATRE

18 Ruski Blvd.

7:00 p.m. – 8:00 p.m. - Open rehearsal of the play 
King Ubu, comedy by Alfred Jarry

Hand Puppet DramaTheatre – Plovdiv takes part in 
the program of the Night with the performance King 
Ubu, a comedy by Alfred Jarry. Through slapstick the 
actors will turn into people who lost control due to 
greed and hunger for power. The show provokes in 
the audience critical thinking towards pressing social 
problems such as inactivity, disengagement, egoism, 
extreme materialism.

СТУДИО РОКАНОВ 

ул. Неофит Бозвели 5,  Шкембеджийница 
„Маджаров”

5:00 – 7:30 - Спектакъл „Да живее кралицата“
„Да живее кралицата” от Борис Роканов
Хайде да се завъртим около бодливата круша
бодливата круша бодливата круша,
хайде да се завъртим около бодливата круша
в пет часа сутринта.

Из „Кухите хора“, Томас С. Елиът

Спектакълът „Да живее кралицата“ с автор Бо-
рис Роканов, режисьор Весела Василева и актьори 
от театър „Хенд“ ще се проведе в най-старата 
пловдивска шкембеджийница в колоритния квар-
тал Хаджи Хасан Махала. Събитието ще бъде 
полято подобаващо с шкембе чорба и бира.

ROKANOV STUDIO

5 Neofit Bozveli Str.,  Madzharov Tripe-shop

5:00 a.m. – 7:30 a.m. - Long Live the Queen, 
performance
Long live the Queen by Boris Rokanov
Here we go round the prickly pear. 
Prickly pear prickly pear. 
Here we go round the prickly pear. 
At five o’clock in the morning.
From The Hollow Men by Tomas S. Elliot
The performance Long Live the Queen, with author 
Boris Rokanov, director Vesela Vasileva and actors 
from Hand Theatre, will take place in the oldest tripe-
shop in Plovdiv, in the colorific neighborhood of Hadzhi 
Hassan Mahala. The event will be celebrated properly 
with tripe soup and beer.
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ARTNEWSCAFE 

ул. Отец Паисий 38

20:30 – 22:30 - DJ set Fonoteka Elektrika

22:30 – 01:00 - DJ set на израелския DJ Еял Роб

Участието на Еял Роб е със съдействието на 
Посолство на Израел и ОЕ „Шалом“ – Пловдив.

ARTNEWSCAFE 

38 Otets Paisiy Str

8:30 p.m – 10:30 p.m - DJ set Fonoteka Elektrika

10:30 p.m – 01:00 а.m - DJ set Eyal Rob (Israel)

The participation of Eyal Rob is made with the support 
of the Embassy of Israel and the Jewish Organization 
Shalom – Plovdiv.
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АПАРТАМЕНТ 101 

ул. Гладстон 8

20:00 – 21:00 - концерт на Марица Брас Бенд

21:00 – 01:00 - VJ Mapping

19:00 – 01:00 - Mapping с тема „стълбищно прос-
транство” (прожекцията ще може да се види на 
11, 12 и 13.09) 
Apartаment 101 организира в Нощта концерт на 
Марица Брас Бенд с художествен ръководител 
Венелин Георгиев, VJ Mapping на фасадата на къ-
щата, подкрепен от Aftereight featuring Yours Truly, 
Nev & Stan и вътрешен Mapping с тема „стъл-
бищно пространство” и как то може да се ор-
ганизира по интересен и забавен начин с автори 
Олимпия Желязкова и Делян Христов.

APARTMENT 101  

8 Gladston Str

8:00 p.m. – 9:00 p.m. - Maritsa Brass Band,  Concert

9:00 p.m. – 1:00 a.m. - VJ Mapping

7:00 p.m. – 1:00 a.m. - Mapping on the topic Stair 
Space (screening can be seen on the 11th, 12th  and 
13th  of September)

Apartment 101 will organize for the Night a concert 
by Maritza Brass Band with artistic director Venelin 
Georgiev, VJ Mapping (on the facade of the house) 
supported by Aftereight featuring Yours Truly, Nev & 
Stan and indoors Mapping with the topic Stair Space. 
We will see how that can be done in an interesting 
and funny way, with authors Olympia Zhelyazkova and 
Delyan Hristov. 
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БИБЛИОТЕКАТА 

ул. Лейди Странгфорд 5

19:00 – 20:00 - Код червено – литературно 
четене;

20:00 – 21:00 - Прожекция на късометражни 
авторски филми;

21:00 – 22:00 - Уроци по афро и латино танци и 
танцов пърформанс със завързани очи;

22:00 – 23:00 - Суинг парти с The Smugglers 
Collective и уроци по суинг;

23:00 – 24:00 - Kонцерт на  The Smugglers 
Collective;

24:00 – 01:00 - Vintage light installation – инстала-
ция от старинни осветителни тела.

THE LIBRARY BAR 

5 Lady Strangford Str.

7:00 p.m. – 8:00 p.m. - Red Code – literary reading;

8:00 p.m. – 9:00 p.m. - screening of original short 
films;

9:00 p.m. – 10:00 p.m. - Afro and Latino dance 
lessons and a blindfolded dance performance;

10:00 p.m. – 11:00 p.m. - Swing party with The 
Smugglers Collective and swing dance lessons;

11:00 p.m. – 12:00 a.m. - Concert by The 
Smugglers Collective

12:00 a.m. – 1:00 a.m. - Vintage light installation – 
an installation of antique luminaries

БАСКИА КАФЕ § БУТИК

кв. Капана, ул. Братя Пулиеви 4

20:00 – 21:00 - Пантомима „Огледалото в мен“ – 
преминаването на човека от другата страна на 
рутината. Едно напомняне за личната свобода и 
от коя страна на огледалото избираме да бъдем 
във всеки момент.

Баскиа Кафе § Бутик предлага на посетителите 
на Нощта допир до един вид театрално 
изкуство, което ни дава свободата да играем с 
актьорите, да се смеем на техните физиономии, 
да се удивляваме на техните движения и най-вече 
да проникнем в тяхната история, пресъздадена 
без издаден стон или звук. Пантомима с Невена 
Денчева и Стела Кръстева.

BASQUIAT CAFE & BOUTIQUE 

4 Bratya Pulevi Str. Kapana Neigborhood

8:00 p.m. – 9:00 p.m. - Pantomime The Mirror in 
Me: the crossing of a person to the other side of the 
routine. A reminder about our personal freedom and 
on which side of the mirror we choose to be every 
given moment.

Performance Basquiat café & boutique offers to the 
visitors of the Night a touch to a theatrical art that 
gives us the freedom to play with the actors, laugh at 
them and be amazed of their movements and mostly 
reaching into their story recreated without a moan or 
sound. Pantomime by Nevena Dencheva and Stela 
Krusteva.
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КОТКА И МИШКА 

кв. Капана, ул. Христо Дюкмеджиев 14
19:00 – 01:00 - „Тач Пейпър“ – импровизирана 
редакция за дигитални и хартиени („пейпър“) 
медии

Бар „Котка и Мишка“ и медиите „Под Тепето“ и 
„Капана“ се включват във фестивала с проекта 
„Тач Пейпър“ – импровизирана редакция, разделена 
в две репортерски пространства – дигитални 
медии вътре и хартиени („пейпър“) медии вън.

Посетителите ще могат да създават своите 
репортажи от Нощта на пишеща машина, 
лаптоп или директно на ръка. Дигиталните 
текстове ще бъдат редактирани и публикувани 
в сайта Под тепето, а събраните на хартия ще 
бъдат отпечатани в специален вестник в малък 
тираж. 

CAT AND MOUSE 

14 Hristo Dyukmedzhiev Str. Kapana 
Neigborhood 
7:00 p.m. – 1:00 a.m. - Touch Paper – improvised 
editing of digital and paper media.

Cat and Mouse Bar, Pod Tepeto media and Kapana 
media take part in the festival with the project Touch 
Paper – an improvised version divided into two reporter 
areas – digital media inside and paper media outside.

Visitors will be able to create their own reports from 
the Night, on a typing machine, laptop or directly by 
hand. The digital texts will be edited and published on 
the web site Pod Tepeto and the ones collected on 
paper will be printed in a special newspaper in limited 
edition.

ГРАМОФОН 

ул. Княз Александър I 36

19:00 – 23:00 - DJ set в кафе бар Театъра 

23:00 – 01:00 - DJ set в бар Грамофон

BAR GRAMOPHONE 

36 Knyaz Alexander I Str.

7:00 p.m. – 11:00 p.m. - DJ set at cafe bar Theater 

11:00 p.m. – 1:00 a.m. - DJ set at bar Gramophone
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ЛЕТНИ СЦЕНИ КОНЮШНИТЕ НА ЦАРЯ 
ул. Съборна 40 

21:00 – 22:00 - „Установено при огледа“ – 
документална драма

Идея и текст: Десислава Гаврилова,
режисура: Неда Соколовска 

През юли 2011 г. в Борисовата градина е 
намерено убито момиче и тази трагедия 
влиза задълго във водовъртежа на медийното 
внимание. Невинно задържан „клошар“, медии-
хиени, разследващи полицаи, журналист-гуру на 
цяло поколение, а накрая и осъден...Раждат се 
героите на един актуален разказ за това как 
ежедневно, безцеремонно и „невинно“ погазваме 
достойнството на другия, за да се доставят и 
зрелища към хляба, и „обществено спокойствие“.

KING’S STABLES SUMMER STAGES 

40 Saborna Str

9:00 p.m. – 10:00 p.m. - Established at the 
Inspection – docudrama

Idea and text: Desislava Gavrilova,
director: Neda Sokolovska 

In July 2011 in the Borisova Garden a murdered girl 
is found and this tragedy stays long in the center 
of media attention. An innocently detained “hobo”, 
media-hyenas, police investigators, one journalist, 
who is allegedly claimed as a “guru of a generation” 
and finally a person in custody… Heroes are born out 
of a contemporary case about how daily, bluntly and 
“innocently” we trample the dignity of others. In order 
to provide spectacles to the bread and the “public 
peace”.
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КАФЕ-КЛУБ МАРИЯ ЛУИЗA 

бул. Мария Луиза 15

21:00 – 02:00 - Концерт на група Metaфоrmoза 
(джаз, фънк)

Концерт на група Metaфоrmoза – Роко Захариев 
(тромпети, перкусии), Мирослав Иванов 
(китара), Антони Рикев (бас), Николай Данев 
(барабани). Музиката им е микс от фънк, джаз 
и спонтанна форма на музициране, при която са 
изключени заучени формули и трикове.

MARIA-LОUIZA CAFE & CLUB 

15 Maria Louiza Str.

9:00 p.m. – 2:00 a.m. - Concert of Metaфоrmoза 
(jazz, funk)

Concert of Metaфоrmoза – Rocco Zahariev (trumpets, 
percussions), Miroslav Ivanov (guitar), Antony Rikev 
(bass), Nikolay Danev (drums). Their  music is a mix 
of funk, jazz and a spontaneous form of music-making, 
where memorized formulas and tricks are excluded.
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КЛУБ ФАРГО

ул. Гладстон 1
19:00 – 01:00 – „Военен цирк” – фотографска из-
ложба за анаглифни 3D очила с автори Гео Калев 
и Симеон Симов. Директна покана за световен 
мир от двама български автори.
Осакатените крайници и боядисаните в 
червено лица на останалите от съветската 
епоха паметници в София днес са още по-ярък 
символ на ужасите на войната, отколкото в 
оригиналния си вид. 
20:00 – 21:00 – прожекция на късометраж-
ни филми  с тематична рамка Foods (Храни).  
Проектът „Foods” включва работи на 13 
видео артисти, като всеки от тях свободно 
интерпретира темата „храни“. Филмите се 
излъчват в 6 държави, а куратор за България е 
Венцислав Занков.
21:00 – 01:00 - Far Go – DJ Party

FARGO CLUB 
1 Gladston Str.
7:00 p.m. – 1:00 a.m. - MILITARY CIRCUS, a 
photographic exhibition for 3D anaglyph glasses by 
Geo Kalev and Simeon Simov. A direct invitation for 
world peace by two Bulgarian artists.
Today the crippled limbs and faces painted red of the 
monuments in Sofia, left over from the soviet era, are 
an even more vivid symbol of the horrors of war than 
in their original form.  
8:00 p.m. – 9:00 p.m.  - Screening of short movies 
with thematic framework Foods. The project Foods 
comprises the works of 13 video artists who 
interpreted the topic of “foods” freely.
The movies are broadcast in 6 countries, the curator 
for Bulgaria is Ventsislav Zankov
9:00 p.m. – 1:00 a.m. - Far Go – DJ Party

МАЛКАТА БИБЛИОТЕКА 

кв. Капана, ул. Христо Дюкмеджиев 12

19:00 – 20:00 - Прожектиране на филм за Армения

20:00 – 21:00 - Арменските танци и носии – 
представяне на арменската музика, танц и 
фолклор от д-р Кеворкян

21:00 – 22:00 - Арменски специалитети по 
комшийски – домашно приготвени и по рецепти 
предавани от поколение на поколение

22:00 – 23:00 - Гурме и арменски напитки

THE LITTLE LIBRARY 

12 Hristo Dyukmedzhiev Str Kapana 
Neigborhood

7:00 p.m. – 8:00 p.m. - Screening of a movie about 
Armenia

8:00 p.m. – 9:00 p.m. - Armenian dances and 
traditional costumes – presentation of the Armenian 
music, dance and folklore by Dr. Kevorkian

9:00 p.m. – 10:00 p.m. - Armenian specialties for 
neighbors – homemade and by recipes that are 
handed over from generation to generation.

10:00 p.m. – 11:00 p.m. - Gourmet and Armenian 
drinks

46



Picture: Studio Damar,
Concept: Stefania Georgieva



42

ГРАД И ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА
CITY AND PUBLIC SPACES

11 СЕПТЕМВРИ / SEPTEMBER

ГРАД И ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА
CITY AND PUBLIC SPACES

11 СЕПТЕМВРИ / SEPTEMBER

ДЪРЖАВНА ОПЕРА – ПЛОВДИВ 

кв. Капана, площад Марукян

20:00 – 21:00 - „ГРАФИТИ ОПЕРА”  провокира 
публиката с арии и дуети от най-известни  
мюзикъли и опери на открито в кв. Капана. 
Проектът следва световните тенденции за 
„обиграване” на неспецифични арт пространства.

Държавна опера Пловдив участва в програмата 
на Нощта с проекта STREET OPERA, който 
включва две представления в отворено градско 
пространство.

STATE OPERA – PLOVDIV

Marukyan Sq, Kapana Neighborhood

8:00 p.m. – 9:00 p.m - Graffiti Opera provokes the 
audience with arias and duets from one of the most 
popular musicals and operas. The project follows the 
global trend for performing at non-specific art spaces.

State Opera Plovdiv is taking part in the Night with the 
project Street Opera, which includes two performances 
in open urban space.

АГИТПРОП -  СЕЛЕКЦИЯ ОТ 
ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ 

Лятно кино Орфей, ул. Тодор Каблешков 

20:00 – 21:00 - „Цветанка“ (2012, реж. Юлиян Та-
баков);

22:00 – 23:00 - „Последните черноморски пира-
ти“ (2013, реж. Светослав Стоянов).

Продуцентска къща „Агитпроп“ се включва в 
програмата на Нощта със специална селекция 
от документални филми.

AGITPROP - SELECTION OF 
DOCUMENTARIES

Orpheus Open Air Cinema, Todor Kableshkov Str.

8:00 p.m. – 9:00 p.m. - Tzvetanka (2012, dir. Youlian 
Tabakov)

10:00 p.m. – 11:00 p.m. - The Last Black Sea Pirates 
(2013, dir. Svetoslav Stoyanov)

Agitprop takes part in the Night with a special selection 
of documentaries.
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ПРОГРАМА НА ГАЛЕРИЯ А+ 

Ядрото, ул. Загреб, кв. Капана
19:30 – 20:00 - “WTF” с Кени – STAND UP COMEDY 
– словесни импровизации
20:00 – 21:00 - Пърформанси: „Гъз глава затрива” 
(по фрагмент от „Голият обяд” на У. Бъроуз); 
„Тишината на крокодилите”, автор Яна Добревa; 
„Духовността започва да изчезва, а това никак 
не е добре за един народ, за една нация», автор 
Илия Добрев; „Писоар на целомъдрието”, автор 
Денис Апов; „Ефигения” – част от пиесата на 
Веселин Радслав „Ефигения – игуменката на едно 
царство”;  „ПОЛКОВНИКЪТ” – пърформанс на 
Янко Велков-Янец
22:00 – 23:00 - Прожекции: „Максим” – филм на 
Калин Георгиев за художника Максим Бояджиев 
и „Аристократката“ – късометражен филм на 
Пламена Стаменовал

GALLERY A+ PROGRAM

The Hub, Zagreb Str., Kapana Neighborhood
7:30 p.m. – 8:00 p.m. - WTF with Keny, STAND UP 
COMEDY – verbal improvisations
8:00 p.m. - 9:00 p.m. - Performances: Greediness 
Can Kill You, based on fragments from Naked Lunch 
by W. Burroughs, The Silence of the Crocodiles by 
Yana Dobreva, Spirituality Begins to Disappear, 
and That’s Not Good for One Nation, One Country, 
by Iliya Dobrev, The Public Lavatory of Chastity, by 
Dennis Apov,  Iphigenia - part of the play by Veselin 
Rad – Iphigenia - А Кingdom’s Abbess, COLONEL - a 
performance by Yanko “Yanetsa” Velkov
10:00 p.m. - 11:00 p.m. - Screenings: Maksim, 
a film by Kalin Georgiev about the painter Maksim 
Boyadzhiev, The Aristocrat – a short film by Plamena 
Stamenova 

ОФ „ПЛОВДИВ 2019“

Летни сцени Конюшните на царя,  ул. 
Съборна/ ул. Кирил Нектариев

20:19 – 21:30 - „Сто лица на културата“ – куиз 
вечер, посветена на Европейска столица на кул-
турата, организирана съвместно от ОФ “Пло-
вдив 2019” и Летни сцени Конюшните на царя, 
водещ: Стефан Лозанов

Детайлите по записването, регламентa 
на киуза, както и полезна и вдъхновяваща 
информация, ще намерите от 15. 08. 2015 г. 
на facebook страницата на ОФ „Пловдив 2019“: 
www.facebook.com/2019plovdiv

PLOVDIV 2019 MUNICIPAL 
FOUNDATION 

The King’s Stables,  Entrance from Saborna 
St. or Kiril Nektariev St.

8:19 p.m. – 9:30 p.m. - A Hundred Faces of Culture, 
quiz night, dedicated to the European Capital of Culture, 
jointly organized by the Plovdiv 2019 Municipal 
Foundation and  King’s Stables Summer Stages, host: 
Stefan Lozanov

Starting from 15.08.2015 more details regarding the 
enrollment, the rules of the quiz, as well as useful and 
inspiring information will be available on the facebook 
page of MF Plovdiv 2019:
www.facebook.com/2019plovdiv
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ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ 

стълбите на Каменица

20:30 – 22:30 - Прожекция на кратки видеа част 
от конкурса „Накажи възрастните с добър 
пример“

„Накажи възрастните с добър пример“ – конкурс

Организиран от Център за образователни 
инициативи и реализиран с подкрепата на 
Фондация Америка за България, конкурсът е 
създаден за младежи между 13 и 19 години, които 
имат свежи идеи как да подобрят средата, в 
която живеем. 

От тях се очаква да представят своите идеи 
с кратко видео, като определят проблем и 
разкажат убедително как ще го разрешат. 
Авторите на 7-те най-добри видеа ще получат 
награди по 1000 лв. (общо 7000 лв.). 7-те награди 
от 1000 лв. ще бъдат разпределни през октомври 
от жури по следните 4 критерия: (1) възможност 
за истинско въздействие, (2) оригиналност на 
идеята, (3) степен на реализируемост (колко по-
възможна е реализацията на една идея, толкова  
по-голям е шансът й за награда), (4) обосновка 
на бюджета.

ПРОГРАМА НА ГАЛЕРИЯ ЛАУТЛИЕВ 

Ядрото, ул. Загреб, кв. Капана

21:00 – 22:00 - Слайдшоу „Съвременна 
европейска фотография“ с коментар от д-р 
Катерина Гаджева, гл. асистент в Институт 
по изкуствознание към БАН 

GALLERY LAUTLIEV PROGRAM 

The Hub, Zagreb Str., Kapana Neighborhood

9:00 p.m. – 10:00 p.m. - Slide show Contemporary 
European Photography and commentary by Dr. 
Katerina Gadzheva - Ch. Assistant at the Institute of 
Art Studies at BAS
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INVISIBLE PROPERTY 

Стълби на Джумая Джамия

22:00 – 23:30 - Invisible Property –  музикален 
проект на Йончо Павлов (experimental/drone/
ambient музика)

INVISIBLE PROPERTY

Dzhumaya Mosque stairs

10:00 p.m. – 11:30 p.m. - Invisible Property is a 
music project by Yoncho Pavlov (experimental/drone/
ambient music genre)

CENTER FOR EDUCATIONAL INITIATIVES

stairs outside the former Kamenitsa Bar

8:30 p.m. – 10:30 p.m. - Screening of short movies 
part of the competition  Punish the adults with a good 
example

Punish the adults with a good example - competition

Organized by the Center for Educational Initiatives and 
with the support of America for Bulgaria Foundation, 
the competition is designed for young people between 
13 and 19 years who have fresh ideas on how to 
improve the environment we live in. 

They are expected to present their ideas in a short 
video by defining a problem and convincingly tell how 
it will be solved. The authors of the 7 best videos will 
receive prizes of 1,000 lv (total 7,000 lv).

7 awards from 1000 lv will be distributed in October by 
a jury on the following four criteria: (1) possibility of 
real impact, (2) originality of the idea, (3) marketability 
(how much is possible the realization of an idea, the 
greater her chance of reward), (4) a justification of 
the budget.
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MARCHING STARS

from the Central post office to the Roman 
Stadium

6:00 p.m. – 6:30 p.m. - Manifestation by the school 
orchestra Marching Stars

The marching band Marching Stars was founded 
in 2011 by Todor Tsachev. It is the result of his 
longstanding efforts to create a school orchestra 
following the American tradition. An active participant 
in the celebration of various national and local 
holidays, the band conveys a unique festive spirit. After 
participating in many prestigious events Marching 
band Marching Stars gained popularity in the country 
and established itself as a unique Bulgarian project. 
The main purpose underlying its inception is to give its 
juvenile members a sense of responsibility, group work 
and self-discipline. The approximately 80 members of 
the orchestra and its cheerleader troupe are exclusively 
students in various stages of schooling.

MARCHING STARS

шествие от Централна поща до Римски 
стадион

18:00 – 18:30 - Шествие на училищен оркестър 
„Marching Stars” от Централна поща до Римски 
стадион

Марчинг бенд „Marching Stars” е основан през 
2011 г. от Тодор Цачев. Резултат е от 
дългогодишните му усилия за създаване на 
училищен оркестър по американски модел.

Съставът активно участва в честването 
на различни национални и местни празници, 
придавайки им неповторима тържественост.  
След множество престижни изяви Марчинг 
бенд „Marching Stars“ придоби популярност в 
цялата страна и се утвърди като уникален 
за България проект. Основната цел, заложена 
при изграждането му, е да развие у децата 
чувство на отговорност, работа в екип и 
самодисциплина. Оркестърът и мажоретният 
състав се състоят само от ученици, като в 
различни етапи на обучение са около 80 деца.
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АГИТПРОП - СЕЛЕКЦИЯ ОТ 
ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ

Лятно кино Орфей, ул. Тодор Каблешков 

20:00 – 21:00 - „Късмет“ (2013, реж. Нина Мария 
Паскалиду);

22:00 – 23:00 - „Любов и инженерство“ (2014, 
реж. Тонислав Христов).

Продуцентска къща „Агитпроп“ се включва в 
програмата на Нощта със специална селекция 
от документални филми.

AGITPROP - SELECTION OF 
DOCUMENTARIES

Orpheus Open Air Cinema, Todor Kableshkov Str.

20:00 – 21:00 - Kismet (2013, dir. Nina-Maria 
Paschalidou)

22:00 – 23:00 - Love and Engineering (2014, dir. 
Tonislav Hristov)

Agitprop takes part in the Night with a special selection 
of documentaries.
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ATTUNED ENTANGLEMENTS – ПРОЕКТ 
НА JOTEVA и ШОПОВ

Старинен Пловдив, Лапидариум

19:00 – 01:00 - Интерактивният проект Attuned 
Entanglements, създаден от Joteva и Шопов, 
обединява фотографски техники със светлина 
и звук, които провокират рецепторната 
чувствителност на зрителя и го превръщат в 
активен участник.

ATTUNED ENTANGLEMENTS – PROJECT 
BY JOTEVA and SHOPOV

Old Town, Lapidarium

7:00 p.m. – 1:00 a.m. - The interactive project 
Attuned Entanglements, created by Joteva and Shopov 
combines photographic techniques with sound 
and light in order to provoke  the viewers‘ receptive 
sensitivity and transform them into active participants.
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КОНЦЕРТ НА МОНИКА НАЧЕВА И DJ 5

Римски стадион

21:00 – 23:00 - Концерт на Моника Начева и  DJ5 
/даунтемпо, електро, абстрактен хип-хоп, дъб, 
бас и импровизации с майсторски скреч/.

Чешките изпълнители Моника Начева и DJ Fivе 
ще се включат в Нощта с концерт на Римски 
стадион. Моника е на сцената от 90-те, като 
творчеството ѝ е изключително разнообразно 
на стилове. Текстовете ѝ се основават на 
стихове на Яхим Топол, Силва Фишерова и лирика 
от 19 век. В програмата на фестивала ще чуем 
песни, предимно от диска „Mami”, където Начева 
за първи път работи съвместно с най-прецизния 
и най-успешния чешки (участвал в международни 
състезания) търнтейбълист диджей Файв от 
Бърно. Музиката им варира между даунтемпо, 
електро, абстрактен хип-хоп, дъб, бас и 
импровизации с майсторски скреч.

Участието на Моника Начева и DJ5 е със съдей-
ствието на Чешки център.

ДЪРЖАВНА ОПЕРА – ПЛОВДИВ

кв. Капана, площад Марукян

20:00 – 21:00 - „ПУЛС” – балетен спектакъл с 
танцови етюди от съвременни български хоре-
ографи на площад „Марукян“ в Капана. Изкуство-
то да танцуваш не е привилегия само на профе-
сионалистите. Музиката завладява, битовите 
ситуации диктуват ритъма, подсказват 
стъпките. Открийте себе си в танцовите 
миниатюри и се запознайте с екипа от балета 
на Пловдивска опера отблизо.

Държавна опера Пловдив участва в програмата 
на Нощта с проекта STREET OPERA, който 
включва две представления в отворено градско 
пространство.

STATE OPERA – PLOVDIV

Marukyan Sq, Kapana Neighborhood

8:00 p.m. – 9:00 p.m. - Pulse – ballet performance with 
dance studies by modern Bulgarian choreographers in 
Kapana Neighborhood, Marukyan square. The art of 
dancing is not a privilege only for professionals. The 
music conquers the soul, while domestic situations 
dictate the rhythm and suggest the steps. Find your 
best steps in the dance miniatures and meet the team 
of the Plovdiv opera ballet.

State Opera Plovdiv is taking part in the Night with the 
project Street Opera, which includes two performances 
in open urban space.
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ПРОЕКТ НА БРИТАНСКИ СЪВЕТ

Дондукова градина,  булевард Шести 
септември и улиците Христо Г. Данов и 
Бетховен.

20:00 – 22:00 - Представяне на платформата за 
млади учени Fame Lab с тема за светлината.
Дъга в Нощта. Не е за вярване, нали? Кой би 
предположил, че можем да си правим дъги по 
поръчка, дори и нощем?
В Международната година на светлината 
елате да видите от какво е направена дъгата 
и други чудеса. Опитайте сами да сътворите 
магия от светлина. Главни ловци на видимите 
и невидимите лъчи ще са физиците от ПУ 
„П. Хилендарски” и Британски съвет. Със 
съдействието на Природонаучния музей.

PROJECT BY BRITISH COUNCIL

Dondukov Park,   6th  September Blvd. and 
Hristo G. Danov Str. and Beethoven Str.

8:00 p.m. – 10:00 p.m. - Presenting the platform for 
young scientists Fame Lab with a topic: light.
A rainbow at night. Unbelievable, right? Who would 
have thought we could make rainbows on demand, 
even at night? 
In the International year of light come and see what 
rainbows are made of and other miracles as well. 
Try and do magic out of light by yourself. The chief 
hunters of the visible and invisible rays will be the 
physicists of PU “P. Hilenarski” and the British Council, 
with the assistance of the Museum of Natural History. 

CONCERT BY MONIKA NACHEVA AND  DJ 5

Roman Stadium

9:00 p.m. – 11:00 p.m. - A concert by Monika 
Nacheva and DJ5 /downtempo, electro, abstract hip-
hop, dub, bass and improvisation with master scratch/

The Czech performers Monica Nacheva and DJ Five 
will participate in The Night with a concert on the 
Roman stadium. Monica has been performing since 
the 90s and her works are extremely varied in style. 
Her lyrics are based on poetry by Jahim Topol, Sylva 
Fischerova and lyrics from the 19th century. As 
part of the festival program we will listen to songs 
predominantly from the disc Mami, in which Nacheva 
worked for the first time with the most successful 
(participated in international contests) and precise 
Czech turntablist DJ Five from Brno. Their music 
varies between downtempo, electro, abstract hip-hop, 
dub, bass and improvisations of master scratching.

The participation of Monika Nacheva and DJ5 is in 
cooperation with the Czech Centre.
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PROJECT BY CENTER FOR INFORMAL 
EDUCATION AND CULTURAL ACTIVITIES 
ALOS 

Craft center Bakalova house, 9 Dr. Cholakov Str.

9:30 p.m. – 12:00 a.m. - Screening of videos and 
panoramic virtual tours of art interventions carried out 
by the team of the center for informal education and 
cultural activities ALOS and students from art high-
schools in the country.

The center for informal education and cultural 
activities ALOS will participate in the Night with a 
screening of videos and virtual panoramic tours of 
art interventions in the urban environment of Tryavna, 
Gabrovo, Kazanlak, Troyan, Veliko Tarnovo, Ruse 
and Burgas. These realizations are the product of 
workshops carried out by the ALOS Center team with 
the participation of students from art high-schools in 
the country as part of the educational platform Parallel 
steps, parallel spaces. 

The presentation includes artistic interventions in 
the open spaces, site-specific installations, kinetic 
sculptures and land art that were created last year. As 
a starting point these works rely on the architectural 
characteristics of the environment and the features of 
the given space. They are exploring the conceptual 
connection between the objects, the environment and 
the audience.

ГРАД И ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА
CITY AND PUBLIC SPACES

12 СЕПТЕМВРИ / SEPTEMBER60

ПРОЕКТ НА ЦЕНТЪР ЗА НЕФОРМАЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 
АЛОС 

Занаятчийски център Бакалова къща,  
ул. Д-р Чомаков 9

21:30 – 24:00 - Прожекции на видеа и панорамни 
виртуални турове от художествени акции, 
проведени от екипа на Център Алос с участието 
на ученици от художествени гимназии в 
страната.

Център за неформално образование и културна 
дейност АЛОС се включва в програмата на 
Нощта с прожекции на видеа и виртуални 
панорамни турове от художествени акции, 
осъществени в градските среди на Трявна, 
Габрово, Казанлък, Троян, Велико Търново, Русе и 
Бургас. Реализациите са резултат от уъркшопи, 
проведени от екипа на Център АЛОС с участието 
на ученици от художествени гимназии в 
страната в рамките на образователната 
платформа за съвременно изкуство „Паралелни 
стъпки, паралелни пространства“.

Представят се художествени намеси в открити 
пространства, сайт-спесифик инсталации, 
кинетична скулптура и ленд арт, осъществени 
през последната година. Работите използват 
като отправна точка архитектурните 
особености на средата и даденостите на 
пространството. Търси се концептуална връзка 
между обектите, средата и публиката.
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INVISIBLE PROPERTY

Стълби на Джумая Джамия

21:00 – 22:30 - Invisible Property –  музикален 
проект на Йончо Павлов (experimental/drone/
ambient музика)

INVISIBLE PROPERTY

Dzhumaya Mosque stairs

9:00 p.m. – 10:30 p.m. - Invisible Property is a 
music project by Yoncho Pavlov (experimental/drone/
ambient)

ATOM THEATRE

Ядрото, ул. Загреб, кв. Капана

22:00 – 23:30 - P I E C E S II, проект на Atom 
Theatre, поредица от танцови сайт-спесифик ак-
ции, свързани с конкретната средата, в която 
се случват.
Проектът P I E C E S II на  Atom Theatre е по-
редица от танцови сайт-спесифик акции, 
свързани с конкретната средата, в която се 
случват. Основната идея е тяло, движение, 
танц и музика да бъдат интегрирани в дадена 
среда, като се изходи от нейната архитектура, 
дизайн и атмосфера. В процеса на търсене се 
изследват всички аспекти на интеракция между 
тяло и среда – контраст, симбиоза, взаимно 
изключване, сливане, както и взаимодействието 
им с живата музика.

ATOM THEATRE

The Hub, Zagreb Str., Kapana Neighborhood

10:00 p.m. – 11:30 p.m. - P I E C E S II,  Atom 
Theatre’s project, series of dancing, site-specific 
actions related to the specific environment, in which 
they occur
Atom Theatre’s P I E C E S II project is a series of 
dance, site-specific actions related to the specific 
environment in which they occur. The main idea is the 
integration of body, movement, dance and music in 
a specific environment, using its architecture, design 
and atmosphere as a starting point. In this quest what 
is explored are all aspects of interaction of body and 
environment - contrast, symbiosis, mutual exclusion, 
fusion - and their interaction with live music.
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ONE ARCHITECTURE WEEK

Плажът на Марица, между Пешеходен 
мост, мост на Панаира и бул. Марица

19:00 – 20:00 - Брегът на Марица, презентация 
и обиколка

21:00 – 22:00 - The river peoplе, прожекция, филм 
на Xavier Istasse (Белгия)

22:00 – 23:00 - Парти на плажа

Темата на фестивала за съвременна 
архитектура и градска среда ONE ARCHITECTURE 
WEEK (18-27 септември), е „реката”. Под 
заглавие ПРИ-ОБЩЕНА РЕКА фестивалът цели да 
създаде общности около Марица и да инициира 
ре-интегрирането на реката в социалния живот 
на Пловдив. За Нощта ONE ARCHITECTURE WEEK 
изтегля част от програмата си седмица напред. 
На специално изградената Сцена на Марица 
публиката ще може да гледа филми за различни 
реки по света, да види карта на старото корито 
на Марица и да участва в обиколка на все още 
съществуващите публични сгради, покрай които 
някога е преминавала реката. Накрая всеки ще 
може да се наслади на музиката и атмосферата 
на Плажа, който се намира непосредствено до 
Сцената.
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MANU PROPRIA
Летни сцени Конюшните на царя, Горен 
бар, ул. Съборна/ ул. Кирил Нектариев
21:00 – 23:00 - Прожекция на книгата Manu 
Propria, четене на творби от книгата, дискусия 
с авторите.
Manu Propria (със собствена ръка, собственоръч-
но) е проект, който има за цел да покаже много-
образието от български таланти.
Проектът стартира през 2014 г. в Нощта. В 
него участват над 200 артисти (популярни и 
не толкова български художници, илюстратори, 
фотографи, поети и прозаици), които са помес-
тени в над 1780 страници. Всички са български 
творци в областта на литературата и визуал-
ните изкуства.
Заради обема на проекта той ще бъде прожек-
тиран, а част от авторите ще споделят с при-
състващите своето творчество.

MANU PROPRIA
The King’s Stables, Upper Bar,  Entrance 
from Saborna St. or Kiril Nektariev St.
9:00 p.m. – 11:00 p.m. - Screening of the book Manu 
Propria, reading of works from the book, discussion 
with the authors
Manu Propria (by your own hand, self-made) is 
a project that aims to show the versatility of the 
Bulgarian talent.
The project started in 2014 during the Night. More 
than 200 artists taking part in it are presented on more 
than 1780 pages. All of them are Bulgarian artists in 
the literary and visual arts. Popular and not so popular 
Bulgarian artists, illustrators, photographers, poets and 
novelists.
Due to the size of the project, it will be screened 
and some of the authors will share their art with the 
audience.
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ATTUNED ENTANGLEMENTS – ПРОЕКТ 
НА JOTEVA и ШОПОВ

Старинен Пловдив, Лапидариум

19:00 – 01:00 - Интерактивният проект Attuned 
Entanglements, създаден от Joteva и Шопов , 
обединява фотографски техники със светлина 
и звук, които провокират рецепторната 
чувствителност на зрителя и го превръщат в 
активен участник.

ATTUNED ENTANGLEMENTS – PROJECT 
BY JOTEVA and SHOPOV

Old Town, Lapidarium

7:00 p.m. – 1:00 a.m.- The interactive project Attuned 
Entanglements, created by Joteva and Shopov 
combines photographic techniques with sound 
and light in order to provoke the viewers‘ receptive 
sensitivity and transform them into active participants.

ONE ARCHITECTURE WEEK

Maritsa’s beach, between Pedestrian’s and 
Fair’s bridge and Maritsa Blvd.

7:00 p.m. – 8:00 p.m. - The bank of Maritsa, 
presentation and a walk

9:00 p.m. – 10:00 p.m. - The river peoplе, screening, 
a film by Xavier Istasse (Belgium)

10:00 p.m. – 11:00 p.m. - Party on the beach

The topic of the festival for contemporary architecture 
and urban environment ONE ARCHITECTURE WEEK 
(18-27 September) is “the river”. Under the title 
UN-COMMON RIVER the festival aims to establish 
communities in the area around Maritsa and to initiate 
the re-integration of the river in Plovdiv’s social life. 
Because of the Night ONE ARCHITECTURE WEEK 
pulled part of its program schedule a week earlier. On 
the specially built Maritsa stage the audience will be 
able to watch movies about rivers in different parts 
of the world, see the old bed of Maritsa, and to take 
part in a walk around the still existing public buildings 
that the river used to go by. At the end of the program 
everyone can enjoy the music and atmosphere of The 
Beach which is situated right next to The Stage.
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The boa swallowed an elephant,
picture: Yana Tsvetashka
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МАГАЗИН – АТЕЛИЕ РЪКОДЕЛНИЦА

ГХГ – Пловдив Експозиция Енчо Пиронков, 
ул. Васил Кънчев 1

16:00 – 17:30 - Демонстрация – работилничка за 
деца „Отпечатък”. С помощта на предварително 
подготвени шаблони, текстилни бои и 
материали за отпечатване, пет от децата от 
публиката ще могат да отпечатат букви върху 
текстилна основа, предварително подготвена 
за целта.

RUKODELNITSA (HAND-MADE)  SHOP & 
STUDIO

City Art Gallery – Plovdiv Encho Pironkov 
Exhibit 1 Vassil Kunchev St.

4:00 p.m. – 5:30 p.m. - Print, demonstration-
workshop for children.  Using pre-prepared templates, 
textile paints and materials for printing, five children 
from the audience will be able to print letters on a 
textile backing (previously prepared for this purpose)

64

ГХГ ПЛОВДИВ - ИКОННА ЗАЛА 

ул. Съборна 22

16:00 – 20:00 - Изложба на детски рисунки от 
проведен конкурс на тема „Моята представа за 
Светеца, чието име носим аз, мама или татко“. 
Очаква се жури да награди първите три рисунки, 
както и раздаване на поощрителни награди за 
всички малки участници.

CITY ART GALLERY  PLOVDIV - ICON 
HALL

22 Saborna Str.

4:00 p.m. – 8:00 p.m. - An exhibition of children’s 
drawings from a competition entitled My Idea of a 
Saint Whose Name is the Same as Mine, My Mom’s 
and My Dad’s. A jury is expected to award the first 
three drawings and to give inducement prizes to the 
young participants
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ОИ СТАРИНЕН ПЛОВДИВ - КЪЩА 
ХИНДЛИЯН

ул. Артин Гидиков 4

16:00 – 20:00 - Първи семеен шах турнир 
„Старият Пловдив”. Участват до десет тандема 
(едно дете и един възрастен) по швейцарската 
система в пет кръга. Първите класирали се три 
отбора ще получат награди.

ANCIENT PLOVDIV MUNICIPAL INSTITUTE 
HINDLIYAN HOUSE

4 Artin Gidikov St.

4:00 p.m. – 8:00 p.m. - First family chess tournament 
The Old Plovdiv. The participants are up to ten tandems 
(one child and one adult) according to a Swiss system 
in five rounds. The top three ranked teams will receive 
prizes.

МУЗЕЙ НА АВИАЦИЯТА – ПЛОВДИВ, 
ФИЛИАЛ НА НВИМ 

с. Крумово, летище Пловдив

16:00 – 20:00 - Изстрелване с тренировъчен 
катапулт на височина до 50 см.

17:00 – 19:00 - Демонстрация на радиоуправляеми 
модели на самолети

MUSEUM ОF AVIATION – PLOVDIV, A 
BRANCH OF THE NATIONAL MUSEUM OF 
MILITARY HISTORY

village of Krumovo, Plovdiv Airport

4:00 p.m. – 8:00 p.m. - Training catapult launch up 
to 50 cm.

5:00 p.m. – 7:00 p.m. - Demonstration of  radio-
controlled airplane models
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РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – 
ПЛОВДИВ

ул. Стоян Чомаков 2

16:00 – 18:30 - „Работилничка за подаръци и 
малки чудеса“    обещава на малките посетители 
забавни часове в изработване на фигурки, цветя 
или животни от плъсти, както и сладки награди 
за всички участници.

REGIONAL ETHNOGRAPHIC MUSEUM – 
PLOVDIV 

2 Stoyan Chomakov St.

4:00 p.m. – 6:30 p.m. - Workshops for Gifts and 
Small Miracles – it guarantees many fun hours to 
the young visitors while making figurines, flowers or 
animals of felt and sweet prizes for all participants.

ПРОГРАМА НА ГАЛЕРИЯ А+ 

Ядрото, ул. Загреб, кв. Капана 

17:00 – 19:30 - Работилница „Кукино”, с автор 
Вероника Преждарова, организира за децата 
в Нощта изработка на кукли с материали за 
рециклиране, като участниците се насърчават 
да донесат свои стари неща, които биха искали 
да претворят в нов предмет. Децата ще имат 
възможност да се запознаят по забавен и 
интерактивен начин с основни природни закони 
във физиката, химията и биологията, а след 
това да бъдат водещи и актьори в театрално 
представление.

GALLERY A+ PROGRAM

The Hub, Zagreb Str., Kapana 
Neighborhood 

5:00 p.m. - 7:30 p.m. - Kukino Workshop and the 
artist Veronica Prezhdarova organize a handmade 
dolls workshop for children during the Night with 
recycling material, encouraging participants to bring 
their old stuff, which they would like to recreate into 
a new object. Children will have the opportunity to 
become familiar with the basic natural laws of physics, 
chemistry and biology in a fun and interactive way, and 
then to be hosts and actors in a theatrical performance.
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ФОНДАЦИЯ ДЖАЗТЕТ

Летни сцени Конюшните на царя, Горен 
бар, ул. Съборна 40
18:00 – 20:00 - „Джаз за деца” е уникално шоу, 
което дава възможност на малки и големи да 
свирят и пеят заедно с млади и утвърдени 
джаз музиканти, да се запознаят с различните 
инструменти и стилове в джаза.
Формацията изпълнява популярни български 
и чуждестранни детски песни в джазов 
аранжимент, както и класически пиеси с 
участието на децата. Малките импровизатори 
могат да се включат с пеене или инструмент, 
както и да свирят на най-различни перкусии, 
раздадени от водещия на шоуто. Проектът 
е насочен към малки и големи, тъй като има 
образователен и развлекателен елемент, 
представяйки джаза като достъпна и забавна 
музика.

JAZZTET FOUNDATION 

King’s Stables Summer Stages, Upper Bar, 
40 Saborna Str. 
6:00 p.m. – 8:00p.m. - Jazz for Kids is a unique show, 
which enables young and adults to play and sing along 
with new and established jazz musicians in order to 
learn about different styles of jazz and the instruments.
The band will perform popular Bulgarian and foreign 
children’s songs in jazz arrangement as well as 
classical pieces with the participation of children. The 
young improvisers may participate with singing or an 
instrument as well as playing various percussions, 
distributed by the host of the show. The project is both 
for the young and adults as it has an educational and 
entertaining element, presenting jazz as an accessible 
and fun music. 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  
ПЛОВДИВ -  МУЗЕЕН ЦЕНТЪР ЗА 
СЪВРЕМЕННА ИСТОРИЯ

ул. Ангел Букорещлиев 14

16:00 – 20:00 - Разглеждане на койнобори – в 
двора на музейния център децата могат да 
видят отблизо и да докоснат койнобори – 
копринените шарани-ветропоказатели, които се 
развяват над всяка японска къща на пети май и 
символизират гордост, твърдост, упоритост 
и издръжливост.

REGIONAL MUSEUM OF HISTORY 
PLOVDIV  - MUSEUM CENTER FOR 
MODERN HISTORY   

15 Angel Bukoreshtliev St.

4:00 p.m. – 8:00 p.m. - Exhibit of “koinobori”. Children 
will have a chante to take a close look and touch 
“koinobori” in the courtyard of the museum center. 
“Koinobori” are silk carp-shaped wind socks that fly 
over every Japanese house on the fifth of May and 
symbolize pride, hardness, toughness and strength.
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БИБЛИОТЕКАТА

ул. Лейди Странгфорд 5

16:00 – 20:00 - Клуб Библитеката организира 
театрален уъркшоп с театър Питър Пан и 
латино уроци за деца. Малките посетители в 
Нощта ще могат да вземат урок по актьорско 
майсторство с актьора Анди Райчев, както и 
уроци по латино танци с учители от латино 
училищата в града.

THE LIBRARY CLUB 

5 Lady Strangford Str.

4:00 p.m. – 8:00 p.m. - The Library club organizes 
workshop with Peter Pan Theater and Latino dance 
lessons for children. The Little Night’s visitors can 
take an  acting lesson with the actor Andy Rajchev 
and Latino dance lessons with teachers from Latino 
schools in the city.

БАСКИА КАФЕ § БУТИК

кв. Капана, ул. Братя Пулиеви 4

16:00 – 16:30 - Пантомима „Необичайни срещи“ – 
разстоянията нямат значение, когато е налице 
желание за приключения.

Баскиа Кафе § Бутик предлага на посетителите 
на Нощта допир до един вид театрално 
изкуство, което ни дава свободата да играем с 
актьорите, да се смеем на техните физиономии, 
да се удивляваме на техните движения и най-вече 
да проникнем в тяхната история, пресъздадена 
без издаден стон или звук. Пантомима с Невена 
Денчева и Стела Кръстева.

BASQUIAT CAFE & BOUTIQUE 

4 Bratya Pulevi Str. Kapana Neigborhood

4:00 p.m. – 4:30 p.m. - Pantomime Unusual Meetings: 
distance doesn’t matter, when there is a longing for 
adventure.

Basquiat café & boutique offers to the visitors of “The 
Night” a touch to a theatrical art that gives us the 
freedom to play with the actors, laugh at them and 
be amazed of their movements and mostly reaching 
into their story recreated without a moan or sound. 
Pantomime by Nevena Dencheva and Stela Krusteva.
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ИКОНОМИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА И 
ХАКАФЕ

ул.11-ти Август 1

16:00 – 20:00 - „Малките откриватели“ – 
литературно четене на книги и комикси за деца с 
икономическа тематика. Малките участници ще 
имат възможността да се потопят в специално 
подготвена за събитието възстановка на 
сценки от книжки, както и да вземат дейно 
участие в развитието на сюжета. Предвидени 
са и икономически игри с награди, адаптирани за 
деца до 10-годишна възраст.

ECONOMIC LIBRARY AND HACKAFE 

1 11th August Str.

4:00 p.m. – 8:00 p.m. - Little Explorers – reading 
books and comics for children on economic issues. 
The younger participants will have the opportunity 
to immerse themselves in a specially prepared for 
the event reconstruction of scenes from books and 
to participate actively in the development of the plot. 
There will also be economic prize games adapted for 
children up to 10 years of age.

ДЕТСКИ ОТДЕЛ НА НБ „ИВАН ВАЗОВ“

ул. Авксентий Велешки 15
17:00 – 19:30 - Aтелиета „Кое е твоето приказно 
камъче?”; „Камъчетата на приказките”; „Камъче 
си избери – играта започни”; „Руническа изненада 
за родители”.
По традиция Детски отдел на РНБ „Иван Вазов“ 
се включва в детската програма на фестивала 
„Малката Нощ“ с творческа работилничка за 
миникартини, VI-то издание – „Безценни камъчета 
на въображението“. Малките посетители ще 
използват като основен материал за творене 
в уъркшопа малки речни камъчета, които после 
ще станат част от  импровизирана изложба 
на изработеното. В работилничката ще се 
включат и доброволци, които ще четат и 
рисуват с малките посетители. Поканени са да 
се присъединят и всички родители.

IVAN VAZOV REGIONAL PUBLIC LIBRARY 
CHILDREN’S DEPARTMENT 

15 Avksentii Veleshki Str.
5:00 p.m. – 7:30 p.m. - Workshops: Which is your 
magical stone?; Fairytale stones; Pick a stone – start 
the game; Runic surprise for the parents.
Traditionally the Children’s Department of Ivan Vazov 
Regional Public Library joins the children’s program of 
the festival the Little Night with a creative workshop for 
mini-artworks VI – Precious Stones of the Imagination. 
The young artists will use as a basic material in the 
workshop river stones, acryl and sparkle markers. 
Everything created will be shown in an improvised 
exhibition. The volunteers in the library will help out 
during the workshop. Parents are invited. 
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МАГАЗИН – АТЕЛИЕ РЪКОДЕЛНИЦА

ул. Златарска 28

16:00 – 17:30 - Демонстрация – работилничка за 
деца „Изработване на букви от вълна”. Водещите 
на работилничката ще покажат различни 
методи за работа с вълна (иглонабиване и мокро 
плъстене), демонстрирайки различните си 
гледни точки за стил, текст и начин на работа. 
Доброволци от публиката (не повече от пет 
деца) ще могат да се включат и да моделират 
свои букви с вълна.

RUKODELNITSA (HAND-MADE)  SHOP & 
STUDIO 

28 Zlatarska Str.

4:00 p.m. – 5:30 p.m. - Demonstration – workshop 
for children: Making Wool Letters. The organizers of 
the workshops will demonstrate different methods of 
working with wool (needle felting and wet felting), their 
different viewpoints to style, text and work. Volunteers 
from the audience (no more than five children) will be 
able to participate and shape their own letters from 
wool.

ЛЪКИ – ДОМ НА КИНОТО

ул. Гладстон 1

16:00 – 17:30 - „Гномео и Жулиета”

18:00 – 19:30 - „Замбезия”

Прожекции на филми за деца.

LUCKY – HOUSE OF CINEMA

1 Gladston Str

4:00 p.m. – 5:30 p.m. - Gnomeo and Juliet

6:00 p.m. – 7:30 p.m. - Zambezia

Screenings of films for children
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ОЕ ШАЛОМ ПЛОВДИВ, НАРОДНО 
ЧИТАЛИЩЕ ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ 1945 Г.

ул. Хр.Г.Данов 20

17:00 – 18:30 - Арт занимания за деца – начални 
умения за  създаването на картина

JEWISH ORGANIZATION  SHALOM – 
PLOVDIV, SHALOM ALEYHEM 1945  
COMMUNITY CENTER  

20 Hr.G.Danov Str.

5:00 p.m. – 6:30 p.m. - Art childcare for the kids – 
basic skills for creating a painting

МАЛКАТА БИБЛИОТЕКА

кв. Капана, ул. Христо Дюкмеджиев 12

16:00 – 20:00 - Арменски притчи и легенди 
– представяне и четене на издадените от 
фондация „Аракс” книги за деца  „Приказките на 
дядо“ – оцветяване и запознаване с арменските 
букви.

THE LITTLE LIBRARY 

12 Hristo Dyukmedzhiev Str Kapana 
Neigborhood

4:00p.m. – 8:00p.m. - Armenian proverbs and 
legends – presenting and reading of children books 
issued by foundation Araks– Grandpa’s Tales, coloring 
and introduction to Armenian letters.
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Наред с вече традиционните програми „Музеи и галерии“, „Култура и клуб“, „Град и публични пространства“ 
и „Малката нощ“,  Нощ/Пловдив стартира специална кураторска програма своеобразно продължение на 
предишни проекти като „Ритуали на обичайното“ (2012, куратор Вера Млечевска) и „Тъмната страна на 
нощта“ (2014, кураторски колектив от фондация „Изкуство дела и документи“). 

Основна цел на програмата е да представя различни погледи върху съвременното изкуство и да предос-
тавя свободно пространство за експерименти и нови идеи в специфичния контекст на Нощта - ограниче-
ност в само една или две вечери, многохилядната публика и динамичната атмосфера.

Първото издание на програмата ще включи четири проекта на кураторите: Арън Мултън (Лос Анджелис), 
Емил Урумов (Париж), Владия Михайлова (София) и Стефка Цанева (Пловдив). Четирите проекта ще се със-
тоят на локации от Алтернативна карта на Пловдив (проект на фондация „Отворени изкуства“). 

-

Along with programs by now that become a tradition such as Museum and Galleries, Culture and Club, City and Public 
Spaces and The Little Night, Night/Plovdiv is starting a special curatorial program that is a continuation of projects from 
previous years such as Rituals of the Habitual (2012, curator Vera Mlechevska) and The Dark Side of the Night (2014, 
curatorial collective from the Art Affairs and Documents Foundation).

The program’s main goal is to present different perspectives on contemporary art and to provide a free space for 
experiments and new ideas in the specific context of the Night - time limitations to one or two evenings, its many 
thousands audience and dynamic atmosphere.

The program’s first edition will include four projects by curators Aaron Moulton (Los Angeles), Emile Ouroumov (Paris), 
Vladiya Mihaylova (Sofia) and Stefka Tsaneva (Plovdiv). The four projects will take place in locations from the Alternative 
Map of Plovdiv (a project of The Open Arts Foundation).



I Pencil, 2015, Maxime Bondu
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КУРАТОРСКА ПРОГРАМА
CURATORIAL PROGRAM

11,12 СЕПТЕМВРИ / SEPTEMBER

Русеви, Сам и Даян Стюарт, Синтия Шварц и Ро-
бин Сийгъл, Линда и Крейг Мултън, Мете и  Асгер 
Мултън.

Проектът се осъществява със съдействието на 
посолство на САЩ в България. 

AMERICANAESOTERICA

Curated by Aaron Moulton 

Artists: Mike Bouchet, Jason Metcalf, Sterling 
Ruby, Max Hooper Schneider, Jen West

SARIEV Contemporary Gallery, Kosmos Cinema, 
Otets Paisiy Str., various secret locations 
throughout city

11 and 12 September, 7 p.m. – 01 a.m. 

The exhibition in SARIEV Contemporary is on view till 
30 October, 2015.

AMERICANAESOTERICA is a presentation of artists 
from California whose artistic practices employ 
aspects of ritual, superstition, alchemy and magic. The 
exhibition takes the form of a conspiracy theory as a 
way to explore esoteric tendencies in contemporary 
art. Produced on the occasion of Museum Night 
Plovdiv 2015, the exhibition occurs both within 
the white cube of Sariev Gallery with public art 
interventions dispersing throughout the city of Plovdiv.

The exhibition is kindly supported by the U.S. 
Embassy in Sofia, Bulgaria. Additional support was 
generously provided by Alex Marshall, Mihail Lari and 
Scott Murray, James Lindon, Peres Projects, Diliana 
and Spas Roussev, Sam and Diane Stewart, Cynthia 
Schwartz and Robyn Siegel, Linda and Kriegh Moulton, 
Mette and Asger Moulton.

The project  is kindly supported by the US Embassy 
in Bulgariа.
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АМЕРИКАНАЕЗОТЕРИКА

Куратор Арън Мултън

Художници: Майк Буше, Джейсън Меткалф, 
Стърлинг Руби, Макс Хупър Шнайдер, Джен 
Уест

Галерия SARIEV Contemporary, кино „Космос“, 
улица „Отец Паисий“, различни тайни 
локации из града

11 и 12 септември, 19:00 – 01:00 ч

Изложбата в SARIEV Contemporary може да се 
види до 30 октомв ри, 2015.

АМЕРИКАНАЕЗОТЕРИКА е проект, представящ 
артисти от Калифорния, чиито художествени 
практики ползват аспекти на ритуала, суевери-
ето, алхимията и магията. Изложбата има фор-
мата на теория на конспирацията като начин да 
се изследват езотеричните тенденции в съвре-
менното изкуство. Създадена за Нощ/Пловдив 
2015г., изложбата се случва, както в белия куб 
на галерия Sariev Contemporary, така и с намеси в 
градска среда, пръснати из целия Пловдив.

Изложбата е се осъществява с подкрепата 
на посолството на Съединените американски 
щати в София, България. Специални благодарнос-
ти на следните хора, които подкрепиха излож-
бата: Алекс Маршал, Михаил Лари и Скот Мъри, 
Джеймс Линдън, Перес Проджектс, Диляна и Спас 
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до затварянето му през 1999 г. Като ретинов 
остатък от екрана той ще се опита да 
дедуцира доминиращия цвят от филмите, които 
населението на Пловдив си спомня.

Ако желаете да дадете своя принос за разра-
ботката, моля, изредете всички филми, които 
си спомняте, че сте видели в Кино Космос и ги 
пратете на следния имайл адрес: ouroumov@
gmail.com 

Проектът е подкрепен от Френски културен 
институт - София. 

THE DEEP WAR

Curated by Emile Ouroumov

Artist: Maxime Bondu

36 Otets Paisiy Str.

11 and 12 September, 7 p.m. – 01 a.m. 

For the Night, the French artist Maxime Bondu will 
present his work The Deep War in an exhibition space 
on 36 Otets Paisiy Str.

The Deep War is a computer experiment made with the 
technologist Julien Griffit. Two Artificial Intelligences, 
working autonomously, are fighting on a chess board. 
Knowing only the rules at first, with no databases, the 
A.I evolves and grows up aggregating experience in 
relation with the memory structure. A window is open 
to an unpredictable and intuitive behavior. During their 
existence, each different because of the first match 
(one in defense and the other in attack), they create 
their own databases. The learning abilities place the 
experiment in a large scale of time where can pop up 
large possibilities. Imagined as echo to the famous 
game Deep Blue vs Kasparov in 1996, where for the 
first time a super-computer were able to beat a Grand 
Chess Master, the piece questions the idea of the 
awakening to consciousness and spirit of the machine.

On another hand Maxime Bondu will start a research 
for new artworks related to the film programming of 
the Kino Kosmos since its opening in 1964 up to 
its closing in 1999. As a retinal persistence of the 
screen, he will try to deduce the dominant color from 
the movies that the population of Plovdiv remembers.

If you wish to contribute to the elaboration, please 
list all the films you remember having seen in the 
Kino Kosmos, and send them to the following email 
address: ouroumov@gmail.com 

The project is kindly supported by Istitut Francais de 
Bulgarie.
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ДЪЛБОКАТА ВОЙНА

Куратор: Емил Урумов

Артист: Максим Бондю

Локация: ул. Отец Паисий 36

11 и 12 септември, 19:00 – 01:00 ч

За Нощта френският художник Максим Бондю 
ще представи своята работа „Дълбоката война“ 
в изложбено пространство на ул. „Отец Паисий“ 36. 

„Дълбоката война“ е компютърен експеримент, 
създаден съвместно с технолога Джулиън Гри-
фит. Два, работещи независимо от един от друг, 
изкуствени интелекта се противопоставят на 
шахматната дъска. Първоначално познаващ само 
правилата, без бази данни, изкуственият инте-
лект еволюира и „пораства“, събирайки опит във 
връзка с паметовата структура. Това отваря 
прозорец към непредсказуемо и интуитивно 
поведение. По време на своето съществуване, 
всяко от тях различно заради първата партия 
(единият в отбрана, а другият в нападение), те 
създават собствени бази данни. Способностите 
за учене поставят експеримента в един широк 
времеви хоризонт, където възможностите са 
големи. Замислен като отзвук на прословутата 
партия Дийп Блу срещу Каспаров през 1996г., 
където за пръв път суперкомпютър се оказва 
способен да победи гросмайстор по шахмат, 
работата поставя въпроса за пробуждането на 
съзнанието и духа на машината.

Освен с представяне на „Дълбоката война“ Мак-
сим Бондю ще се включи в Нощта с изследва-
не, целящо създаванео на нови художествени 
работи, свързани с филмовата програма на 
кино Космос от откриването му през 1964 г. 

КУРАТОРСКА ПРОГРАМА
CURATORIAL PROGRAM

11,12 СЕПТЕМВРИ / SEPTEMBER



68

* Размисълът върху условията на съвременна-
та ситуация на човека и човешкото ще продъл-
жи и през втората вечер на Нощта, 12.09. от 
20:00 до 21:00 ч., когато заедно с художничката 
и кураторката Урсула Пробст ще се дискутира 
върху работите на Фани Футеркнехт и други 
пърформанси и автори, които поставят сходни 
въпроси.

Проектът е подкрепен от Австрийско посол-
ство в България. 

“HUMAN, ALL TOO HUMAN”
Curated by Vladiya Mihaylova

Participants: Fanni Futterknecht (artist) and 
Ursula Probst (curator, artist)

Lotus Hall, 34 Hristo G. Danov St.

September 11, solo performance “A Soft 
Gesture” by Fanni Futterknecht with live sound 
by Angel Simitchiev, 9:00 p.m. to 9:25 p.m., 
11:00 p.m. to 11:25 pm

September 12, 8:00 p.m. to 9:00 pm. – 
conversation with the artist Fanni Futterknecht 
and the curator Ursula Probst on the 
contemporary situation and the human condition.

“A Soft Gesture” is a solo performance, part of the 
larger piece This is not a Romantic Project that deals 
with the nature of emotions and the way they influence 
the perception. Happiness, anger, confidence, love, 
anxiety – the entire spectrum of emotion is seen 
as a system through which I (the subject) establish 
a connection with the other person or other things 
outside self. In the center there is contemporary 
human being who is at a distance both from the world 
and him/herself and whose numbness is embodied in 
the artificial plastic and rather virtual environment. The 
surrounding is filled with objects and circumstances 
that are not always understandable and may seem 
close or distant, threatening or attractive, but also 
fragile and vulnerable like the subject itself.

* The reflection on contemporary situation and the 
human condition will continue also during the second 
night of the Night, on 12.09., from 8 to 9 pm, when 
together with the artist and the curator from Austria 
– Ursula Probst, there will be a discussion on Fanni 
Futterknecht’s works as well as on other performances 
and artists, who deal with similar issues in their works.

The project  is kindly supported by the Austrian 
Embassy in Bulgaria
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„ЧОВЕШКО, ТВЪРДЕ ЧОВЕШКО“

Куратор: Владия Михайлова

Участници: Фани Футеркнехт (артист) и 
Урсула Пробст (куратор, артист)

Зала „Лотос”, ул. „Христо Г. Данов”, 34 

11 септември, соло пърформанс „Меко 
движение” на Фани Футеркнехт със звук на 
живо от Ангел Симитчиев, 21:00 – 21:25 ч., 
23:00 – 23:25 ч.

12 септември, 20:00 – 21:00 ч. разговор с 
Фани Футеркнехт и с кураторката Урсула 
Пробст върху условията на съвременната 
ситуация на човека и човешкото. 

„Меко движение” е соло пърформанс, част от 
по-голям проект „Това не е романтичен проект”, 
който се занимава с характера на емоциите и 
с начина, по който те влияят върху  възпри-
емането на света. Щастие, гняв, увереност, 
любов, тревога – целият спектър на емоционал-
ността, се разглежда като система от взаимо-
връзки, чрез която „аз” (субектът) установява 
връзката си с другия или другото. В центъра е 
съвременният човек, пребиваващ едновременно 
в състояние на дистанция от света и от самия 
себе си. Неговата/нейната скованост е въплъ-
тена в изкуствения, пластичен, виртуален свят, 
в който е поставен/а. Той/тя е заобиколен/а от 
предмети и обстоятелства, които не винаги 
разбира и които могат да изглеждат близки или 
далечни, заплашителни или привлекателни, или 
пък уязвими като самия субект. 
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STILL HERE. AT THE ARCHIPELAGO OF 
THE METEORITES

Curator: Stefka Tsaneva

Youth House, Ballet hall, St. Avksentij Veleshki № 20

Artists: Ani Vasseva, Georgi Sharov, Boyan 
Manchev and Leonid Yovchev

11 and 12 September, 7:00 p.m. – 01:00 a.m.

Still Here. At the Archipelago of the Meteorites

Ani Vasseva, Georgi Sharov, Boyan Manchev and 
Leonid Yovchev from Metheor will put their theatrical 
practice to an extreme shock (typical of them) 
depriving it of physical presence and transforming it 
into a multidimensional and polyphonic landscape. 
The change in physical state is accomplished with 
no loss of energy. The excessive rhythms, demonic 
stubbornness in the search for unimaginable 
techniques of thought, language and bodies that 
define Metheor’s work are “still here” in the space of 
the archipelago of meteorites populated by fantastic 
forms.

ОЩЕ ТУК. НА АРХИПЕЛАГА НА  
МЕТЕОРИТЕ

Куратор: Стефка Цанева

Артисти: Ани Васева, Георги Шаров, Боян 
Манчев и Леонид Йовчев (група „Метеор“)

Младежки Дом, Балетна зала, ул. Авксентий 
Велешки № 20

11 и 12 септември, 19:00 – 01:00

Още тук. На Архипелага на Метеорите

Ани Васева, Георги Шаров, Боян Манчев и Леонид 
Йовчев от „Метеор“ ще подложат театралната 
си практика на крайно сътресение (типично за 
тях), за да я лишат от физическо присъствие 
и да я трансформират в многоизмерен и много-
гласен пейзаж. Промяната на агрегатното със-
тояние се осъществява без загуба на енергия. 
Ексцесивните ритми, демоничното упорство 
в търсенето на невъобразими техники на ми-
сълта, езика и телата, обуславящи работата 
на „Метеор“, са „още тук“, в населеното с фан-
тастични форми пространство на архипелага на 
метеорите. 

„Метеор“ е група съмишленици с непостоянен 
състав, която работи със сценични, визуални 
и текстови художествени и критически форми. 
Част от нейното ядро са Ани Васева (автор на 
текстове, режисьор, теоретик, костюмограф и 
сценограф), Боян Манчев (автор на текстове, 
драматург, теоретик), Леонид Йовчев (актьор, 
съавтор) и Георги Шаров (графичен дизайнер, 
сценограф, фотограф и музикант).

72
КУРАТОРСКА ПРОГРАМА
CURATORIAL PROGRAM

11,12 СЕПТЕМВРИ / SEPTEMBER



Фондация „Отворени Изкуства“ е създадена в Пловдив през 2007 година. От тогава досега дейностите 
на фондацията са насочени към създаването и устойчивото развитие на модели и практики за подкрепа 
на българската съвременна култура.
Дейността на фондацията е насочена основно към създаването, разработването и продуцирането на 
собствени културни проекти в три основни програми: Програма Нощ на музеите и галериите, Програма 
Град и Култура и Образователна програма.
-
Open Arts Foundation was founded in Plovdiv, in 2007. Since then the foundation is working for sustainable development 
and creation of models and practices to support the Bulgarian modern culture. 
The foundation’s policy is to develop and produce its own cultural projects in three main programs: Night of Museums 
and Galleries, City & Culture and Educational program.
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„Зелен“ инфопункт на „Нощ/Пловдив“ 2015
Тази година фестивалът „Нощ/Пловдив“, 2015 успя да осъществи една дълго обмисляна идея, а именно да 
даде поле за изява на млади български архитекти за проектирането и реализацията на инфопункта на фес-
тивала  - Локация 0 в Нощта. С любезната подкрепа и доверие на партньорите от EVN България, както и 
с безценните съвети на Triple Green Building Group, бе направена отворена покана за проектни предложения 
с акцент върху енергийно независимите и иновативни зелени решения.
Оценката на получените общо 22 проекта бе поверена на жури в състав Виктор Янков, фестивален ди-
ректор на „Нощ/Пловдив”; Светлана Куюмджиева – Артистичен директор на ОФ „Пловдив 2019“; Калина 
Трифонова – зам.-председател на Управителния съвет на EVN България; Арх. Весела Вълчева-Макгий – кон-
султант по устойчиво строителство, Triple Green Building Group; Арх. Георги Кътов и арх. Вяра Желязкова  
– I/O Архитекти. Благодарим им за професионализма, отделеното време и отдаденост при разглеждането 
на проектите!
На първо място журито класира проекта на колектив DVEIF, и по-конкретно на младите архитекти Николай 
Топалов, Димитър Свиленов и Виктор Грозев. Като достойнства на проекта бяха посочени съвременната 
форма от органичен материал и специалното отношението към заобикалящата среда. 
-
„Green“ info point for Night / Plovdiv 2015
This year the festival Night /Plovdiv succeeded to realize a long-contemplated idea, namely to provide a platform for 
young Bulgarian architects for the design and implementation of info point of the festival - Location 0 in the Night. With 
the kind support and trust of the partners  from EVN Bulgaria, as well as the great advices from Triple Green Building 
Group, we made an open call for proposals focusing on energy independence and innovative green solutions. 
The evaluation of the total 22 projects was entrusted to the jury Victor Yankov, festival director of Night / Plovdiv; 
Svetlana Kuyumdzhieva - Artistic director of MF Plovdiv 2019; Kalina Trifonova - Deputy Chairman of the Board of EVN 
Bulgaria; Arch. Vessela Valtcheva-McGee - consultant on sustainable construction, Triple Green Building Group; Arch. 
Georgi Katov and arch. Vyara Zhelyazkova - I / O Architects. We thank them for the time, professionalism their devotion 
during the evaluation of the projects!
On the first place the jury ranked a project by the team DVEIF, and namely the young architects Nikolay Topalov, Dimitar 
Svilenov and Victor Grozev. As advantages of the project were mentioned the modern form made by organic material 
and the special attitude of the constriction towards the environment.
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