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ПРОГРАМА КЛУБ И МУЗИКА / Club and Music
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За тринадесета поредна година Пловдив оживява в НОЩ-
та. Започвайки през вече далечната 2005 г. като нощ на 
отворени врати за музеите и галериите, фестивалът днес 
е мултижанрово събитие, което привлича все повече участ-
ници. За първа година той се провежда в три вечери, които 
имат различни акценти и свободен вход за всички. 

Ако ви е любопитно, какво се случва в музеите и галериите, 
какви са техните колекции и нови пространства, запазете 
си датата 15 септември, когато вратите им ще бъдат 
отворени за публика до 01:00 ч. Ако се интересувате по-ско-
ро от съвременен танц и пърформанс, обичате да знаете 
повече за изкуството и сте фен на експерименталните, 
нови жанрове, то следете програмата на 16 септември. За 
всички, които не искат НОЩта да свършва, нещо са про-
пуснали, искат да се включат в уъркшоп или ателие, или пък 
просто да видят някои от изложбите отново, ще имате 
тази възможност в неделния ден (17 септември).

Програмата през 2017-та е разпределена по традиция в те-
матични подпрограми:

МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ, АТЕЛИЕТА – като за първи път ателиетата 
са акцентирани като равностойна част от програмата, за 
да може публиката да надникне свободно в тези специфични 
работни пространства на изкуството; 

ГРАД И КУЛТУРА – представя културното съдържание на чи-
талаища, театри, библиотеки, общностни и/или религиозни 
центрове, културни домове, кинозали; 

KЛУБ И МУЗИКА – представя алтернативните клубни прос-
транства в града; 

ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА пък работи за развитието на 
културната карта на Пловдив като представя артистични 
проекти в открити публични пространства; 

МАЛКАТА НОЩ по традиция включва събития за най-младата 
и будна аудитория.

ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА с мотото ТУК НАВСЯКЪДЕ представя 
специална селекция на артистични проекти, които органи-
заторите в партньорство с някой от най-активните меж-
дународни културни институти и посолства подготвят 
специално за публиката на НОЩТА.

Вижте и рубриката ни „СВЕТЛИНИТЕ НА НОЩТА“, която по-
казва нови участници и локации на фестивала

Ключовите думи за НОЩта са ентусиазъм, атмосфера, 
култови партита, интересни изложби, нови артисти, меж-
дунардни гости... НОЩта е жив организъм, който създава 
процеси, отваря пространства, сътворява. Фестивалът 
е най-дългогодишният и най-мащабен проект на фондация 
„Отворени изкуства” и една от причините за създаването 
на саматаа организация, която тази година празнува своя 
десет годишен юбилей. На него е посветена специалната 
кураторска програма тази година, подготвена от културо-
лога Владия Михайлова под мотото „ТУК НАВСЯКЪДЕ”. 

Следете нашата програма и създайте своята уникала НОЩ!

For the thirteenth consecutive night Plovdiv comes to life in the 
NIGHT. Starting in the already distant year of 2005 as a night of 
open doors of the museums and galleries, today the festival is a 
multi-genre event that attracts ever more participants. For the first 
time it takes place in three evenings, which accent on different 
events and offer free entrance to everyone. 

If you are curious to know what is going on in the museums and 
galleries, what collections and new spaces they have to offer, mark 
the date September 15th, when their doors will be open to the 
public until 01:00 am. If you are more interested in contemporary 
dance and performance, enjoy being better informed about art, 
and are a fan of the experimental, new genres, keep track of the 
programme on September 16th. For all those who are unwilling to 
see the NIGHT end, have missed an event, wish to join a workshop 
or a studio or simply see certain projects again, rest assured of 
having this opportunity on the Sunday (September 17th). 

The 2017 Programme is traditionally divided into thematic sub-
programmes: 

MUSEUMS, GALLERIES, STUDIOS – for the first time the studios 
are accentuated as an equal part of the programme, so that the 
audience can peer into these specific workspaces of the artists; 

CITY AND CULTURE – presents the cultural content of cultural 
clubs, theatres, libraries, community and/or religious centres, 
cultural houses, cinemas; 

CLUB AND MUSIC - presents the alternative club spaces in the city; 

PUBLIC SPACES works for the development of the cultural map of 
Plovdiv by presenting artistic projects in open air public spaces; 

THE LITTLE NIGHT traditionally includes events for the youngest 
and sleepless audience.

OPEN ARTS PROGRAM with the slogan HERE EVERYWHERE will 
present a special selection of artistic projects released specially 
for the audience of the Night in partnership with some of the most 
active international cultural institutes and embassies in Bulgaria.

See also our SPOTLIGHTS OF THE NIGHT section, which shows 
new participants and locations in the festival.

The key words for the NIGHT are atmosphere, interesting 
exhibitions, enthusiasm, cult parties, new artists, international 
visitors .... THE NIGHT is a living organism that establishes 
processes, opens up spaces, creates. The festival is the most 
long-standing and large-scale project of Open Arts Foundation, and 
one of the reasons for which the organization itself was established 
and this year celebrates its 10th anniversary. The specially curated 
jubilee programme this year is prepared by culturologist Vladiya 
Mihaylova under the motto “HERE EVERYWHERE”. 

Keep track of our programme and create your own unique NIGHT! 





ИЗТЕГЛИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ 
DOWNLOAD NIGHT’S MOBILE APP

NIGHT.BG  
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МУЗЕЙ НА АВИАЦИЯТА – ПЛОВДИВ, 
ФИЛИАЛ НА НВИМ

с. Крумово, летище Пловдив

15.09.2017

15:00 – 20:00 Достъп на посетителите до кабини-
те на вертолет Ми-24 и Ми-1 
15:00 – 18:00 Игра „Летец откривател”
17:00 – 18:00 Презентация за производството на 
космическа храна на доц. Илиана Начева от Инсти-
тута по криобиология и хранителни технологии
18:00 – 20:00 Да вкусиш Космоса – дегустация на 
космическа храна на част от зрителите, избрани 
чрез томбола

По-близо до Космоса
Сред атмосферата на оригинални експонати, свър-
зани с българското участие в проучването на Кос-
моса, гостите му ще могат да опитат космическа 
храна, специално приготвена за НОЩ/Пловдив 2017 
и да се превърнат в едни от малкото привилегиро-
вани посетители, усетили нейния вкус. Проектът 
има за цел да разкрие тайната на приготвянето 
на тези храни, която се основава на технологията 
на сублимационното сушене (лиофилизация). През 
последните години същата технология се налага 
и като биотехнологично решение при производ-
ството на здравословни продукти. Най-малките ни 
фенове ще се сдобият със снимка или видеоклип, 
запечатали тяхното преобразяване в космонавти.

1

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

village of Krumovo, Plovdiv Airport 

15.09.2017

15:00 – 20:00 Visitors may access the cockpits of Mi-24 
and Mi-1 helicopters. 
15:00 – 18:00 “Pilot – Discoverer” game 
17:00 – 18:00 Presentation on “space food” production 
by Iliana Nacheva, Associate Professor at the Institute of 
Cryobiology and Food Technology.
18:00 – 20:00 Tasting Space – “space food” tasting ses-
sion for lottery-selected visitors. 

Closer to Space
In the atmosphere of original exhibits associated with Bul-
garian participation in Space research, the guests will be 
able to try “space food”, specially prepared for the Night/
Plovdiv 2017, and become among the few “privileged” 
visitors to have experienced what it tastes like. The proj-
ect is intended to reveal the secret of preparing this kind 
of food which is based on the freeze drying (lyophilisa-
tion). In recent years this technology has been gaining 
ground also as a biotechnological solution in producing 
healthy products. Our youngest fans will receive a photo-
graph or a video of their transformation into astronauts.
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МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ И АТЕЛИЕТА
MUSEUMS, GALLERIES AND STUDIOS

РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 
МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

пл. Съединение 1

15.09.2017

19:00 – 01:00 Изложба „От камъка до барута” 
Музеят представя богатата на редки и ценни екс-
понати постоянна експозиция, колекция оръжия от 
неолита до XIV в. 
19:00 – 20:00 Презентация за ученици на тема „Ар-
хеологията и виртуалният свят”, която поставя 
избраните въоръжения на героите от игрите в ре-
ален и познавателен контекст

REGIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM, 
PLOVDIV 

1 Saedinenie Sq. 

15.09.2017

19:00 – 01:00 From the Stone to the Gunpowder Ex-
hibition 
The Museum presents its permanent exposition rich in 
rare and valuable exhibits, a collection of weapons from 
the Neolithic period to the 14th century. 
19:00 – 20:00 Archaeology and the Virtual World Pres-
entation for pupils, which places the chosen weapons of 
the game characters in a real-life and cognitive context.

2



3

10

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – 
ПЛОВДИВ

ул. Д-р Ст. Чомаков 2

15.09.2017

19:00 – 01:00 „Живи разкази” – изложба с непоказ-
вани досега картини от живописната колекция на 
музея. Картините са реставрирани благодарение на 
всички хора, включили се в дарителската кампания 
на НОЩ/Пловдив и РЕМ – Пловдив – ДА ВЪРНЕМ КАР-
ТИНИТЕ В МУЗЕЯ.
В годината на тройния юбилей: 100 години от съз-
даването на музея, 170 години от построяването 
на къща „Куюмджиоглу” и 80 години от смъртта на 
основателя на музея – Стою Шишков, изложбата 
ще покаже 20 картини от над 10 български автори. 
Това са художниците: Дарена Георгиева, Петко Вла-
дов, Енчо Пиронков, Анастас Стайков, Елза Гоева, 
Колю Витковски и др. В платната им могат да се 
видят сюжети, свързани с труда, бита, делниците 
и празниците на старите българи. Всички те раз-
криват различни страни от битието на предците 
ни, но творческият поглед е жив, актуален и за на-
шето време. 

19:00 – 01:00 Прожекция на филм, свързан със 
100-годишнината на музея, защото нашата пуб-
лика трябва да узнае историята на създаването 
му, както и щастливото стечение на обстоятел-
ствата Куюмджиевата къща да стане емблемата 
за припознаване на Етнографския музей в града на 
тепетата.

REGIONAL ETHNOGRAPHIC MUSEUM, 
PLOVDIV

2 Dr. St. Chomakov Str.

15.09.2017

19:00 – 01:00 Tales Alive – an exhibition of paintings 
from the museum’s collection. The paintings were 
restored thanks to everyone who participated in the 
LETS’ PUT PAINTINGS BACK IN THE MUSEUM donation 
campaign organised by NIGHT/Plovdiv and the Plovdiv 
Regional Ethnographic Museum.
This year the museam celebrates a triple anniversary: 
100 years since the museum was established, 170 years 
since the Kuyumdzhioglu house was built and 80 years 
since the death of the museum’s founder Stoyu Shishkov. 
We will celebrate with an exhibition of 20 paintings by 
more than 10 Bulgarian artists: by Darena Georgieva, 
Petko Vladov, Encho Pironkov, Anastas Staykov, Elza 
Goeva, Kolyu Vitkovski shown for the first time. The 
paintings show scenes from the everyday life, work, 
household arrangement and holidays of Bulgarians in 
the past. They show different aspects of the lives of our 
ancestors but they are seen through the living eyes of the 
artists and still pertinent to our the present.

19:00 – 01:00 – Screening of a film related to the 
museum’s 100th anniversary, because our audience 
needs to know the story of its creation as well as that 
of the fortunate coincidence of the Kuyumdzhiev house’s 
becoming the symbol of the Ethnographic Museum in the 
city of hills.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, 
МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ 
НА БЪЛГАРИЯ 1885 ГОДИНА“

пл. Съединение 1

15.09.2017

19:00 – 01:00 Изложба „Зад вратите на трезора на 
ОББ” 
По повод отбелязването на 25-ата годишнина от 
основаването си Обединена българска банка съв-
местно с Регионален исторически музей – Пловдив 
за първи път представя всички ценни антикварни 
предмети от своя фонд. Уникални пишещи и сме-
тачни машини, стенни часовници, мастилници, 
преносим компютър и документи, свързани с бан-
ковото дело са част от експонатите, които ще 
върнат в миналото посетителите на музея и ще 
разкажат по увлекателен начин историята на бан-
ковото дело у нас. Изложбата на предметите е 
плод на близо петгодишните усилия на служители 
на банката, експерти и реставратори, които оп-
исват, заснемат и реставрират предметите от 
всички клонове на финансовата институция. Ней-
ната идея се реализира благодарение на експертите 
на Регионалния исторически музей – Пловдив.
Информация за Колекцията на ОББ, част от която 
банката ще представи в Пловдив, може да бъде на-
мерена на специално създадения за нея сайт: www.
ubbcollection.bg

15 и 16.09.2017

15:00 – 18:00 – РИМ-Пловдив и ОББ канят малките 
посетители на НОЩТА в детско ателие за правене 
на копирки на банкноти и образователна игра с въл-
нуващ тур из колекцията на ОББ.

REGIONAL HISTORY MUSEUM, THE 
UNIFICATION OF BULGARIA IN 1885 
MUSEUM EXPOSITION 

1 Saedinenie Sq.

15.09.2017

19:00 – 01:00 Behind the Doors of the UBB’s Vault, 
еxhibition
On the occasion of celebrating the 25th anniversary of its 
foundation, United Bulgarian Bank jointly with the Regional 
History Museum, Plovdiv presents for the first time all the 
valuable antique objects kept in its fund. Unique typing 
machines and calculators, wall clocks, ink-pots, portable 
computer and documents related to banking are part of 
the exhibits that will take the Museum visitors back in 
time and will tell in a capturing way the history of banking 
in Bulgaria. The exhibition of these objects comes as the 
result of the nearly five-year efforts of bank employees, 
experts and restorers, who describe, photograph and 
restore the objects taken from all branch offices of the 
financial institution. The idea is realized thanks to the 
experts of the Regional History Museum, Plovdiv.
Information about the UBB Collection, part of which will 
be exhibited by the bank in Plovdiv, is available on the 
website specifically created for it: www.ubbcollection.bg

15 & 16.09.2017

15:00 - 18:00 – the museum and UBB invite the youngest 
visitors of the NIGHT to a children‘s studio for drawing 
banknotes and an educational game that will lead the 
children to an exciting tour of the UBB collection to finally 
end up finding hidden message.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, 
МУЗЕЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННА 
ИСТОРИЯ

ул. Ангел Букурещлиев 14

15.09.2017

19:00 – 01:00 Изложба на оригинални авторски про-
изведения в областта на художествената графика 
на проф. д-р Мъгърдич Касапян и Борис Ковачев 
19:00 – 01:00 Демонстрация на класически печатни 
техники за художествена графика
21:00 – 22:00 Представяне на книгите на проф. 
Касапян („Графични антитези”, посветена на твор-
чеството на проф. Иван Газдов и „Техники и мате-
риали при обучението на студентите по графика”) 
Проф. д-р Мъгърдич Касапян е пловдивски художник 
график, възпитаник на ССХУИИ „Цанко Лавренов”, 
Пловдив, и Националната художествена академия, 
преподавател в Академията за музикално, тан-
цово и изобразително изкуство – Пловдив. Проф. 
Касапян е автор на многобройни изложби, участва 
в множество международни конкурси за графика и 
екслибрис. Има две международни награди за твор-
чеството си.
Борис Ковачев е фотограф и график, който твори 
в областта на художествената фотография – в 
цифровите и класическите (аналогови) превъплъ-
щения, наред с печатната художествена графика, 
с техниките на висок, дълбок и повърхнинен печат, 
както и в сферата на рисунка/илюстрация. Автор 
на редица самостоятелни и съвместни изложби.

16 и 17.09.2017

13:00 – 17:00 Лекция и демонстрация с работилница 
за деца на печатна графика

REGIONAL HISTORY MUSEUM, 
MUSEUM CENTRE FOR 
CONTEMPORARY HISTORY

14 Angel Bukoreshtliev Str. 

15.09.2017

19:00 – 01:00 Exhibition of original author works in the 
field of art graphics by Prof. Magardich Kasapyan, PhD, 
and Boris Kovachev. 
19:00 – 01:00 Demonstration of classic print techniques 
for art graphics.
21:00 – 22:00 Presentation of Prof. Kasapyan’s books 
(“Graphic Antitheses” dedicated to Prof. Gazdov’s creative 
work, and “Techniques and Materials Used in Students’ 
Training in Graphics” 
Prof. Dr. Magardich Kasapyan is a graphics artist from 
Plovdiv. He studied at SSHUII Tsanko Lavrenov (Plovdiv), 
The National Academy of Art (Sofia) and teaches at the 
Plovdiv Academy of Music, Dance and Fine Arts. Prof. 
Kasapyan is the author of numerous exhibitions and has 
participated in numerous international competitions for 
graphics and bookplates. His works have won two inter-
national awards.
Boris Kovachev is a photographer and graphics artist 
working in the field of art photography, in both its digital 
and classical (analogue) forms, also using techniques 
of high, deep and surface printing as well as drawing/
illustrating. He’s had a number of solo and collective ex-
hibitions.

16 & 17.09.2017
13:00 – 17:00 Lecture and demonstration, with a chil-
dren’s workshop for graphic prints. 



6

13

МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ И АТЕЛИЕТА
MUSEUMS, GALLERIES AND STUDIOS

REGIONAL NATURAL HISTORY MUSEUM, 
PLOVDIV 

34 Hristo G. Danov Str. 

15.09.2017

19:00 – 01:00 Permanent exposition
20:00 Documentary: Amphibians and Reptiles in 
Bulgaria – screening 
19:00, 21:00 A specially prepared lecture by an expert on 
the topic of amphibians and reptiles, and a tour around 
the museum with the lecturer.

РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН 
МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

ул. Христо Г. Данов 34

15.09.2017

19:00 – 01:00 Постоянна експозиция
20:00 Документален филм „Земноводни и влечуги в 
България” – прожекция
19:00 и 21:00 Специално подготвена лекция с екс-
перт на тема земноводни и влечуги и тур из музея 
с лектора
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BALABANOV HOUSE 

57 Konstantin Stoilov Str.

15.09.2017

19:00 – 01:00 PLACEBO – National Autumn Exhibitions 
2017 
Ivo Bistrichki – painting (deep hall), Zoran Mishe – graph-
ics (vaulted hall),Vanya Godzhelova–painting (yard), Ma-
rieta Tsenova – photography (first floor).
19:00 – 20:00 „Days of the Music in Balabanov House“ 
presents „Harps in the Night“ with the participation of 
Anahid Tateosyan, Sophia Koleva, Gabriel Gospodinov, 
Maeve Ashling McGonegal, Anasthasia Rowland, Martin 
Demirev.An impressive number of harps, including also 
a pedal-free Celtic harp, will sound in the NIGHT – as a 
single instrument, in ensembles, and all playing together! 
The lead role in this “orchestra”: will have the renowned 
harpist and pedagogue Zdravka Koleva. 
20:00 – 23:00 Curatorial guided tour at PLACEBO Nation-
al Autumn Exhibitions 2017 with Prof. Galina Lardeva * 
The starting point is Balabanov House, the tour includes 
meetings and talks with the artists: 
20:30 – 21:00 Artist talk with Zoran Mishe (vaulted hall)
21:00 – 21:30 Artist talk with Vanya Godzhelova (yard)

16.09.2017

19:00 – 01:00 PLACEBO – National Autumn Exhibitions 
2017
Ivo Bistrichki – painting (deep hall), Zoran Mishe – graph-
ics (vaulted hall), Vanya Godzhelova–painting (yard), Ma-
rieta Tsenova – photography (first floor).

БАЛАБАНОВА КЪЩА 

ул. Константин Стоилов 57

15.09.2017

19:00 – 01:00 ПЛАЦЕБО – Национални есенни излож-
би 2017
Иво Бистрички – живопис (дълбока зала), Зоран 
Мише – графика (сводеста зала), Ваня Годжелова – 
живопис (двор), Мариета Ценова – фотография 
(първи етаж)
19:00 – 20:00 „Дни на музиката в Балабановата 
къща” представя „Арфи в Нощта“ с участието на 
Анахид Татеосян, София Колева, Габриел Господинов, 
Мейв-Ашлинг Макгонегал, Анастасия Роуланд, Мар-
тин Демирев. Впечатляващ брой арфи, сред които 
и безпедална келтска арфа, ще звучат в НОЩТА – 
поотделно, в ансамбли и всички заедно! Водеща 
фигура в този „оркестър” ще бъде изтъкнатата 
арфистка и педагог Здравка Колева.
20:00 – 23:00 Кураторски тур в ПЛАЦЕБО – Нацио-
нални есенни изложби 2017 с проф. Галина Лардева. 
*Стартира от Балабановата къща и включва сре-
щи разговори с артистите:
20:30 – 21:00 Среща разговор със Зоран Мише (сво-
деста зала)
21:00 – 21:30 Среща разговор с Ваня Годжелова 
(двор)

16.09.2017

19:00 – 01:00 ПЛАЦЕБО – Национални есенни излож-
би 2017
Иво Бистрички – живопис (дълбока зала), Зоран Мише 
– графика (сводеста зала), Ваня Годжелова – живопис 
(двор), Мариета Ценова – фотография (първи етаж)



8

15

МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ И АТЕЛИЕТА
MUSEUMS, GALLERIES AND STUDIOS

ZLATYU BOYADZHIEV GALLERY

18 Saborna Str. – Courtyard

15.09.2017

20:00 – 20:45 Light – dance performance by the Trakiya 
Sports Club 
21:00 – 21:45 Black, White and the Light part I – Pres-
entation of photographs, that have in common the sense 
of beauty, light and their interaction with shade by art-
ists Iliyan Bozhinov, Magdalena Wanley, Rosen Kolarov, 
Nikolay Zhelyazkov, Nikolay Kazakov, Samuil Velichkov;
21:45 – 22:20 Black, White and the Light part II – A new 
perspective on Zlatyu Boyadzhiev’s works – the light of 
colours playing with shades and uncovering new forms, 
images in the artists creative reality by Dimitra Lefterova 
and Sevliya Tsutsekova;
22:30 – 23:45 Classical Guitar, solo performances by 
students from Prof. Stela Miteva-Dinkova’s class.

ГАЛЕРИЯ ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ

ул. Съборна 18 – Дворно пространство

15.09.2017 

20:00 – 20:45 „Светлина“ – танцово изпълнение на 
спортен клуб „Тракия“ 
21:00 – 21:45 „Черно, Бяло и Светлината“ I част – 
презентация на фотографии, обединени от чув-
ството за красота, светлина и тяхното взаимо-
действие със сянката, с автори: Илиян Божинов, 
Магдалена Уанли, Росен Коларов, Николай Желязков, 
Николай Казаков, Самуил Величков
21:45 – 22:20 „Черно, Бяло и Светлината“ II част – 
нов поглед към творбите на Златю Бояджиев – 
светлината на цветовете, която играе със сенки-
те и разкрива нови форми, образи в творческата 
реалност на художника, с автори: Димитра Лефте-
рова и Севлия Цуцекова
22:30 – 23:45 Класическа китара, солови изпълнения 
на студенти от класа на доц. Стела Митева-Дин-
кова.
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ГАЛЕРИЯ РЕЗОНАНС

ул. Петър Парчевич 14

15.09.2017

19:00 – 01:00 „Срещи в Пловдив“, изложба
Срещата с авторите Дидие Майо (Белгия), Ерик 
Тонсберг (Швеция/Испания), Кристел Брусадели 
(Белгия), Невена Дернева и Димитър Грозданов 
(България) представлява истински сблъсък на пет 
лични стила на артисти от различни генерации. Би 
могло да се каже, че това е изпитание както за ро-
дените през 40-те години на ХХ в., така и за тези, 
родени през 80-те години. Разликите от четири 
десетилетия между генерациите трудно могат 
да бъдат наречени творческа приемственост, но 
става дума за истинско духовно наследство, което 
преминава от автор към автор.

RESONANCE GALLERY 

14 Petar Parchevich Str.

15.09.2017

19:00 – 01:00 Encounters in Plovdiv (exhibition)
The meetings with the authors Didier Mayoux (Belgium), 
Erik Tonsberg (Sweden/Spain), Kristel Brusadelli (Bel-
gium), Nevena Derneva and Dimitar Grozdanov (Bulgaria) 
are a true collision of five individual styles of artists from 
different generations. This could be said to be a challenge 
for both those born in the 1940s of the 20th century 
and those born in the 1980s. The 4-decade difference 
between the generations may hardly be regarded as an 
artistic continuity, however, this is a true spiritual heritage 
passing down from one author to the next.

ГАЛЕРИЯ ФИЛИПОПОЛИС

ул. Съборна 29, Старинен Пловдив

15.09.2017

19:00 – 01:00 Изложба на Иван Стратиев „Голямо 
и малко“ и акция „Големи и малки. Стари и нови“, 
създадена специално за НОЩ/Пловдив, 2017
В галерия „Филипополис” чрез съчетаване в една 
експозиция на произведения на стари майстори със 
съвременни творби – обекти, видео и други медии, 
ще изненадаме зрителя, ще го провокираме, ще го 
накараме да се замисли, да спре и да се вгледа в 
изложбата с друг поглед. Дали промяната в тех-
никите и медиите в изкуството води до промяна 
на идеите и нагласите към света у художника и 
публиката?

PHILIPPOPOLIS GALLERY 

29 Saborna Str., Old Plovdiv

15.09.2017

19:00 – 01:00 // Big and Small, an exhibition by Ivan 
Stratiev and art action Big and Small. Old and New, creat-
ed especially for NIGHT / Plovdiv, 2017
We at Philippopolis Gallery will combine in one exhibition 
the works of old masters with contemporary works – ob-
jects, video and other media, to surprise the spectators, 
provoke them, make them think, stop and look at the 
exhibition from a different point of view. Does the change 
in art techniques and media make the artist and the audi-
ence change their ideas and attitudes towards the world? 
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SARIEV CONTEMPORARY GALLERY

40 Otets Paisiy Str.

15 & 16.09.2017

19:00 – 01:00 Private Idano, solo show by internationally 
known artist Mike Bouchet (USA/Germany) in the pres-
ence if the artist. The exhibition Private Idano presents 
a focused selection of recent works from 2015-2017. 
These works relate to Bouchet’s interest in the power 
of mass image production, the application of behavioral 
suggestion, social controls, celebrity culture, the provoca-
tion of private desire and the history of baroque painting.
The title of the exhibition, “Private Idano”, (pronounced 
“I Dunno”), is a twist of the phrase “Private Idaho”. This 
is an English language joke about someone who is off 
in their own mental state. It can be a temporary trance 
state; or a general longstanding mood; or even about an 
individual who is practically insane. It means being in 
some other mind “state” that is far away. The artist feels 
strongly that the contemporary landscape, with all its 
conflicting fictions and realities, engenders this type of 
mindset across much of the modern life. Private Idano 
refers to the idea that privately, in our deepest thoughts, 
that we are not quite sure about our day to day decisions, 
and that our individual sense of reality is possibly un-
grounded; a feeling that is a “private I-don’t-know”.
*The project is supported by Goethe-Institut Bulgaria

ГАЛЕРИЯ SARIEV CONTEMPORARY

ул. Отец Паисий 40

15 и 16.09.2017 

19:00 – 01:00 Private Idano, първа самостоятелна 
изложба в България на междунардно известния 
художник Майк Буше (САЩ/Германия). Private Idano 
представя специална селекция от нови произведе-
ния, създадени в периода 2015 - 2017 г. Творбите са 
свързани с интереса на Буше към могъществото 
на масовата индустрия за производство на образи, 
към прилагането на поведенчески модели, социалния 
контрол, културата на звездите, провокирането на 
лични желания и историята на бароковата живопис. 
Заглавието на изложбата Private Idano (на англий-
ски произнасяно „айдъноу”) се превежда на българ-
ски като Личното ‘знамли’. Това е игра на думи с 
фразата “Private Idaho” („Лично Айдахо” от щата 
Айдахо, САЩ) – езикова шега, означаваща човек, 
който пребивава в някакво свое ментално състоя-
ние. То може да бъде временно състояние на транс, 
но може да бъде и дълготрайно общо настроение 
или дори да означава индивид, който всъщност е 
малко смахнат. Фразата Private Idano означава да 
пребиваваш в ментално „състояние”, отстранено 
далеч от „тук и сега”. Авторът вярва, че съвре-
менността, с всичките си противоположни фикции 
и реалности, предизвиква такива състояния на ума 
в много сфери на днешния живот. Изложбата „Лич-
ното знамли” развива идеята, че когато останем 
насаме и потънем в най-дълбоките си помисли, не 
сме съвсем сигурни в решенията, които взимаме 
ежедневно, че нашето лично усещане за реалнос-
тта вероятно е безоснователно. Точно това усе-
щане е и същността на „личното знам-ли-аз”.  
* С любезното съдействие на Goethe-Institut Bulgaria
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U P.A.R.K. GALLERY 

24 Otets Paisity Str. 

15 & 16.09.2017

19:00 – 01:00 Capital Views, Homage to Julia Krasteva, 
or a Wilful Review of the Things As We Found Them. 
An exhibition of works by Sasho Stoitsov, Valentin Ste-
fanov /NINA Kovacheva, Desislava Unger, Leda Ekimova, 
Stanimir Genov, Dobromir Ivan, Stella Vasileva, Kamen 
Starchev. Based on Kamen Starchev and Yovo Panchev’s 
idea.
The project brings several authors together in a certain 
answer to Visions Capitales – Arts et rituels de la decap-
itation by Julia Krasteva, a visual study on the interaction 
between ritual, myth and art in terms of the topic of de-
capitation. We start from there, as our previous project 
was about the missing head of the poet (Instead of the 
Poet’s Head) so we now proceed a little further. 

ГАЛЕРИЯ U P.A.R.K. 

ул. Отец Паисий 24

15 и 16.09.2017

19:00 – 01:00 Капитални гледища, омаж за Юлия 
Кръстева или своеволен преглед на нещата, какви-
то ги заварихме. Изложба с работи от Сашо Стои-
цов, Валентин Стефанов/НИНА Ковачева, Десислава 
Унгер, Леда Екимова, Станимир Генов, Добромир 
Иван, Стела Василева, Камен Старчев По идея на 
Камен Старчев и Йово Панчев
Проектът обединява няколко автори в своеобра-
зен отговор на Visions Capitales – Arts et rituels de la 
decapitation на Юлия Кръстева, визуално изследване 
за взаимодействието на ритуал, мит и изкуство 
през темата за обезглавяването. Тръгваме от-
там, понеже предишният ни проект беше за липс-
ващата глава на поета („Вместо глава на поета”), 
сега преминаваме малко по-нататък.
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ART GALLERY – PLOVDIV –
THE ANCIENT BATH

January Fourth Str. 

15 & 16.09.2017

19:00 – 01:00 MIGRATIONS OF FEAR. Contemporary Art 
Week 2017. Artists: Oliver Resler, Azra Aksamia, Clara 
Wilderberger, Lana Cmajchanin, Alban Muya, Kamen 
Stoyanov, Petya Dimitrova, Boryana Ventsislavova, Fanny 
Futterknecht, Nika Autor, Emil Mirazchiev, Ute Richter Cu-
rators Ilina Koralova and Boris Kostadinov
MIGRATIONS OF FEAR is a large-scale and long-term 
project, the result of intensive cooperation between ar-
tistic and cultural institutions, governmental and non-gov-
ernmental organizations from four European countries 
(Bulgaria, Germany, Austria and Slovenia), in partnership 
with Forum Stadtpark, Graz – Plovdiv – KGLU, Sloveni 
Gradets – Kunstverein, Leipzig. The project looks at as-
pects of the fears of today’s Europe. Fear is a basic and 
natural response to a threat that takes various forms: ag-
gression, panic escape, or numbness. In contrast to the 
animal world, the reactions caused by fear among human 
beings are much more varied: from the purely physical 
destruction of the object of the alleged danger to hateful-
ness, aggressive intolerance and prejudice. Human fear 
can be justified, but also illusory, or a symptom of mental 
disorder. It may be the result of purposeful manipulation 
exercised on one individual by other persons. Our fears 
are not only psychological but also social phenomena, 
and as such they are part of human history and society 
as a whole. 
The exhibition runs until 02 October.

ГХГ – ПЛОВДИВ – БАНЯ СТАРИННА

ул. Четвърти януари

15 и 16.09.2017 

19:00 – 01:00 „МИГРАЦИИ НА СТРАХА”. Седмица на 
съвременното изкуство 2017 
Участват: Оливер Реслер, Азра Акшамия, Клара 
Вилдбергер, Лана Чмайчанин, Албан Муйя, Камен 
Стоянов, Петя Димитрова, Боряна Венциславова, 
Фани Футеркнехт, Ника Аутор, Емил Миразчиев, 
Уте Рихтер
Куратори: Илина Коралова и Борис Костадинов
„МИГРАЦИИ НА СТРАХА” е мащабен и дългосрочен 
проект – резултат от интензивното сътрудни-
чество между артистични и културни институ-
ции, правителствени и неправителствени орга-
низации от четири европейски страни (България, 
Германия, Австрия и Словения), в партньорство с 
Forum Stadtpark, Грац – Център за съвременно изку-
ство, Пловдив – KGLU, Словени Градец – Kunstverein, 
Лайпциг.
Проектът разглежда аспектите на страховете на 
днешна Европа. Страхът е основна и естествена 
защитна реакция при опасност, която приема раз-
лични форми: агресия, паническо бягство или вцепе-
нение. За разлика от животинския свят, реакциите, 
породени от страх сред човешките същества са 
много по-разнообразни: от чисто физическото уни-
щожение на обекта на предполагаемата опасност, 
до прояви на омраза, агресивна нетолерантност 
и предразсъдъци. Човешкият страх може да бъде 
оправдан, но също така и илюзорен, или симптом 
на психично разстройство. Той може да е резултат 
на целенасочена манипулация, упражнявана вър-
ху един индивид от други лица. Нашите страхове 
са не само психологически, но и социални явления 
и като такава те са част човешката история и 
общество като цяло.
Изложбата продължава до 2 октомври.

МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ И АТЕЛИЕТА
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КЪЩА МЕКСИКАНСКО ИЗКУСТВО

ул. Артин Гидиков 11

15 и 16.09.2017

19:00 – 01:00 ПЛАЦЕБО – Национални есенни излож-
би 2017
Рада Дичева – керамика (двор), Радоил Серафимов – 
живопис

HOUSE MEXICAN ART 

11 Artin Gidikov Str. 

15 & 16.09.2017

19:00-01:00 PLACEBO- National Autumn Exhibitions 
2017
Rada Dicheva – ceramics (yard), Radoil Serafimov – 
painting

КЪЩА ХИНДЛИЯН

ул. Артин Гидиков 4
15 и 16.09.2017
19:00 – 01:00 ПЛАЦЕБО – Национални есенни излож-
би 2017. Васил Колев VASSILLO – графика (веранда), 
Васил Маргаритов – скулптура (двор), Стефан Ива-
нов – скулптура, обект (мааза)

15.09.2017 / Среща разговор с автори:
21:30 – 22:00 Среща разговор със Стефан Иванов  
22:00 – 22:30 Среща разговор с Васил Маргаритов

16.09.2017
16:00 – 20:00 Трети семеен шах-турнир „Стария 
Пловдив”. Участват до десет тандема (едно дете 
и един възрастен) по швейцарската система в пет 
кръга. Първите класирали се три отбора ще полу-
чат награди.

HINDLIYAN HOUSE 

4 Artin Gidikov Str.
15.09 & 16.09.2017
19:00 – 01:00 PLACEBO – National Autumn Exhibi-
tions2017. Vasil Kolev – graphics (patio), Vasil Margari-
tov – sculpture (yard), Stefan Ivanov – sculpture, object 
(cellar)

15.09.2017 / Artist talks:
21.30 – 22.00 Artist talks: Stefan Ivanov  
22:00 – 22:30 Artist talks: Vasil Margaritov

16.09.2017
16:00 – 20:00 The Third Annual Old Plovdiv Family Chess 
Tournament. Ten teams (a child and an adult) compete in 
five rounds following the Swiss system. The forst three 
teams will get prizes.
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DANCHOV HOUSE 

Hristo Peev 2A Str. Old City 

15 & 16.09.2017

19:00 – 21:30 exhibition “Interior – Exterior” by Contem-
porary Israeli Young Artists, curated by Shirley Meshulam, 
producer Yosi Ben Bassat.
Artists: Tslil Agmon / Eman Hasisi Amasha / Guy Avin / 
Avivit Ballas Baranes / Julia Berezina / Ori Haber Brosh 
/ Dorit Feldman / Mor Elnekave / Rachel Erez / Inbal 
Mendes Flohr / Yaeli Gabriely / Pini Hamou / Omri Keren 
Lapidot / Shahar Lev / Shir Lusky / Gilad Ofir / Ricki Puch 
/ Iliya Roginsky / Nadia Adina Rose / Hadar Saifan / Dafna 
Sartiel / Daniel Segel / Yam Siton / Matan Sivan / Marwa 
Tarabeya / Tzachi Topelberg / Uzi Varon / Maryia Kol Yak-
ov / Shiran Yitzhari /Yaniv Zaloof / Ameera Kasim Ziyan /
19:00 Тhe ambassador of Israel Bulgaria Ms. Irit Lilian 
and her deputy Eman Hasisi Hamasha will take part in 
the opening exhibition in Danchov House.
The artists are focused on the mutual relations between 
a man and his environment within the social, humanitar-
ian, cultural and gender aspects. The artists particularly 
deals with the ideas “Interior”, “exterior” and the border 
between them in conceptual, philosophical, social, urban 
and esthetical aspects. The exhibition included Video – 
Art, Paintings, Installations and photographs. 
*The exhibition is released in partnership between Israeli 
Embassy in Bulgaria and The Ancient Plovdiv Municipal 
Institute.

ДАНЧОВА КЪЩА

ул. Арх. Христо Пеев 2а

15 и 16.09.2017 

19:00 – 21:30 Изложба „Вътрешно – Външно“ на 
млади израелски съвременни артисти, курирана от 
Шърли Мешулам, продуцент Йоси Бен Басат
Артисти: Tslil Agmon / Eman Hasisi Amasha / Guy 
Avin / Avivit Ballas Baranes / Julia Berezina / Ori Haber 
Brosh / Dorit Feldman / Mor Elnekave / Rachel Erez / Inbal 
Mendes Flohr / Yaeli Gabriely / Pini Hamou / Omri Keren 
Lapidot / Shahar Lev / Shir Lusky / Gilad Ofir / Ricki Puch 
/ Iliya Roginsky / Nadia Adina Rose / Hadar Saifan / Dafna 
Sartiel / Daniel Segel / Yam Siton / Matan Sivan / Marwa 
Tarabeya / Tzachi Topelberg / Uzi Varon / Maryia Kol 
Yakov / Shiran Yitzhari /Yaniv Zaloof / Ameera Kasim Ziyan 
19:00 Посланикът на Израел в България г-жа Ирит 
Лилиан и зам.-посланикът г-жа Еман Хасиси Хамаша 
ще вземат участие в откриването на изложбата.
Артистите насочват вниманието си към взаимо-
връзката между човека и неговата околна среда в 
нейните социални, хуманитарни, културни и полови 
измерения. В частност артистите се занимават 
с понятията „вътрешно“ и „външно“ и границата 
между тях от концептуална, философска, социална, 
градоустройствена и естетическа гледна точка. 
Изложбата включва видеоарт, живопис, инстала-
ции и фотография.
* Изложбата се осъществява в партньорство с 
посолството на Израел в България и ОИ „Старинен 
Пловдив”.
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АМТИИ: ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ 

Стария град, ул. Зора 8

15.09.2017

19:00 – 01:00 ОТВОРЕНИ АТЕЛИЕТА – „ТУК 
НАВСЯКЪДЕ”
Отворени ателиета и изложби на студентите 
от специалностите „Живопис”, „Сценография”, 
„Графичен дизайн”, „Църковна живопис”, „Дизайн на 
облеклото”, „Мултимедия и виртуална реалност”
21:00 – 21:30 Ревю на студенти от специалност 
„Дизайн на облеклото”
В рамките на НОЩ/Пловдив 2017 за първи път 
Факултетът по изобразителни изкуства на АТИИИ, 
Пловдив ще представи изложби на студенти 
в „Отворени ателиета“ по живопис, графика, 
скулптура, сценография, фотография, графичен 
дизайн, църковна живопис, дизайн на облеклото, 
мултимедия и виртуална реалност.

Academy of Music, Dance and Fine Arts: 
GREEN SCHOOL

8 Zora Str., Old Town

15.09.2017

19:00 – 01:00 OPEN STUDIOS – HERE EVERYWHERE
Open workshops and exhibitions by students of Painting, 
Scenography, Graphic Design, Orthodox Painting, Cloth-
ing Design, Multimedia and Virtual Reality
21:00 – 21:30 fashion show by students in Clothing De-
sign
As part of NIGHT/Plovdiv 2017, the Faculty of Fine Arts 
of the Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv 
will present for the first time exhibitions of students in 
Open Workshops in painting, graphics, sculpture, sce-
nography, photography, graphic design, orthodox painting, 
clothing design, multimedia and virtual reality.

МАЛКА БАЗИЛИКА
бул. Княгиня Мария Луиза 31
15.09.2017
15:00 – 18:00 Ателие „Вълнени истории” с Йовка 
Христова. Работилницата ще ви заведе в приказ-
ния свят на цветните вълнени нишки, които ще 
оживеят умело усукани и моделирани в ръцете на 
малки и пораснали деца.
19:00 – 01:00 „Наследството на Римските догово-
ри за днешна Европа” 
Пътуваща изложба по повод на 60-ата годишнина 
от подписването на Римските договори (1957 – 
2017). Изложбата проследява с документи и факти 
най-важните събития от създаването и развитие-
то на Европейската икономическа общност и Евро-
пейския съюз до наши дни.
Организатори: Представителството на Европей-
ската комисия в България и Информационен център 
„Европа директно” – Пловдив.

THE SMALL BASILICA 
31 Knyaginya Maria Louisa Blvd. 
15.09.2017
15:00 - 18:00 Workshop “Wave Stories” by Jovka Hristo-
va. The workshop will bring you into the fairy-tale world 
of colorful wool fibers that will be alive, skillfully twisted 
and molded into the hands of young and grown children.
19:00 – 01:00 – The Heritage of the Treaty of Rome for 
Today’s Europe
A travelling exhibition celebrating the 60th anniversa-
ry of the signing of the Treaty of Rome (1957 – 2017 
г).The exhibition illustrates the most important events in 
the creation and development of the European Economic 
Community and the European Union up to now with doc-
uments and facts.
Organisers: The European Commission Bulgaria Office 
and Europe Direct Information Centre, Plovdiv.

СВЕТЛИНИТЕ
НА НОЩТА
SPOTLIGHT
OF THE NIGHT
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АТЕЛИЕ НА АТАНАС ХРАНОВ

Дом на културата „Борис Христов”, ул. 
Гладстон 15, служебен вход на гърба на 
сградата
15.09.2017
20:00 – 21:00 Среща разговор с художника Атанас 
Хранов и младите изкуствоведи Теодора Констан-
тинова и Радослав Механджийски
Ако сте от хората, които умеят да мечтаят и 
да материализират мечтите си, то ателието на 
художника Атанас Хранов е мястото, което ще ви 
зареди с разнооцветни пориви за приключения.   
* Местата за посетители са ограничени до група 
от 20 човека. Можете да се запишете предвари-
телно на: news@openarts.info

ATANAS HRANOV STUDIO

Boris Hristov Culture House, 15 Gladstone Str., 
4000 Plovdiv – staff entrance at the back of the 
building
15.09.2017
20:00 – 21:00 Artist talk with artist Atanas Hranov and 
young art experts Teodora Konstantinova and Radoslav 
Mehandzhiyski 
If you are one of those people who know how to dream 
and make their dreams come true, artist Atanas Hranov’s 
studio is the place which will inspire you with colourful 
spirits of adventures.  
*Visitor groups are limited to 20 people. You may pre-
book at: news@openarts.info

АМТИИ: СИНЬО УЧИЛИЩЕ

Стария град, ул. П. Р. Славейков 5

15.09.2017

19:00 – 01:00 ОТВОРЕНИ АТЕЛИЕТА – „ТУК НАВСЯКЪ-
ДЕ”
Отворени ателиета и изложби на студентите от 
специалностите „Фотография” и „Скулптура”
В рамките на НОЩ/Пловдив 2017 за първи път Фа-
култетът по изобразителни изкуства на АТИИИ, 
Пловдив ще представи изложби на студенти в „От-
ворени ателиета“ по живопис, графика, скулптура, 
сценография, фотография, графичен дизайн, цър-
ковна живопис, дизайн на облеклото, мултимедия и 
виртуална реалност.

Academy of Music, Dance and Fine Arts: 
BLUE SCHOOL

5 P.R. Slaveykov Str., Old Town

15.09.2017

19:00 – 01:00 OPEN WORKSHOPS – HERE EVERY-
WHERE
Open workshops and exhibitions by students of Pho-
tography and Sculpture
As part of NIGHT/Plovdiv 2017, the Faculty of Fine Arts 
of the Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv 
will present for the first time exhibitions of students in 
Open Workshops in painting, graphics, sculpture, sce-
nography, photography, graphic design, orthodox painting, 
clothing design, multimedia and virtual reality.
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INFINITUDE ATELIER – GALLERY 

Kapana District, 27 Georgi Benkovski Str. 

15 & 16.09.2017

19:00 – 01:00 Let’s Do Ceramics!? – An exhibition per-
formed using the ancient ceramic technique through firing 
in a living fire pit. 
A group of friends and colleagues working in the field of 
artistic ceramics meet in the NIGHT week to recall the 
days spent at the Academy, to discuss and work together.
 

АТЕЛИЕ – ГАЛЕРИЯ БЕЗКРАЙ 

кв. Капана, ул. Георги Бенковски 27

15 и 16.09.2017

19:00 – 01:00 Колко ми е керамично!? – Изложба, 
изпълнена с древната керамична техника чрез изпи-
чане в яма с жив огън
Група приятели и колеги, които работят в облас-
тта на художествената керамика, се събират за-
едно в седмицата на Нощта, за да си припомнят 
дните, прекарани в Академията, да дискутират и 
да работят заедно.
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STUDIOS OF PLOVDIVIAN ARTISTS 

36 Petko Karavelov Str.

15.09.2017
Lyubomir Krastev Studio 
20:00 – 23:00 Scar Field, a project on nature and its 
romantic opposition to industry. Scar Field is a graphic 
installation that exploits the hybrid nature of graphic me-
dia by combining the classic approach with 3D animation 
and an audio environment. The work relates to the theme 
of self-alienation represented by the abstract essence of 
nature. 
The project is supported by the Gaudenz B. Ruf Award 
for contemporary Bulgarian art under the Support Pro-
gramme 2016.
* Lyubomir Krastev Studio – 26 Petko Karavelov Str.

15, 16 & 17.09.2017
Dinko Angelov Studio
19:00 – 01:00 Exhibition of oil paintings, showing folklore 
festivities in Bulgaria, made of machine parts. The spirit 
of machines represented through future folklore myths. 

Hristofor Balabanov Studio 
19:00 – 01:00 Photography Exhibition 
20:00 – 21:00 „Uncle Vesko – Life as a Healer“, part 2
„Uncle Vesko – Life as a Healer”, Part 1 is an interview 
from the series of short films “StudiaStrannosti” (screen-
ing and photography exhibition). The project is on ex-
pressing interest in the authentic memories of life during 
socialism. The interviewees are people over the age of 
70, who lived in that time and provide various viewpoints 
about it. Among them are martyrs having survived the 
horror of Communist camps as well as former high-rank-
ing civil servants, and also ordinary people, hermits, el-
derly men and women, or simply interesting and strange 
individuals.

АТЕЛИЕТА НА ПЛОВДИВСКИ ХУДОЖНИЦИ 
ул. Петко Каравелов 36
15.09.2017
Ателие на Любомир Кръстев
20:00 – 23:00 Scar Field, проект за природата и 
нейното романтично противопоставяне на индус-
трията. Scar Field е графична инсталация, експлоа-
тираща хибридния характер на графичната медия, 
обединявайки класически подход с 3D анимация и 
аудиосреда. Работата е отнесена към темата за 
самоотчуждението, представена от абстрактна-
та същност на природата. 
Проектът е подкрепен от „Гауденц Б. Руф”, награда 
за съвременно българско изкуство, по Програмата 
за подпомагане 2016.
* Ателие Любомир Кръстев – ул. Петко Каравелов 26

15, 16 и 17.09.2017
Ателие на Динко Ангелов
19:00 – 01:00 Изложба с маслени платна, показваща 
фолклорни празници от България, изработени от 
машинни части. Духът на машините, представен 
чрез бъдещи фолклорни митове.
Ателие на Христофор Балабанов
19:00 – 01:00 Фотографска изложба
20:00 – 21:00 „Чичо Веско – живот на лечител“ – 
част 1
„Чичо Веско – живот на лечител” – част 1 е интер-
вю от поредицата късометражни филми „Студия 
Странности” (прожекция и фотографска изложба). 
Проектът е свързан с интереса към автентични-
те спомени за живота през епохата на социализма. 
Интервюирани са хора над 70-годишна възраст, 
които са живели в това време и дават различни 
гледни точки към него. Сред тях има както мъчени-
ци, преживели ужаса на комунистическите лагери, 
така и бивши високопоставени държавни служите-
ли, същевременно редови хора, отшелници, баби и 
дядовци или просто интересни и особени личности.
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ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР –
ПЛОВДИВ
ул. Христо Г. Данов 14
15.09.2017
21:00 – 22:30 Облаци. Theatrum Philosophicum – пер-
формативно четене на група „Метеор” по новата 
книга на Боян Манчев „Облаци. Философия на сво-
бодното тяло”. С участието на Леонид Йовчев, 
Мария Панайотова, Емона Илиева, Валери Георгиев 
и философите Боян Манчев и Футоши Хошино, под 
ръководството на Ани Васева, с включени тексто-
ве на Уилям Блейк, Ясуо Кобаяши и Футоши Хошино
„Облаци” поставя въпроса за свободата на тяло-
то и метаморфозата на субекта, опитвайки се да 
разпали въображението отвъд ограниченията на 
закостенелите форми. Книгата въвежа нов радика-
лен метод, определен от Манчев като „философска 
фантастика”. 

STATE PUPPET THEATRE, PLOVDIV

14 Hristo G. Danov Str.
15.09.2017
21:00 – 22:30 “Clouds. Theatrum Philosophicum” – a 
performative reading of Meteor based on Boyan Man-
chev’s new book “Clouds.Philosophy of the Free Body”. 
With the participation of Leonid Yovchev, Maria Panayoto-
va, Emona Ilieva, Valeri Georgiev and philosophers Boyan 
Manchev and Futoshi Hoshino, directed by Ani Vasseva, 
featuring texts by William Blake, Yasuo Kobayashi and 
Futoshi Hoshino. 
“Clouds” poses the question about the freedom of the 
body and the metamorphosis of the subject, attempting 
to kindle the imagination beyond the constraints of the 
rigid forms. The book introduces a new radical method 
defined by Manchev as “philosophical fiction”. 

АРМЕНСКИ КУЛТУРНО-
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ул. Христо Дюкмеджиев 12

15.09.2017

18:00 Откриване на фотографска изложба „Нeпозна-
тата Армения”
21:00 Концерт на любимата на поколения арменци 
вокална формация „Сирун” – Ядрото в кв. Капана
22:00 Филм за културно-историческите ценности 
на древна Армения, прожекция в открито простран-
ство на видеостена на ул. „Христо Дюкмеджиев” 12

ARMENIAN CULTURAL – INFORMATION 
CENTRE 

12 Hristo Dyukmedzhiev Str.

15.09.2017

18:00 Opening of the Unknown Armenia Photography 
Exhibition. 
21:00 Concert by the Sirun vocal formation, favourite to 
generations of Armenians, The Core in Kapana District.
22:00 Film on the cultural and historical values of ancient 
Armenia, open air screening on a video wall at 12 Hristo 
Dyukmedzhiev Str. 

СВЕТЛИНИТЕ
НА НОЩТА
SPOTLIGHT
OF THE NIGHT

28



28

ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА 

ул. Лейди Странгфорд 21
15 и 16.09.2017
17:00 – 19:00 Детско творчество в Слънчевата 
къща - интересни арт проекти за деца от 3 до 7 
години, почерпка и приятна музика.

15.09.2017
19:00 – 21:00 Евангелска съборна църква. Честване 
на 500 години от протестантската Реформация. 
„Промяната тук и навсякъде” – концерт и беседа на 
пианиста Йоан Балджиев. Събитието е посветено 
на темата за отраженето на Рефрмацията върху 
европейската музикална култура. Каква е промяна-
та в музиката вследствие на това събитие, кое-
то, макар и малко отразено в България, повлиява 
върху музиката на Бах, Бетовен, Моцарт, Шопен 
и др.

16.09.2017
20:00 – 22:00 „Звуци от вечността”, концерт с 
Мичо Димитров – цигулка; Джорджия Николова – 
флейта и орган; Велислава Пежгорска – кларинет; 
Стела Митева-Динкова – класическа китара; Ев-
гения Тагарева – пиано. Солови и камерни творби 
в различни звукови съчетания чрез специално под-
бран въздействащ репертоар. В проекта ще бъдат 
включени и млади таланти, в чието творческо раз-
витие основните изпълнители участват активно. 
Една от целите е да се покаже ролята на храмове-
те не само като религиозно, но и като културно 
средище в града под тепетата. Организатор: фон-
дация „Огънят на Орфей”

17.09.2017
17:00 Евангелска съборна църква. Честване на 500 
години от протестантската Реформация. Концерт 
на Националния евангелски камерен оркестър и хор 

EVANGELICAL CHURCH 

21 Lady Strangford Str.
15 & 16.09.2017
17:00 – 19:00 Children‘s art workshop in the Sunny 
House - interesting art projects for children from 3 to 7 
years old, treats and nice music.

15.09.2017
19:00 – 21:00 Evangelical Covenant Church. Celebration 
of the 500th anniversary of the Protestant Reformation. 
“The Change Here and Everywhere” – a concert and 
talk by pianist Yoan Baldzhiev. The event is devoted to 
the influence of Reformation on the European musical 
culture. What are the changes that occurred in music as 
a result of this event which, though little made known in 
Bulgaria, influenced the music of Bach, Mozart, Chopin, 
and others. 

16.09.2017
20:00 – 22:00 „Sounds from Eternity”- Micho Dimitrov – 
violin; Georgia Nikolova – flute and pipe organ; Velislava 
Pezhgorska – clarinet; Stela Miteva-Dinkova – classical 
guitar; Evgeniya Tagareva – piano. Solo and chamber 
pieces in various sound combinations through a specially 
selected powerful repertoire. The project will feature 
also young talents in whose creative development the 
main performers are strongly involved. One of the aims 
is to reveal the role of temples not only for religious 
worship but as a cultural centre in the city under the hills. 
Organized by: The Fire of Orpheus Foundation

17.09.2017
17:00 Evangelical Covenant Church. Celebration of the 
500th anniversary of the Protestant Reformation. A 
concert by the National Evangelical Chamber Orchestra 
and Choir with participants from Sofia, Plovdiv and Stara 
Zagora. Immerse yourself in the spirit of Reformation with 
the performances of Bach, Wesley, Handel, Mendelssohn-
Bartholdi, Caesar-Frank, etc.

с участници от София, Пловдив и Стара Загорa. 
Потопете се в духа на Реформацията с изпълнения-
та на Бах, Уесли, Хендел, Меделсон-Бартолди, Цезар 
Франк и др.
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HAND PUPPET AND DRAMA THEATRE 

18 Ruski Blvd. 

16.09.2017

18:00 „The Emperor’s New Clothes” – children’s puppet 
show based on Hans Christian Andersen’s story
Director: Ivo Ignatov – Kenny; Dramaturgy: Dobrin Do-
brev – Dodo and Venera Fingarova; 
Stage design: Vanya Stefanova; Puppet-maker: Pavlina 
Vasileva
Actors: Valeriya Mineva, Viktoriya Hristova, Dobrin Do-
brev – Dodo, Ivo Ignatov – Kenny and Ivaylo Ivanov. 
When in a Kingdom everyone is afraid to tell the truth, 
will there be anyone to cry out: “The Emperor wears no 
clothes!”...
20:00 „King Ubu” – an absurd satire based on Alfred 
Jarry’s work. 
Actors: Valeriya Mineva, Viktoriya Hristova, Maria Drash-
kova, Dobrin Dobrev – Dodo, Ivo Ignatov – Kenny, Ivaylo 
Ivanov and Valentin Ivanov; Director: Ivo Ignatov – Kenny; 
Dramaturgy: Dobrin Dobrev – Dodo, Stage design: Vanya 
Stefanova. In 1885 Alfred Jarry created the character of 
King Ubu as a parody of Shakespeare’s “Macbeth”. In the 
play of the same name he ridiculed people overwhelmed 
by greed and lust for power. What has changed 120 years 
later ...”
*The project is implemented with the financial support of 
the Ministry of Culture of the Republic of Bulgaria.

КУКЛЕНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР “HAND”

бул. Руски 18

16.09.2017

18:00 „Новите дрехи на краля” – детска куклена 
постановка по Ханс Кристиан Андерсен
Режисьор: Иво Игнатов – Кени; Драматургия: До-
брин Добрев – Додо и Венера Фингарова Сценогра-
фия: Ваня Стефанова; Изработка на кукли: Павлина 
Василева 
Участват: Валерия Минева, Виктория Христова, 
Добрин Добрев – Додо, Иво Игнатов – Кени и Ивай-
ло Иванов. Когато в едно кралство всички се стра-
хуват да казват истината, ще се намери ли кой да 
извика: „Кралят е гол!“… 
20:00 „Крал Юбю” – абсурдна сатира по Алфред Жари
Участват: Валерия Минева, Виктория Христова, 
Мария Драшкова, Добрин Добрев – Додо, Иво Игна-
тов – Кени, Ивайло Иванов и Валентин Иванов; Ре-
жисьор – Иво Игнатов – Кени; драматург – Добрин 
Добрев – Додо, сценограф – Ваня Стефанова. През 
1885 г. Алфред Жари създава образа на Крал Юбю 
като пародия на Шекспировия Макбет. В едноимен-
ната постановка той осмива самозабравилите се 
от алчност и властолюбие хора. Какво се е проме-
нило след 120 години... 
* Проектът е реализиран с финансовата подкре-
па на Министерството на културата на Република 
България. 
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ALEKO KONSTANTINOV COMMUNITY 
CENTRE 

160 6th September Blvd.

16.09.2017

17:00 – 19:30 „Journey in My Rights Land” – creative 
workshops for children on the topic “My world, my rights” 
Lyuboznatelnitsi (Curiosity) Studio – Children meeting the 
Italian writers Ivano Manzato and Antonio Stasolla,who 
tell stories about the rights of Italian children, and Pirimpi-
no – a literary character from the book “Pirimpino and 
the House of Time”, an extraordinary Italian child helping 
children whose rights have been violated. 
Razkazvachnitsa (Story-Telling) Studio and “Drawings on 
the Pavement” – children tell experiences related to chil-
dren’s rights,and re-create the stories being told through 
drawings. Awarding the best drawings. With the partic-
ipation of volunteers – pupils from Ivan Vazov Foreign 
Language School and students from Paisiy Hilendarski 
University of Plovdiv who study Italian. 
19:00 – 20:30 A meeting with Ivano Manziato and Anto-
nio Stasolla. Presentation of the books “Pirimpino and the 
House of Time. After Childhood Denied, Small Seeds of 
Hope” and “The Easiness of Being a Child. An Illustrated 
Tour in the World of Children’s Rights”. 
20:30 – 21:00 Opening of The Parrot of 1898 Exhibition 
The exhibition features caricatures published in the Italian 
newspaper “Le perroquet” in 1898.
21:00 – 01:00 Screening of Italian short films on the fa-
cade wall of the community centre: The Sleigh (Le slitta); 
A Beauty (Bellissima); Bozzetto; In the Shadow of the 
Evening (Ombre della Sera), etc. The films are winners of 
international and Italian awards in 2016 and 2017. 

НЧ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”

бул. 6 септември 160

16.09.2017

17:00 – 19:30 „Пътешествие в страната на моите 
права” – творчески работилници за деца на тема 
„Моят свят, моите права”. Ателие „Любознател-
ници” – среща на деца с италианските писатели 
Ивано Манцато и Антонио Стазола, които разказ-
ват истории за правата на италианските деца и 
Пиримпино – литературен герой от книгата „Пи-
римпино и къщата на времето”, едно необикновено 
италианско дете, което помага на децата, чиито 
права са нарушени.
Ателие „Разказвачница” и „Рисунки на асфалт” – 
деца разказват случки, свързани с детските права, 
като чрез рисунки ще пресъздадат разказаните 
истории. Награждаване на най-добрите рисунки. С 
участието на доброволци ученици от ЕГ „Иван Ва-
зов” и студенти от ПУ „П. Хилендарски”, изучаващи 
италиански език
19:00 – 20:30 Среща с Ивано Манциато и Антонио 
Стазола. Представяне на книгите „Пиримпино и 
къщата на времето. Малки семенца надежда сред 
отреченото детство” и „Лекотата да си дете. 
Илюстровано пътуване в света детските права” 
20:30 – 21:00 Откриване на изложбата „Папагалът 
от 1898”
Изложбата е с карикатури, публикувани в италиан-
ския вестник “Le perroquet” през 1898 г.
21:00 – 01:00 Прожекция на италиански късоме-
тражни филми на фасадата на читалището: „Шей-
ната” (Le slitta); „Хубавица” (Bellissima); „Бодзето”; 
„В сянката на нощта” и др. Филмите са спечелили 
международни и италиански награди през 2016 и 
2017 г. 
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PLOVEDIV 

3 Kurtevich Str. 

15.09.2017

19:00 – 01:00 Collective “Transition”. Exhibition by 
Krasimira Butseva, Vera Hadzhiyska, Sarkiz Mutafyan, 
Tsvetelina Ivanova, Krista Dyulgerova
Five photographers, graduates of the University of Ports-
mouth, UK, show their work together for the first time at 
Night/Plovdiv 2017. They explore migration in the person-
al, family and global aspects, and nostalgia as individual 
and social experience. Working with photography, text, 
video and sculpture, they attempt to preserve the collec-
tive and individual memory and to tell about the history 
and culture of Bulgaria before they are erased once again 
by time. 

15 & 16.09.2017

19:00 – 22:00 – PLOVEDIV talk podcast by Simeon 
Todorov featuring artist working in the city of hills. Topics 
range from important current issues to personal prefer-
ences and development.
NIGHT 2017 will include a special edition with artists in-
cluded in the program as well as visitors expressing their 
opinions about places they visited. The interviews will be 
streamed live and then uploaded to PLOVEDIV channels 
in YouTube and Soundcloud

PLOVEDIV

ул. Куртевич 3

15.09.2017

19:00 – 01:00 Колектив „Преход”. Изложба на Кра-
симира Буцева, Вера Хаджийска, Саркиз Мутафян, 
Цветелина Иванова, Криста Дюлгерова. Петима 
фотографи, завършили британския университет в 
Портсмът, показват работата си заедно за първи 
път на НОЩ/Пловдив 2017. Те изследват мигра-
цията в личен, семеен и глобален аспект, както и 
носталгията като индивидуално и социално прежи-
вяване. Работейки с фотография, текст, видео и 
скулптура, те се опитват да запазят колектив-
ната и индивидуалната памет и да разкажат за 
историята и културата на България, преди те да 
бъдат изтрити отново от времето.

15 и 16.09.2017

19:00 – 22:00 PLOVEDIV talk, подкаст на Симеон То-
доров, в който гости са личностите, които тво-
рят в Града на тепетата. Разговорите варират 
от съвременни актуални теми до засягане на лични 
предпочитания и развитие. 
По време на НОЩ 2017 подготвяме специално из-
дание, в което гости да бъдат творци, които са 
част от програмата, както и посетители, които 
изразяват мнение за местата, които са посети-
ли. Интервютата ще бъдат излъчвани на живо, а 
по-късно качвани в каналите на PLOVEDIV в YouTube 
и Soundcloud.
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RUKODELNITSATA (HAND-MADE) 
SHOP&STUDIO 

19 Georgi Benkovski Str.

16.09.2017

19:00 – 19:45 Literature reading by Ina Ivanova („Fly-
ing Accordion”) and Ivanka Mogilska („This Land, That 
Land”).
20:00 – 24:00 Exhibition by Petya Karpuzova, 13 Sto-
ries, inspired by contemporary Bulgarian authors and 
their short literary forms. „Rukodelnitsata” and Janette-45 
Publishing House present in the Night Petya’s interpreta-
tion inspired by works of Georgi Gospodinov, Ina Ivano-
va, Radoslav Parushev, Yordan D. Radichkov and Ivanka 
Mogilska. 

СТУДИО-АТЕЛИЕ РЪКОДЕЛНИЦА

ул. Георги Бенковски 19

16.09.2017

19:00 – 19:45 Литературно четене на Ина Ивано-
ва (с „Летящ акордеон”) и Иванка Могилска (с „Тая 
земя, оная земя”)
20:00 – 24:00 Изложба на Петя Карпузова „13 раз-
каза”, вдъхновена от съвременни български автори 
и техните кратки литературни форми. „Ръкодел-
ницата” и ИК „Жанет 45” представят в Нощта 
интерпретацията на Петя по мотиви на Георги 
Господинов, Ина Иванова, Радослв Парушев, Йордан 
Д. Радичков и Иванка Могилска.
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SHALOM ALEYHEM 1945 COMMUNITY 
CENTER

20 Hr.G.Danov Str

16.09.2017

18:30 – 19:30 – Open Hebrew lesson. The participants 
will learn about the alphabet and the basic concepts in 
Hebrew in an interactive way.

16 & 17.09.2017

Projections at the Great hall at Jewish Organization Sha-
lom – Plovdiv Shalom
20:00 – 20:30 – Ladino Ladies’ Club, documentary, Bul-
garia 2015, 26 min
Nine honorable ladies, descendants of Sephardi Jews in 
Bulgaria tell about their life and Sephardic traditions in 
Ladino – the language spoken by Sephardi Jews after 
they were expelled from Spain in 1492. Directors, Script, 
Cinematographers – Boris Missirkov, Georgi Bogdanov; 
Music – Ivaylo Milenkov; Producer – AGITPROP
20:30 – 21:00 A Heart Divided in Two (Razdvoenoto 
sartze), documentary, 1993
Denmark and Bulgaria were the only countries in Europe 
that saved their Jews from the extermination in the Nazi 
concentrations camps. It is well known historical fact. 
The saved Jews live now in Israel and remembered their 
youth in Bulgaria. Their hearts are divided in two mother-
lands – Bulgaria and Israel. Directors: Malina Petrova and 
Iskra Yossiffova; Writers: Emmy Baruch, Malina Petrova, 
Iskra Yossiffova; Producer: Georgi Djulgerov

ОЕ ШАЛОМ – ПЛОВДИВ и ЧИТАЛИЩЕ 
„ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ 1945”

ул. Хр. Г. Данов 20

16.09.2017

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

16 и 17.09.2017

Прожекции в голямата зала на ОЕ Шалом – Пловдив 
20:00 – 20:30 Прожекция на „Софийският Ладино 
клуб”, документален филм, България (2015), 26 мин. 
Девет достопочтенни дами, потомки на сефарад-
ски евреи, разказват за традициите, живота си 
и езика ладино, говорен от техните предци преди 
прогонването им от Испания през 1492 г. Режису-
ра, сценарий, операторско майсторство – Борис 
Мисирков и Георги Богданов; Музика – Ивайло Ми-
ленков; Продуцент – AGITPROP
20:30 – 21:00 Прожекция на „Раздвоено сърце”, доку-
ментален филм, България (1993)
Дания и България са двете единствени страни, 
които спасяват своите евреи от екстерминация 
в нациските концентрационни лагери. Това е добре 
познат исторически факт. Част от спасените 
евреи сега живеят в Израел, спомняйки си своята 
младост в България. Техните сърца са разделени 
между двете родини – България и Израел. Режисьо-
ри: Малина Петрова и Искра Йосифива; Сценарий: 
Еми Барух, Малина Петрова, Искра Йосифова; Про-
дуцент: Георги Дюлгеров
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BORIS HRISTOV CULTURE CENTRE 

15 Gladston Str.

15 & 16.09.2017 (19:00 – 01:00)

17.09.2017 (19:00 – 21:00)

The VIPA 2016: Photographer of the Year exhibition pre-
sents the winners in the six categories of the the Voubs 
International Photography Awards 2016 – one of the 
largest online photography competitions in the world.
The winner in the first edition was awarded 41 000 euro 
and over 500 photographers from dozens of countries 
presented their work before an audience of over 80 000 
orgnisers, artists and users from around the world. The 
winner is selected in the most fair and trasparent way 
using an algorithm by the Voubs.com competition hub 
which takes into account the vote of a prestigious inter-
national jury from 9 countries, the audience vote and its 
interest in each photograph. A special place in the exhibi-
tion is dedicated to the first winner of the Photographer of 
the Year award Gencho Petkov selected with the vote of 
tens of thousands of users around the world.

ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ”

ул. Гладстон 15

15 и 16.09.2017 (19:00 – 01:00)

17.09.2017 (19:00 – 21:00)

Изложбата „VIPA 2016: Фотограф на годината“ 
представя победителите в шестте категории на 
Voubs International Photography Awards 2016 – един 
от най-мащабните фотографски онлайн конкурси 
в света. Наградният фонд на първото му издание 
е 41 000 евро и в него над 500 участници от де-
сетки държави се представят пред аудитория от 
над 80 000 организатори, артисти и потребители 
от цял свят. Наградите са определени по макси-
мално честен и прозрачен начин от алгоритъма на 
конкурсния хъб Voubs.com, който включва вота на 
престижно международно жури от 9 страни, гласу-
ването на публиката и интереса й към всяка фото-
графия. Специално място в изложбата има първият 
носител на титлата „Фотограф на годината“ Генчо 
Петков, избран с гласуване от десетки хиляди по-
требители от цял свят.
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MAIN STREET, IN FRONT OF THE 
CENTRAL POST OFFICE AND THE 
INFORMATION CENTRE 

15 & 16.09.2017

20:00 – 21:00 Cirque de la Lyulin – Poco Loco – an in-
teractive circus show performed by Luiza Duchkova and 
Filip Haralanov (Cirque de la Lyulin, Bulgaria). The show 
provides a new perspective through which the audience 
gets actively involved in the decision-making in unusual 
situations. Setting their personal example of unbroken 
and alive spirit, the artists inspire us to live the moment 
together. Masterly acrobatics, clowning, juggling and bal-
ancing leave a vivid memory to return to with a smile.

16.09.2017

21:30 – 22:00 Cirque de la Lyulin – „The Mysterious 
RJB”- a light performance by Luiza Dushkova, Filip 
Haralanov (Cirque de la Lyulin, Bulgaria) and Diego Con-
treras (Venezuela).The future is already HERE! Each logo, 
inscription or picture may become part of their perfor-
mance, and the performers will rotate them around in 
their own unique manner. Not only they own the single 
set of instruments in Bulgaria for this type of light perfor-
mance, they are also the only ones skilled in performing 
with instruments such as buugeng, worthy of the world 
stage, and in many other techniques.

ГЛАВНАТА, ПРЕД ЦЕНТРАЛНА ПОЩА И 
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

15 и 16.09.2017

20:00 – 21:00 Цирк де ла Люлин – „Поко Льоко” – 
интерактивно цирково представление с участието 
на Луиза Душкова и Филип Хараланов (Цирк де ла 
Люлин, България). Спектакълът предоставя нова 
перспектива, чрез която публиката е активен 
участник във вземането на решения в необикно-
вени ситуации. С личен пример за несломим и буден 
дух артистите ни вдъхновяват да съпреживеем 
момента заедно. Майсторска акробатика, клоуна-
да, жонглиране и баланс оставят ярък спомен, към 
който да се връщате с усмивка.

16.09.2017

21:30 – 22:00 Цирк де ла Люлин – „Загадъчното 
RJB” – светлинен пърформанс в изпълнение на Луиза 
Душкова, Филип Хараланов (Цирк де ла Люлин, Бъл-
гария) и Диего Контрерас (Венецуела). Бъдещето е 
вече ТУК! Всяко лого, надпис или картина могат да 
станат част от пърформанса им, а те ще ги за-
въртят в пространството около себе си – както 
те си знаят. Те не само притежават единствена-
та техника в България за такъв тип светлинен 
пърформанс, ами са и единствените изпълняващи 
и владеещи инструменти като буугенг, достойни 
за световната сцена, както и много други техники.
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LAPIDARIUM, OLD TOWN 

16.09.2017 (19:00 – 01:00)

„KineDoc” – European documentaries distribution plat-
form
21:00 Moonwalk with Grandpa (Norway, 2016), Duration: 
46 minutes, Director: David Alræk, Language: Norwegian 
(with Bulgarian subtitles) 
David’s grandfather Kåre has always been a fearless ad-
venturer, an inventor with fabulous ideas and a collector 
of memories – but also David’s childhood hero and in-
spiration source as a director and photographer. Kåre is 
diagnosed with dementia but is not ready to seal his fate, 
and inspires David to keep on looking for new adventures 
and memories to keep. 
22:10 Expired (Norway, 2017), Director: Kieran Kolle, Du-
ration: 54 minutes, Language: Norwegian (with Bulgarian 
subtitles) 
In the wealthy country of Norway, food waste is a gigantic 
problem with no apparent solution. An entourage of four 
young men plan a 5-week long bike tour from the north 
of Norway to the south – approximately 3000 kilometres 
with only one, strict rule: All meals have to origin from 
food waste. Though the task seems hard, there are many 
helpers along the way who are fed up with seeing good 
food in dumpsters. 
23:20 End of the World (Poland, 2015), Director: Monika 
Pawluczuk, Duration: 40 minutes
Language: Polish (with Bulgarian subtitles)
In the course of one night, in a big city, many lonesome 
people are joined in one need – to talk to someone. Some 
of them call the emergency number 112, even if it’s not 
really necessary, others call the radio. This time the sub-
ject of the broadcast is the end of the world predicted by 
the Mayan calendar.

ЛАПИДАРИУМ, СТАРИЯ ГРАД

16.09.2017 (19:00 – 01:00)

„КинеДок” – европейска платформа за алтернативно 
разпространение на документални филми
21:00 „Лунна разходка с дядо ми“ (Норвегия, 2016). 
Времетраене: 46 минути
Режисьор: Дейвид Алреак; Език: норвежки (с българ-
ски субтитри) 
Дядото на Дейвид – Каре, винаги е бил безстрашен 
приключенец, изобретател със страхотни идеи, ко-
лекционер на спомени, но и герой от детството 
на Дейвид и негово вдъхновение като режисьор и 
фотограф. Каре е диагностициран с деменция, но не 
е готов да се примири със съдбата си и вдъхновява 
Дейвид да продължи да търси нови приключения и 
преживявания, които после да си спомня.
22:10 „Негодно за консумация“ (Норвегия, 2017). 
Режисьор: Киеран Колле; Времетраене: 54 минути; 
Език: норвежки (с български субтитри)
В заможна Норвегия изхвърлянето на храна е огро-
мен проблем без видимо решение. Група от четири-
ма младежи планират 5-седмичен велосипеден тур 
от север на юг – около 3000 километра, с един-
ствено стриктно правило: всяко хранене трябва 
да произлиза от хранителни отпадъци. Въпреки че 
задачата изглежда трудна, по пътя им помагат 
много хора, на които им е писнало да виждат годна 
храна по кофите за боклук. 
23:20 „Краят на света“ (Полша, 2015). Режисьор: 
Моника Павлучук; Времетраене: 40 минути; Език: 
полски (с български субтитри)
В рамките на една нощ в един голям град много 
самотни хора имат една нужда – да поговорят с 
някого. Някои от тях се обаждат на номер 112 за 
спешни случаи, дори да не е съвсем необходимо, 
а други звънят на Радиото. Този път темата на 
предаването е краят на света, предсказан от ка-
лендара на маите.
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НЕБЕТ ТЕПЕ, СТАРИЯ ГРАД
16.09.2017
21:00 – 01:00 Изживявания в интерактивно-сетив-
на художествена инсталация. Работата акцентира 
върху сетивните възприятия на всеки зрител, кой-
то ще премине през инсталацията и ще преживее 
своето лично и незабравимо пътешествие в тъм-
ното. Инсталацията представлява конструкция 
от тъмни коридори. В единия от тях водещото се-
тиво е зрението, като погледите на участниците 
ще бъдат привлечени от фосфоресциращи образи. 
В други водещият елемент е тактилното усещане 
за пространството. Пространствената структу-
ра и самото произведение ще бъдат изработени в 
резултат на открит уъркшоп, който ще се проведе 
през деня на 16 септември. Събитието представя 
модела на работа в реализираната от Център АЛОС 
образователна платформа за съвременно изкуство 
„Паралелни стъпки, паралелни пространства“ (http://
ps.alos.bg).

NEBET TEPE, OLD TOWN
16.09.2017
21:00-01:00 Experiences in an interactive – sensory art 
installation. The work focuses on the sensory perceptions 
of every spectator who will walk through the installation 
and will experience their own personal and memorable 
journey in the dark. The installation consists of a struc-
ture of dark corridors. In one of them, vision is the leading 
sense with the participants’ eyes being attracted to phos-
phorescent images. In other ones, the leading element is 
the tactile sense of space. The spatial structure and the 
work itself will be created in an open air workshop to 
be held on 16th of September during the day. The event 
presents the patterns of work of the Parallel Steps, Parallel 
Spaces educational platform for contemporary art, imple-
mented by ALOS centre (http://ps.alos.bg).

ПЛОЩАД МАРУКЯН

15, 16 и 17.09.2017

19:00 – 01:00 Мобилна книжарница „Думи на 4 гуми”, 
представяща български писатели и поети. Идеята 
на Илиян Любомиров при създаването на мобилна-
та книжарница е тя да присъства в много наши 
градове и общини, на големите литературни и дру-
ги салони и фестивали както в страната, така и в 
чужбина. Отличителното за нея е, че представя и 
продава единствено български писатели и поети, 
като акцентът ще бъде върху живите ни автори. 
Илиян е приел това като кауза – чрез популярност-
та си да помага на другите пишещи да намират 
пътя към своята публика, но и да се противопос-
тавя на междупоколенческите различия.

MARUKYAN SQUARE

15, 16 & 17.09.2017

19:00 – 01:00 “Words on 4 Tyres” mobile bookshop, pre-
senting Bulgarian writers and poets. liyan Lyubomirov’s 
idea in establishing the mobile bookshop is for it to have 
presence in a large number of our towns and municipal-
ities, at the major literary and different other salons and 
festivals in Bulgaria, as well as abroad. Its distinguishing 
feature is that it presents and sells Bulgarian writers and 
poets only, with an emphasis on our living authors. Iliyan 
has embraced it as a cause – to use his own popularity 
to help other writers find the way to their audience, but 
also to oppose intergenerational differences.



41

ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА 
PUBLIC SPACES39 40

НАДЛЕЗ УЛ. ГЛАДСТОН

15, 16 и 17.09.2017

19:00 – 01:00 „Изоставен“ е скулптура в публично-
то пространство, която носи позитивната ирония 
на множество трансформации на материал и сре-
да. Оголването на конструкцията, подчертаването 
на формата създават усещането за нещо пропус-
нато, нещо, което не може да бъде наваксано, а 
само натоварено с нов смисъл. Жирафът има двой-
ствен „живот”, той е мрачен и светъл, изоставил 
е своето предназначение, идва от миналото, но 
същевременно очаква бъдещето, едновременно е 
празен и бременен със значения.

OVERPASS GLADSTONE STR.

15, 16 & 17.09.2017

19:00 - 01:00 “Abandoned” is a public space sculpture 
bearing the positive irony of multiple transformations of 
the material and the surrounding environment. Laying 
bare the construction and stressing the shape give the 
feeling of something missed, something that cannot be 
made up, only given a new meaning. The giraffe has a 
double “life”, it’s gloomy and bright, it has left behind 
its purpose, it comes from the past but is also looking 
forward to the future, it is both empty and heavy with 
meaning.

РИМСКИ СТАДИОН
15.09.2017
18:30 – 22:00 Официално откриване на VIP зоната 
на Visa. Добро настроение с бенда на Пейо Филипов 
и триото на Яна Чакалска – любима и модерна по-
пмузика в изпълнение на живо

16.09.2017
19:30 – 21:00 Изящни и талантливи като римски 
богини, певиците от Опера Пловдив ще изпълнят 
селекция от любими класически арии и световно-
известни джаз стандрти в компанията на брас 
квинтета към Опера Пловдив. Опера Бутик ще ком-
бинира класика и съвремие, като оживи с музика 
Римския стадион в центъра на Пловдив. Уникално-
то пространство на древния стадион ще обедини 
лежерно (но със стил!) Хендел и Гершуин, Верди и 
Суса, за да изненада приятно изтънчената публика 
на Нощта.

ROMAN STADIUM
15.09.2017
18:30 – 22:00 Official opening of the Visa VIP zone. 
Modern pop music in live performance with the band of 
Peyo Filipov and the trio of Yana Chakalska.

16.09.2017
19:30 – 21:00 Delicate and talented as Roman godesses, 
the female singers of the Plovdiv Opera will perform a 
selection of the most loved classical arias and famous 
jazz standards, accompanied by the Plovdiv Opera brass 
quintet. Opera Boutique will combine the classical and the 
contemporary and bring the Roman Stadium in the centre 
of Plovdiv to life through music. The unique space of the 
ancient stadium will casually (but also stylishly!) bringing 
together Handel and Gershwin, Verdi and Susa offering 
the NIGHT’s exquisite audience a pleasant surprise.

СВЕТЛИНИТЕ
НА НОЩТА
SPOTLIGHT
OF THE NIGHT
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СТЪЛБИТЕ НА ДЖУМАЯТА

15, 16 и 17.09.2017

19:00 – 01:00 „Черната кутия на Фелия Барух”, фо-
тографска изложба и инсталация
Отвъд конвейера на селфито и авторежисурата на 
собствения образ е личността – без фалш и без 
имитация. А когато се виждаме през очите на друг, 
сме най-уязвими, но може би сме и най-много себе 
си. Изложбата на фотографии в „Черната кутия” е 
резултат на експеримент и разголване пред обек-
тива на фотографа, който е въплътен в серия от 
портрети. В рамките на Нощта „кутията” е и от-
воренo студио, в което всеки желаещ ще може да 
направи свой автопортрет в специално подготве-
но пространство за това, с помощта на авторка-
та, която би могла да ви разкаже за фотографския 
процес.

STAIRS OF DZHUMAYA

15, 16 & 17.09.2017

19:00 – 01:00 Phelia Barouh’s Black Box, photo exhibition 
and installation
Beyond the selfie production line and directing one’s own 
imagе is the personality – no falsehood and no imitation. 
We are most vulnerable when we see ourselves through 
the eyes of another but perhaps we are also most true to 
ourselves. The Black Box Photo Exhibition is the result of 
an experiment and exposure to the photographer‘s lens, 
embodied in a series of portraits.Within the NIGHT, the 
box is also an open studio in which anyone willing to do 
their own self-portrait in a specially prepared space for 
this, with the help of the author who could tell you about 
the photographic process.

СТЪЛБИТЕ НА КАМЕНИЦА 

16.09.2017

20:00 – 22:30 „Репортийн – каузи, които променят 
средата” навърши 5 години. Ще ви покажем десет-
ки видеа с каузи, които са заснети от български 
ученици. Сред тях са и наградените в конкурса през 
годините. Как да накажем възрастните с добър 
пример? Защо обичаме хейта?

STAIRS OF KAMENITSA 

16.09.2017

20:00 – 22:30 „Reporteen – Causes that Change the 
surrounding“ is 5 years old, and will show you dozens 
of videos filmed by Bulgarian students. Among them are 
the winners of the competition over the years. How do 
we punish adults with a good example? Why do we love 
the hate?.
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STEPS TO THE REGIONAL TV CENTRE 
PLOVDIV

Angel Bukureshtliev Str.

15.09.2017

20:00 – 21:30 State Puppet Theatre, Plovdiv, with an 
open air live streaming of the Queen of Spades perfor-
mance. From the festival stage of the Ryazanskie Smotrini 
International Puppet Theatre Festival there will be a LIVE 
streaming of the Queen of Spades showperformance of 
the State Puppet Theatre, Plovdiv, a participant in the fes-
tival. The show has been awarded the Plovdiv Prize and 
the ICARUS Prize of the Union of Bulgarian Artists for 
best art direction. 

16.09.2017 

21:00 – 24:00 BNT Plovdiv, with open air screenings. 
Selected films from the output of the television, which 
present the anniversaries and the activities of the ma-
jor cultural institutions in the city under the hills. Among 
them are: Bulgarian Trilogy – a story about the creation 
of drama plays based on Bulgarian novels that explore 
important social processes and relationships; The Big-
gest Prize – the first performance of the Plovdiv Puppet 
Theatre founded by circus artist Georgi Saravanov; The 
Power of Destiny – an international theatre production of 
State Opera Plovdiv and Teatro Regio di Parma.

СТЪЛБИТЕ НА РТВЦ – ПЛОВДИВ

ул. Ангел Букурещлиев 

15.09.2017

20:00 – 21:30 Държавен куклен театър – Пловдив с 
прожекция на открито на спектакъла „Дама Пика“. 
От фестивалната сцена на международния куклен 
театрален фестивал „Рязанские смотрини” в Рязан 
ще бъде прожектиран НА ЖИВО спектакълът „Дама 
Пика” на Държавен куклен театър – Пловдив, който 
е участник във фестивала. Спектакълът е носител 
на награда „Пловдив” и на наградата на Съюза на 
артистите ИКАР за най-добра режисура.

16.09.2017 

21:00 – 24:00 БНТ – Пловдив с прожекции на откри-
то. Подбрани филми от продукцията на телевизи-
ята, които представят юбилеите и дейността на 
големите културни институции в Града под тепе-
тата. Сред тях са: „Българска трилогия“ – разказ 
за създаването на театрални спектакли по българ-
ски романи, които изследват важни обществени 
процеси и връзки; „Най-голямата награда“ – първо-
то представление на Пловдивския куклен театър, 
основан от цирковия артист Георги Сараванов; 
„Силата на съдбата“ – международна театрална 
продукция на Държавна опера – Пловдив и Театро 
Реджио ди Парма.
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ABADZHIYSKA STREET

Kapana District

Ideas and Events Library with their own program in 
Abadzhiyska street

15.09.2017 

19.00 – 20:00 Opening of a “dressed up” façade art in-
stallation; A project by Aneliya Yankova
20.00 – 22:00 Lessons – Afro dances in couples 
KIZOMBA; Led by: Casa de Baile

16.09.2017

16.00 – 18:00 Tailoring worshop for children; Led by: 
Dreshnika Boutique
19.00 – 20:00 Coffee roasting demonstration; Location: 
ДюкянЪ coffee roasting house
19:00 – 20:00 Opening of a photo street exhibition by 
travellers
20.00 – 21:00 Dance performance and blindfolded 
sensory dancing.
21.00 – 23:00 Acoustic stage for young talents – open 
for participants to join; Led by: Glass of Wine
23.00 – 01:00 Candlelight acoustic evening – Open Stage

17.09 

16.00 – 18:00 Latte Art; Led by: ДюкянЪ coffee roasting 
house
20.00 – 22:00 Dance stage open air

УЛИЦА АБАДЖИЙСКА

кв. Капана

Библиотека за идеи и събития с програма на ул. 
„Абаджийска”

15.09.2017 

19:00 – 20:00 Откриване на Арт инсталация „обле-
чена“ фасада; Създател на проекта Анелия Янкова
20:00 – 22:00 Уроци – Афротанци по двойки КИЗОМ-
БА; Отговоринк: Casa de Baile

16.09.2017 

16:00 – 18:00 Детска шивашка работилница; Отго-
ворник: Бутик Дрешника
19:00 – 20:00 Демонстрация по печене на кафе; Ло-
кация: кафе пекарна ДюкянЪ
19:00 – 20:00 Отриване на Фото стрийт изложба 
от фотографи пътешественици
20:00 – 21:00 Танцов пърформaнс и сетивно танцу-
ване със завързани очи
21:00 – 23:00 Акустична сцена за млади таланти – 
отворено участие; Отговорник: Glass of Wine
23.00 – 01:00 Акустична вечер на свещи – Open 
Stage

17.09.2017

16:00 – 18:00 Лате Арт; Отговорник: пекарна Дюкя-
нЪ
20:00 – 22:00 Dance stage open air

44
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THE PELICANS’ FOUNTAIN

1 Stefan Stambolov Sq. 

15, 16 & 17.09.2017

19:00 – 01:00 Love Dive (Diet Pelican Froth)
For the NIGHT/Plovdiv event the artist will realize the 
sculpture Love Dive (Diet Pelican Froth). The Pelicans’ 
Fountain on Stefan Stambolov Sq. in Plovdiv will be filled 
up with the artist’s self-produced Diet Cola. 
The project is realized in the frame of Private Idano, a solo 
show by Mike Bouchet at Sariev Contemporary, Plovdiv

ФОНТАНЪТ НА ПЕЛИКАНИТЕ

пл. Стефан Стамболов 1 

15, 16 и 17.09.2017

19:00 – 01:00 Любовно гмуркане (диетичен пеликан 
с пяна)
За събитието НОЩ/Пловдив художникът Майк Буше 
ще реализира скулптурата Любовно гмуркане (дие-
тичен пеликан с пяна) [Love Dive (Diet Pelican Froth)]. 
„Фонтанът с пеликаните” на централния площад 
„Стефан Стамболов” в Пловдив ще бъде изпълнен 
с произведената от самия художник диетична кола.
Проектът е реализиран в рамките на Private Idano, 
самостоятелна изложба на Майк Буше в Sariev 
Contemporary, Пловдив.



46

YADROTO IN KAPANA

8 Zagreb Str.

15.09.2017 

19:30 – 01:00 A+ Gallery, Papa Aviz and Atelie Plastelin 
Sofia present the Pocket Fest format, with the following 
programme: 
Meeting Yourself – a short film by Tea Petrova ( 8 min.) 
My World – a concert by Denis Apov (30 min.) 
Ecodiversion – a long performance by Yanko Velkov-Ya-
nets (90 min.) 
Measure for Measure – a theatrical performance by Yavor 
Kostov and Subtheater (80 min.) Love – a performance 
by Svetoslav Nikolov and Reneta Ivanova (40 min.)

16.09.2017

14:00 – 19:00 Outer Space Architecture, hosted by the 
architect Magdalina Razheva
This is a worshop where children will learn what outer 
space architecture is and what makes a livable environ-
ment in outer space. Young researchers will find out at 
which university you can get an MA in outer space archi-
tecture and look at examples of space stations, research 
ships for the Moon and Mars as well as surface bases 
by the world’s space agencies. Finally, inspired by what 
they’ve learned, the children will create their own 3D de-
signs of outer space architecture and imagine how they 
would live there.
21:00 – 22:00 Concert by the Sirun vocal formation, The 
Core in Kapana District.

ЯДРОТО В КАПАНА

ул. Загреб 8 

15.09.2017 

19:30 – 01:00 Галерия „А+” представя на открито 
съвместно с Рара Авиз и ателие „Пластелин” – фор-
мата „Джобен фестивал” с програма:
Среща със себе си – късометражен игрален филм на 
Теа Петрова (8 мин.) 
Моят свят – концерт на Денис Апов (30 мин.) 
Екодиверсия – пърформанс на Янко Велков – Янец 
(90 мин.) 
Мяра за мяра – театрално представление на Явор 
Костов и Субтеатър (80 мин.)
Любов – пърформанс на Светослав Николов и Рене-
та Иванова (40 мин.)

16.09.2017 

14:00 – 19:00 „Космическа архитектура”, водещ 
арх. Магдалина Ръжева. В тази работилница деца-
та научават какво представлява космическата 
архитектура и на какви условия трябва да отго-
варя средата за обитаване в космоса. Малките 
изследователи ще разберат в кой университет 
можеш да получиш звание Магистър по космическа 
архитектура и ще разгледат примери на орбитални 
космически станции, лунни и марсиански изследова-
телски кораби, а също така и повърхностни бази на 
световните космически агенции. Накрая, вдъхнове-
ни от наученото, децата ще създадат свои трииз-
мерни модели на космическа архитектура и ще си 
представят как биха живели там.
21:00 – 22:00 Концерт на вокална формация „Си-
рун” – Ядрото в кв. Капана.
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ГЛАВНАТА ДО СТЪЛБИТЕ НА 
КАМЕНИЦА

15 и 16.09.2017 

19:30 – 01:00 Разходка из световните музеи с VR 
очила 
Бъдете гости на Виза. Влезте в специалната VR 
зона, разположена на Главната в Пловдив, точно до 
стълбите на Каменица. В модернистична обста-
новка с бяла мебел, бар и въртящи се столове, за-
доволете любопитството си и се разходете из за-
лите на подбрани световно известни музеи с очила 
за виртуална реалност (VR очила). Допълнителна 
информация за музеите и голяма част от експо-
натите ще получите по време на самата разходка.

76

MAIN STREET NEXT TO 
KAMENITSA STAIRS

15 & 16.09.2017

19:00 – 01:00 Walk around the world’s museums with 
VR glasses
Be а Visa Guest. Enter the special VR zone, located at the 
Main street in Plovdiv, right next to the stairs of Kamen-
itsa. In a modernist setting with white furniture, a bar 
and swivel chairs, satisfy your curiosity and stroll through 
the halls of world-famous museums with virtual reality 
glasses (VR glasses). Additional information about the 
museums and much of the exhibits you will get during 
the walk.
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ДЕТСКИ ОТДЕЛ НА НБ „ИВАН ВАЗОВ”

ул. Авксентий Велешки 15

16.09.2017

17:00 – 19:30 „Да погалим цветовете на деня и 
нощта” – творческа работилничка за миникарти-
ни – VIII, рисуване с пръсти, използвайки сух пастел. 
Да се избавим от тревогите, да освободим ума 
си от напрежението и да се насладим ЗАЕДНО на 
изкуството чрез рисунка и слово!

IVAN VAZOV PUBLIC LIBRARY – 
CHILDREN’S DEPARTMENT 

15 Avksentii Veleshki Str.

16.09.2017

17:00 – 19:30 “Caressing the Colours of Day and 
Night” – Art workshop for mini pictures – VIII, drawing 
with fingers using dry crayon. Let’s clear off all worries, 
free our minds of the stress and enjoy art TOGETHER 
through pictures and words! 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – 
МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ „БЪЛГАРСКО 
ВЪЗРАЖДАНЕ”, КЪЩА „ГЕОРГИАДИ” 
ул. Цанко Лавренов 1
16.09.2017
15:00 – 20:00 „Свят от цвят – Тук за Навсякъде“ – 
работилница за ръчна хартия и други цветни за-
бавления. Работилница за деца и родители за изра-
ботване на книжка от рециклирана ръчна хартия с 
послания и мечти. Всеки малък участник ще избере 
дали да изработи листче хартия и да вгради в него 
думичка послание или върху предварително израбо-
тено листче да изобрази с цветни моливи това, 
което за него е важно и любимо.

17.09.2017
16:00 – 17:30 Хепънинг „Нашите послания меч-
ти – Тук за Навсякъде“. Представяне на книжката, 
посаждане на цветя мечти от ръчна хартия и из-
пращане на посланията с балони в небето.

REGIONAL HISTORY MUSEUM – 
BULGARIAN NATIONAL REVIVAL MUSEUM 
EXPOSITION, GEORGIADI HOUSE 
1 Tsanko Lavrenov Str. 
16.09.2017
15:00 – 20:00 „World of Colour – Here for Everywhere“ – 
Workshop for handmade paper and other colourful enter-
tainments. Workshop for children and parents to create a 
booklet of recycled handmade paper with dream messag-
es. Each young participant will choose whether to make 
a small paper sheet and put down a message word on it, 
or use a ready-made sheet to depict by coloured pencils 
what is important and favourite to them.

17.09.2017
16:00 – 17:30 „Our dream messages – Here for Every-
where“ Happening. Presentation of the booklet, planting 
dream flowers of handmade paper and releasing balloons 
with the messages into the sky. 50
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49

ANCIENT THEATRE

Old Town

16.09.2017

20:00 – 22:00 Fortissimo Fest 2017 presents the Mu-
sic under the Stars concert. This year on the 16th of 
September, Fortissiomo Fest’s picturesque musical tale 
promisses to show the audience at the Ancient theatre in 
Plovdiv Bulgarian music’s rich musical heritage. Fortissi-
mo Fest was established in 2010 and has been exciting 
and inspiring thousands of viewers every year since then. 
It has been promoting classical music by sharing its mag-
ic from open air stages. You don’t need to be an expert 
to treat yourself to an evening musical walk, especially 
given it’s free.The musical program in this year’s Fest will 
be presented lightly and promisses to draw the attention 
of all ages. In the first part of the concert the organisers 
will take us back in time with classical music by Bulgar-
ian composers. After the strong classical opening come 
modern interpretations of Bulgarian folklore. And finally 
we’ll hear romantic hits from Bulgaria’s golden film fund 
performed by virtuoso musicians from the Sofia Philhar-
monic Orchestra conducted by maestro Maxim Eshkena-
zy. Classical music presented in a non-traditional way, 
brought closer, made accessible, attractive, interesting, 
understandable to everyone, that’s what Fortissiomo Fest 
is all about.
*Supported by America for Bulgaria Foundation

АНТИЧЕН ТЕАТЪР 

Стария град

16.09.2017

20:00 – 22:00 Фортисимо Фест 2017 представя 
концерт „Музика под звездите”.
Живописният музикален разказ на Фортисимо 
Фест тази година обещава да разкрие на зрите-
лите в Античния театър богатото музикално 
наследство на българската музика. Фортисимо 
Фест е основан през 2010 г. и всяка година въл-
нува и вдъхновява хиляди зрители. Популяризира 
класическата музика, споделяйки нейната магия от 
сцените си на открито. Не е необходимо да сте 
специалист, за да си подарите една музикална нощ-
на разходка, при това безплатно.
Поднесена с лекота, музикалната програма на таз-
годишния Фест обещава да заинтригува всички 
възрасти. В първата част на концерта организа-
торите връщат времето назад с класическата му-
зика, написана от български композитори. След сил-
ното класическо начало следва български фолклор в 
духа на модерните времена. А за финал ще звучат 
романтичните хитове от златния филмов фонд на 
България, изпълнени от виртуозните музиканти на 
Софийската филхармония под диригентството на 
маестро Максим Ешкенази. Класическата музика, 
представена по нетрадиционен начин, направена 
близка, достъпна, привлекателна, интересна, раз-
бираема за всеки – това е Фортисимо Фест.
*С подкрепата на Фондация „Америка за България“
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ARTNEWSCAFE 

38 Otets Paisiy Str.

15, 16 & 17.09.2017

19:00 – 01:00 Photographic exhibition “In Sequences” 
by Veselin Trachev. The exhibition presents a selection 
of photos from the last decade. Veselin Trachev is 29 
years old from Plovdiv, where he is most active. By ed-
ucation and profession, he is business informatik, but in 
his spare time he deals with the various fields of audio 
and visual experimental arts. He shoots aound with an-
alogue camera, as part of the images he presents in his 
Facebook profile under the name ‘sequences’, but most 
of it keeps for himself. In the photographs of Trachev we 
see people as an integral part of our existence. Differ-
ent events in one place or the same ones on different 
paces, they all prove the diversity that happens to us in 
these sequence of events. Artnewscafe, Plovdiv, as one 
of the main centers of his cadres, invites Veselin Trachev 
to make his first solo exhibition in the space of the coffee, 
where traditionally exhibitions related to the new urban 
culture are presented.

ARTNEWSCAFE

ул. Отец Паисий 38

15, 16 и 17.09.2017

19:00 – 01:00 Фотографска изложба In Sequences на 
Веселин Tрачев. Изложбата представя селекция от 
снимки от последните десетина години. Веселин 
Трачев е на 29 години, родом от Пловдив, където 
все още се подвизава. По образование и професия е 
бизнес информатик, но в свободното си време се 
занимава с най-различните сфери на аудио и визу-
алните експериментални изкуства. Той снима про-
гресивно случващото се около него аналогово, като 
част от изображенията представя в своя профил 
във Фейсбук под името sequences, но по-голямата 
част пази за себе си. Във фотографиите на Трачев 
виждаме хората като неразделна част от битие-
то ни. Различни случки на едно място или едни и 
същи на различни, доказват разнообразието, което 
ни се случва в тези последователности на съби-
тия. Аrtnewscafe, Пловдив, като едно от основните 
средища на неговите кадри, кани Веселин Трачев да 
направи първата си самостоятелна изложбата в 
пространството на кафето, където традиционно 
се представят изложби, свързани с новата градска 
култура.
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OTSRESHTA BAR

12 Beethoven Str

15, 16 & 17.09.2017

19:00 – 01:00 Nature Indoors – solo photographic exhi-
bition by Hristo Petrov.The exhibition shows photographs 
inspired by nature, shot with the author’s characteristic 
visual minimalism. The central objects are trees as a ba-
sis of natural ecosystems. The works are concieved of 
and linked to the specific space where they’re exhibited. 
The author tries to soften the straight lines and sharp an-
gles of the interior which are completely absent in nature 
and contribute to accumulating fatigue and stress.

16.09.2017

17:00 – 19:00 Workshop „Mathematics in Art“ – Fun 
Mathematics is a mathematics extracurricular program 
for children between the age of four and the first grade. 
The motto of the program is “With heart, hands and mind 
in mathematics”.
20:00 – 22:00 Artist talk with Hristo Petrov

БАР ОТСРЕЩА 

ул. Бетовен 12

15, 16 и 17.09.2017

19:00 – 01:00 Природа на закрито / Nature Indoors – 
самостоятелна фотографска изложба на Христо 
Петров. Изложбата включва фотографии, вдъхно-
вени от формите на природата, заснети в присъ-
щия за автора визуален минимализъм. Основният 
елемент са дърветата като основа на природните 
екосистеми. Работите са осмислени и свързани с 
конкретното пространство на показването им. 
Авторът се опитва да „омекоти” изпълващите ин-
териора прави линии и остри ъгли, които липсват 
напълно в природата и допринасят за натрупване-
то на умора и стрес. 

16.09.2017

17:00 – 19:00 Уъркшоп „Математика в изкуство-
то”. „Забавна математика” е програма за извън-
класна дейност по математика за деца на възраст 
между четири години и първи клас. Мотото на про-
грамата е: „Със сърце, ръце и ум в математиката”.
20:00 – 22:00 Среща разговор с Христо Петров
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BASQUIAT BAR 

4 Bratya Pulevi Str.

16.09.2017

21:00 – 23:00 Your Mother’s Ass or I Can No Longer Feel 
Anything! a theatrical play starring Silvia Stanoeva and 
Bozhidar Popchev; directed by Veselin Dimov.The show 
includes three short works by Allen Ball, the author of 
American Beauty, True Blood and Six Feet Under. It offers 
a comic perspective upon the life of young people in the 
big city caught between new technology and constant 
yearning, illusions and mismatches between woman and 
man. How far have we gone in our efforts to save time? 
Are we so acustomed to surrogates that the real thing 
seems unnatural to us? In striving to be constantly active 
and andlways having fun have we not become numb?

БАСКИЯ БАР

ул. Братя Пулеви 4

16.09.2017

21:00 – 23:00 „Задникът на майка ти, или не мога 
да почувствам нищо вече!”. Театрално представле-
ние с участието на Силвия Станоева и Божидар 
Попчев; Режисьор: Веселин Димов. Спектакълът 
включва три миниатюри от автора на „Американ-
ски прелести”, „Истинска кръв” и „Два метра под 
земята ООД” Алън Бол. Той представлява комедиен 
поглед към живота на съвременните млади хора 
в големия град сред новите технологии и непрес-
таващите копнежи, илюзии и разминавания между 
жената и мъжа. Докъде сме стигнали в стреме-
жа си да пестим време? Не свикнахме ли толкова 
много със заместителите, че истинските неща ни 
изглеждат неестествено? В страстта си да сме 
постоянно активирани и забавлявани, не се ли обез-
чувствихме?

СВЕТЛИНИТЕ
НА НОЩТА
SPOTLIGHT
OF THE NIGHT
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BEEBOP CAFE

1 Gladston Str.

15.09.2017

22:00 – 23:30 Concert by Imagine. Imagine is seeing 
pictures and experiencing feelings you can’t get through 
your five physical senses. It’s a sixth sense which puts 
you in touch with the magical force of the universe and 
gives you access to its unlimited inforation. This way by 
using the force of imagination and their search for new 
worlds, the band creates its music. Imagine’s songs are 
influenced by soul, blues, reggae, alternative music, trip 
hop… but the band enjoys the freedom of working with-
out limitations and subordination to style. The combina-
tion of vocals, guitar, base and cajon creates a specific 
deep and pure sound. The band started less than two 
years ago but they already have experience in playing in 
clubs and a number of festivals.

BEEBOP CAFE 

ул. Гладстон 1

15.09.2017

22:00 – 23:30 Концерт на група „Imagine”. Imagine е 
да видиш картини и да имаш усещания, до които 
не можеш да достигнеш чрез петте си физически 
сетива. Това е шесто чувство, което те свързва 
с магическата сила на Вселената и ти дава достъп 
до нейната безкрайна информация. Така групата, 
използвайки силата на въображението и стремежа 
си към откриване на нови светове, създава своята 
музика. В песните на „Imagine” може да се открие 
влиянието на музикални жанрове като соул, блус, 
реге, алтърнатив, трип-хоп..., но бандата по-скоро 
се наслаждава на свободата да твори без стило-
ви ограничения и зависимости. Комбинацията от 
глас, китара, бас и кахон създава специфично звуче-
ние, изпълнено с дълбочина и чистота. Бандата е на 
музикалната сцена от по-малко от две години, но 
вече има натрупан опит от клубни изяви и участия 
на редица фестивали.
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GALLERY CAFЕ Cu29 

24 Hristo Dyukmedzhiev Str.

15, 16 & 17.09.2017

19:00 – 01:00 1085° – an exhibition by Albena Mihay-
lova – Benji the exhibition is inspired by a group perfor-
mance from April 1990. The performance was entitled 
The Feet of God and it was presented days before Easter 
at NDK during a concert by Yildiz Ibrahimova and her jazz 
band. The old copper receptacles hanging on a network 
of ropes were used in the musical performance as musi-
cal instruments but also part of the stage design and they 
were used in stylised rituals. A casting of a vintage ski 
shoe, symbolising a leg or foot was dipped in the copper 
receptacles filled with red paint and then washed clean. 
That performance featured Albena Mihaylova and Dimitar 
Grozdanov and two assistants.

КАФЕ-ГАЛЕРИЯ „Cu29”

ул. Христо Дюкмеджиев 24

15, 16 и 17.09.2017

19:00 – 01:00 „1085°” – изложба на Албена Михайло-
ва – Бенджи
Концепцията на тази изложба е провокирана от 
групов пърформанс, осъществен през април 1990 г. 
Този пърформанс носи заглавието „Ходилата на 
Бога” и е бил представен дни преди Великден в НДК 
по време на концерт на Йълдъз Ибрахимова и джаз 
формацията й. Старите медни съдове, окачени на 
въжена конструкция, били акустично включени в 
музикалната композиция, използвани като удар-
ни инструменти, но същевременно били част от 
сценичната визия, а действието изразявало сти-
лизирани ритуали. Отливка от допотопна скиор-
ска обувка, символизираща крак или ходило, била 
потапяна последователно в медните съдове, пълни 
с червена боя, а после измивана. В пърформанса то-
гава участват Албена Михайлова и Димитър Гроз-
данов заедно с две асистентки.
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KANAPE – VIBRANT MEDIA 

1 Bratya Pulievi Str.

15, 16 & 17.09.2017

19:00 – 01:00 Plakat Kombinat – Persons, Heroes, In-
spirers – Exhibition featuring 30 artworks of poster art by 
leading Bulgarian artists. 
Mahatma Gandhi. John Lennon. Leonardo DiCaprio. Ra-
doy Ralin. From intellectuals such as Einstein, Elias Can-
etti, Stephen Hawking and Noam Chomsky to Madonna. 
From artists such as Keith Haring, Shigeo Fukuda and 
Ivan Milev to musicians such as David Bowie, Jamiroquai 
and Miles Davis, etc. In the new project by the artists 
of the poster art platform plakatkombinat.com, the per-
sonalities who have inspired and changed them can be 
seen. Because every step of creativity starts off from a 
good example. The result are free, contemporary works 
of graphic design.
Participating artists: Milena Valnarova, Dimitar Traychev, 
Nadezda Komitska, Filip Boyadjiev, Marjan Dzin, Luba 
Haleva, Petya Savova, Stefan Chinof, Kostadin Kokala-
nov, Nikolay Petrov – GLOW, Peter Chuchuligov, Kamen 
Goranov, Svetlin Balezdrov, Mario Ivanov, Kaloyan Toshev, 
Maxim Mokdad, Anna Simeonoff 

KANAPE – VIBRANT MEDIA 

ул. Братя Пулиеви 1

15, 16 и 17.09.2017

19:00 – 01:00 „Плакат Комбинат – личности, герои, 
вдъхновители” – изложба с 30 авторски произведе-
ния на плакатното изкуство от водещи български 
артисти. 
Махатма Ганди. Джон Ленън. Леонардо ди Каприо. 
Радой Ралин. От интелектуалци като Айнщайн, Ели-
ас Канети, Стивън Хокинг и Ноам Чомски до Мадо-
на. От художници като Кийт Харинг, Шигео Фукуда 
и Иван Милев до музиканти като Дейвид Боуи, Джа-
мирокуай и Майлс Дейвис. 
В новия проект на артистите от платформата 
за авторско плакатно изкуство plakatkombinat.com 
можем да видим личности, които са ги вдъхновили 
и променили. Защото всяка крачка на съзидател-
ност започва с един добър пример. Резултатът са 
свободни, съвременни произведения на графичния 
дизайн.
Участват артистите: Милена Вълнарова, Дими-
тър Трайчев, Надежда Комитска, Филип Бояджиев, 
Мариян Дзин, Люба Халева, Петя Савова, Стефан 
Чинов, Костадин Кокаланов, Николай Петров – 
GLOW, Петър Чучулигов, Камен Горанов, Светлин 
Балездров, Марио Иванов, Калоян Тошев, Максим 
Мокдад, Анна Симеонова
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THE STABLES BAR 

40 Saborna Str. 

16.09.2017

17:00 – 18:00 “Entrepreneur as a discoverer“ presents 
Digital and Entrepreneurial Skills for Children. Host: Nikol 
Stoeva (7 y.o.).With the advancement of IoT, the virtual 
and the real-life worlds become more and more united. 
This is why digital and entrepreneurial skills are of key 
importance for the development of the young generation. 
The attending children will be able to enhance part of their 
skills under mentoring by 7-year-old Nikol Stoeva. 
19:00 – 20:00 Blockchain for Dummies. Lecturer: Repre-
sentative of Trakia Tech. 
The Blockchain technology will fully change the world we 
live in and will affect all spheres of our life. Trakia Tech 
and Bauersachs Foundation unite their efforts in providing 
answers to the numerous questions related to Blockchain, 
such as: What is Blockchain? What are the applications 
of the technology? How does Blockchain relate to art?

БАР КОНЮШНИТЕ

ул. Съборна 40

16.09.2017

17:00 – 18:00 „Предприемачът като откривател” 
представя Дигитални и предприемачески умения за 
деца. Водещ: Никол Стоева (7 г.) С развитието на 
IoT виртуалният и реалният свят се обединяват 
все повече. Ето защо дигиталните и предприемаче-
ските умения са от ключово значение за развитие-
то на подрастващото поколение. Присъстващите 
деца ще имат възможност да подобрят част от 
своите умения под менторството на седемгодиш-
ната Никол Стоева.
19:00 – 20:00 Blockchain for Dummies. Лектор: пред-
ставител на „Тракия Теx”. Blockchain технологията 
изцяло ще промени света, в който живеем, зася-
гайки всички сфери на нашия живот. „Тракия Тех” 
и „Предприемачът като откривател” обединяват 
усилия, за да отговорят на множество въпроси, 
свързани с Blockchain, сред които: Какво пред-
ставлява Blockchain? Какви са приложенията на 
технологията? Какво е мястото на Blockchain в 
изкуството?
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КАФЕ VINTAGE HOUSE 

ул. Гладстон 15

15, 16 и 17.09.2017

19:00 – 01:00 „Vintage” култура в Пловдив”, изложба. 
Проект с фотографии на музиканти и DJ. В излож-
бата ще участват наши изпълнители, част от 
които са DJ Skill, DJ Mr. Moon, DJ DaBreakOff, Едит 
Унджиан и др. Повечето от тях работят на плочи. 
Черно-белите фотографии показват развитието 
на „vintage” културата в града.

15.09.2017

21:00 Музикално събитие, комбинация от двама из-
пълнители, които ще вплетат в едно уменията си 
да забавляват всички наоколо.

COFFEE VINTAGE HOUSE 

15, Gladston Str.

15, 16 & 17.09.2017

19:00 – 01:00 Vintage culture in Plovdiv, exhibition. A 
project with photos of musicians and DJs The show will 
feature our performers, some of which are DJ Skill, DJ 
Mr. Moon, DJ DaBreakOff, Edith Ungjian and others. Most 
of them work on vinyl. Black and white photographs show 
the development of vintage culture in the city.

15.09.2017

21:00 Musical event, a combination of two perform-
ers who will combine in one skill to entertain everyone 
around.

КЛУБ „МАРИЯ ЛУИЗА” 

бул. Мария Луиза 15

15.09.2017

21:00 – 23:00 „С поклон към традицията в магия-
та на момента и с поглед към бъдещето на джа-
за”. Джаз концерт на Лили Илиева and the Minimum 
Quartet (Лили Илиева – вокал; Димитър Льолев – 
саксофон; Александър Логозаров – китара; Борис 
Таслев – бас; Борислав Петров – барабани). Kонцер-
тът ще се проведе на зелената площ пред клуба.

16.09.2017

21:00 – 01:00 DJ party

MARIA LOUISA CLUB 

15 Maria Luisa Blvd.

15.09.2017

21:00 – 23:00 A tribute to the tradition of the magic of 
the moment and a look at the future of jazz.A jazz con-
cert featuring Lili Ilieva and the Minimum Quartet (Lili 
Ilieva – vocals; Dimitar Lyolev – saxophone; Alexander 
Logozarov – guitar; Boris Taslev – base; Borislav Pet-
rov – drums). The concert will take place on the lawn in 
front of the club.

16.09.2017

21:00 – 01:00 DJ party
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БАР КОТКА И МИШКА

ул. Христо Дюкмеджиев 14

16 и 17.09.2017

19:00 – 01:00 Изложба с авторски картички “Take it 
easy Майна” на Атанас Хранов
Изложбата представлява обекти от шперплат 
с размери на пощенска картичка, върху които са 
изобразени обичайните пловдивски пейзажи, погле-
днати през очите на любопитния гост на града, 
осъмнал в тесните улички на „Капана”. 

BAR CAT AND MOUSE 

14 Hristo Kuyumdzhiev Str.

16 & 17.09.2017

19:00 01:00 An exhibition of author’s postcards entitled 
Take it easy Mayna by Atanas Hranov.The exhibition pre-
sents plywood objects the size of a postcard depicting 
the usual Plovdiv landscapes as seen throught the eyes 
of a curious visitor who wakes up in the Kapana’s narrow 
streets.

МАЛКАТА БИБЛИОТЕКА

ул. Христо Дюкмеджиев 12

16 и 17.09.2017

19:00 – 22:00 „Колективно бъдеще” – партици-
пативен проект от Виолета Иванова (BG/AT) и 
Фатма Нур Йозогул (CY/AT). „Колективно бъдеще” 
е хепънинг, в рамките на който жителите и гос-
тите на града са поканени да пият турско кафе, 
да разговарят по темите на деня. След консумаци-
ята всеки участник обръща чашата си с утайка в 
предварително определен общ плосък съд, така че 
кафените остатъци на посетителите се смесват 
в една цялостна картина. Получения резултат се 
предоставя на опитна гледачка на кафе, която раз-
яснява пред зрителите любопитните факти около 
тяхното бъдеще като едно цяло, като общност. 

LITTLE LIBRARY 

12 Hristo Dyukmedzhiev Str. 

16 & 17.09.2017

19:00 – 22:00 “Collective Future” – a participation project 
by Violeta Ivanova (BG/AT) and Fatma Nur Özo ul (CY/
AT). “Collective Future” is a happening in the framework of 
which residents and visitors to the city are invited to have 
Turkish coffee, to discuss topics of the day. After finishing 
their coffee, each participant turns their cup of coffee 
sludge onto a preset common flat tray, so that coffee res-
idues left by all visitors mix in one complete picture. The 
resulting picture is then provided to an experienced coffee 
fortune teller, who explains to the spectators the curious 
facts about their future in togetherness, as a community. 
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BAR NYLON BAR

8 Georgi Benkovski Str.

15.09.2017

22:00 – 24:00 Bulgarian Princesses – A performance by 
1 magazine and Mariela Gemisheva’s fashion class at the 
National Academy of Art
The performance by 1 magazine and Mariela Gemishe-
va’s fashion class at the National Academy of Art will 
be shown for the first time especially for the NIGHT in 
Plovdiv’s most characteristic bar. The campaign was 
triggered by the scandal caused by Kalina Saxe Coburg 
Gotha donating her wedding dress to the National Histor-
ical Museum and its public display as a museum exhibit. 
In response 1 magazine invited the group of students to 
design a collection of wedding dresses which they pre-
sented as a performance at The Red House Centre for 
Culture and Debate in Sofia on 22 January 2005. After the 
“fashion show” the dresses were donated to the Nation-
al Historical Museum. The videos are complemented by 
information published about the performance and com-
ments about the event.
Wedding dresses feature in many of Mariela Gemisheva’s 
performances as attributes or symbols so it was no co-
incidence 1 magazine invited her. The first presentation of 
documents of the event at Nylon was prepared by Gemi-
sheva especially for the NIGHT and includes another one 
of her wedding works, Wall Cussion of 2015 as well as 
music by Madonna selected for the occasion.

БАР НАЙЛОНА

ул. Георги Бенковски 8

15.09.2017

22:00 – 24:00 „Българските принцеси” – акция на 
списание 1 и класа на Мариела Гемишева от спе-
циалност „Мода” на Националната художествена 
академия от 2005 г.
В най-пловдивския бар – „Найлона”, специално за Но-
щта ще бъде показана за първи път акцията, свър-
зана с възникналия скандал за дарената сватбена 
рокля на Калина Сакскобургготска на Националния 
исторически музей и нейното публично показване 
като музеен експонат. По този повод и по покана 
на списание 1 групата студенти създават колекция 
от сватбени рокли, които представят като пър-
форманс в Центъра за култура и дебат „Червената 
къща” в София на 22 януари 2005 г. След „модното 
дефиле” роклите са дарени на Националния истори-
чески мзуей. Видеодокументацията е съпътствана 
от публикуваната информация за акцията и комен-
тари за конкретното събитие. 
Булчинската рокля като атрибут и символ е част 
от много пърформанси на Мариела Гемишева, за-
това и поканата на списание 1 не е случайна. Пър-
вото показване на документацията от събитието 
в „Найлона” е подготвено специално за Нощта от 
Гемишева и включва още един от булчинските й 
обекти – „Стенна възглавница” (2015) както и из-
браната за този конкретен случай музика на Ма-
дона. 
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POST-CULTURE STAGE

36 Yoakim Gruev Str.

15.09.2017

22:00 – 01:00 The Flying Detachment concert
Heavy, thick and dark as NIGHT psychadelic music com-
ing to you from Serdica. The multiphase stoner rock band 
comes to Plovdiv for the first time in almost a year which 
makes us extremely happy. A audio and visual trip by the 
dissident heroes of performance.

16.09.2017

19:00 Opening of the Music and Scene photography ex-
hibition
the exhibition is a result of an open call to young pho-
tographers in Bulgaria whose works were selected by a 
jury of three presided by Diana Georgieva.

17.09.2017

19:00 – 22:00 Edition of the literature readings in the 
Book Club “Blue Dog”. The Book Club aims to form and 
maintain a culture of reading, talking about literature, and 
books as a value in modern times. Meetings are informal, 
in the form of workshops related to certain works and 
authors. This edition will be thematically dedicated to the 
stories of “Thousand and One Nights”.

POST-CULTURE STAGE

ул. Йоаким Груев 36

15.09.2017

22:00 – 01:00 Концерт на група „The Flying 
Detachment”
Тежка, гъста и тъмна като НОЩ психеделия прис-
тига при нас от Сердика. Multiphase stoner rock гру-
пата се появява в Пловдив за първи път от почти 
година, което ни радва изключително много. Не 
само звуково, но и визуално пътешествие предла-
гат инакомислещите герои на представлението.

16.09.2017

19:00 – 01:00 Откриване на фотографска изложба 
„Музика и сцена”
Изложбата е резултат на отворена покана към 
младите фотографи в България и е селектирана от 
тричленно жури с председател Диана Георгиева.

17.09.2017

19:00 – 22:00 Извънредно издание на Книжен клуб 
„Синьо Куче“. Книжният клуб има за цел да формира 
и поддържа култура на четенето, говоренето за ли-
тература и книгите изобщо като ценност в съвре-
менността. Срещите са неформални, под формата 
на уъркшопи, свързани с определени произведения и 
автори. Това издание тематично ще бъде посвете-
но на разказите от „Хиляда и една нощи“.
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BAR SANDAKA

8 Abadzhiyska Str.

15.09.2017

20.00 Whiskey cocktail workshop part I
21.00 – What is whiskey culture and a presentation about 
the types of whiskeys and current trends.
22.00 Screening of Shackleton’s Whiskey
23.00 Music for whiskey in the open air

16.09.2017

20.00 Whiskey cocktail worshop part II
21.00 – Master class – Oak impressions
22.00 – Master class – Wiskey regions of Scotland
23.00 – Presentation of craft whiskey from Ireland’s first 
craft distillery

17.09.2017

20.00 Whiskey cocktail workshop part III
21.00 – Demonstration of whiskey blending or how to 
create a brand.
22.00 – Great whiskey brands and their stories
Note: Entry to all talks and master classes is free but 
tasting is paid at preferential prices! Due to the limited 
number of seats, it’s best to book in advance!

БАР САНДЪКА

ул. Абаджийска 8

15.09.2017

20:00 Уиски коктейлна работилница – част 1 
21:00 – Що е „уиски” култура и разяснителна презен-
тация за типове и модерни тенденции 
22:00 Прожекция на филма „Уискито на Шакълтън”
23:00 Музика за уиски под звездите

16.09.2017 

20:00 Уиски коктейлна работилница – част 2
21:00 – Мастър клас – Импресии на дъба 
22:00 – Мастър клас – Уиски региони в Шотландия
23:00 – Представяне на крафт уиски от първата 
крафт дестилерия в Ирландия

17.09.2017

20:00 Уиски коктейлна работилница – част 3
21:00 Демонстрация по „блендване“ на уиски или как 
се създава една марка
22:00 Великите марки уиски и техните истории
Забележка: Присъствието на всички лекции и 
мастър класове са безплатни, но дегустациите се 
заплащат на преференциални цени!
Поради ограничения брой места е добре да се на-
прави резервация!
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CLUB VOID 

2 Atanas Samokovetsa Str.

15.09.2017

22:00 – 01:00 Funky-fresh opening of the club season 
with МОМО & Mironov
Friday at VOID is going to be funky-fresh! МОМО & 
Mironov are occupying the sound space at VOID and tak-
ing us through house, deep house, funky house, disco, 
soul, funk… Save the NIGHT for VOID!

КЛУБ VOID

ул. Атанас Самоковеца 2

15.09.2017

22:00 – 01:00 Фънки-фреш откриване на клубния се-
зон с МОМО & Mironov
Петъкът във VOID ще е фънки-фреш! МОМО & 
Mironov окупират звуковото пространство на 
VOID, за да ни разходят из стиловете house, deep 
house, funky house, disco, soul, funk… Запазете Но-
щта за VOID!
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CLUB FARGO CLUB

1 Gladston Str. 

15.09.2017

19:00 – 21:00 Short Cinema in Fargo – special edition 
for NIGHT / Plovdiv.
21:00 – 01:00 We Like Kitsch – party with Julieta Inter-
galactica, Charlie and Nasso Ruskov. 

16.09.2017

21:00 – 01:00 Dj Ilko (Magnet, Wake Up Sofia) 
Ilin Grivishki, also known as DJ Ilko, is one of the key 
figures on the club scene in the country. Having been an 
activein his career as a DJ and producer since the early 
1990s, he has been a resident in cult clubs such as Yalta, 
Spartacus, Chervillo, Mascara and others. He is part of 
the soul band Tri-O-Five, and his latest project, MAGntk, 
with Michael Fleming (also known as Lexus), is a gentle 
mix of soulful vocals and instruments with funky deep 
house sound.

17.09.2017

19:00 – 21:00 CinemaDok – a European platform for al-
ternative distribution of documentaries, presents the film 
„Uncle Tony, The Three Fools and DS“ (Bulgaria, 2014), 
director: Mina Mileva, Vesela Kazakova, duration: 86 min-
utes, Bulgarian. The film looks behind the curtain of the 
famous Bulgarian animation school. Some artists enjoy 
privileges, others like Uncle Tony, who created Suncho, 
“Goodnight, Children” and animated masterpieces such 
as “Clever Village”, “De facto” and “The Three Fools,” 
working in tandem with Donny Donev, stays in the shade.

КЛУБ ФАРГО

ул. Гладстон 1

15.09.2017
19:00 – 21:00 Късо кино във „Фарго” – специално 
издание за НОЩ/Пловдив
21:00 – 01:00 We Like Kitsch – парти с Julieta 
Intergalactica, Charlie и Nasso Ruskov

16.09.2017
21:00 – 01:00 Dj Ilko (Magntk, Wake Up Sofia)
Илин Гривишки, познат още като DJ Ilko, е сред 
ключовите фигури на клубната сцена в страната. 
Поддържайки активна кариера като DJ и продуцент 
още от началото на 90-те години, той е бил ре-
зидент в култови клубове като Yalta, „Спартакус”, 
„Червило”, Mascara и др. Известно време е част от 
soul бандата Tri-O-Five, а последният му проект 
MAGntk, който създава заедно с Michael Fleming (по-
знат като Lexus), представлява нежна комбинация 
от соулфул вокали и инструментали с funky deep 
house звучене.

17.09.2017
19:00 – 21:00 „КинеДок” – европейска платформа за 
алтернативно разпространение на документални 
филми
„Чичо Тони, Тримата глупаци и ДС“ (България, 2014). 
Режисьор: Мина Милева, Весела Казакова. Вре-
метраене: 86 минути. Език: български. Филмът 
наднича зад кулисите на прочутата българска ани-
мационна школа. Едни автори се ползват с приви-
легии, а други – като чичо Тони, създал Сънчо, „Лека 
нощ, деца“ и анимирал шедьоври като „Умно село“, 
„Де факто“ и „Тримата глупаци“, работил в тандем 
с Доньо Донев, остават в сянка.
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DETMAG SNEZHANKA

Rayko Daskalov St. 29

15, 16 & 17.09.2017
19:00 – 01:00 
HERE EVERYWHERE 
10th anniversary of the Open Arts Foundation
An exhibition of documents, archives, installations, inter-
views; works by Luchezar Boyadjiev, Voin de Voin, Svet-
lana Mircheva, Petko Tanchev, Dimitar Shopov created 
especially for the occasion, works by Pravdoliub Ivanov, 
Kiril Kuzmanov.
Curator: Vladiya Mihaylova

16.09.2017

17:30 – 18:30 Tour around the exhibition with the curator 
Vladia Mihaylova and the founders of the Open Arts Foun-
dation Vesselina and Katrin Sariev

In the last ten years Open Arts Foundation has managed 
to contribute to the development of a new urban culture, 
popularise contemporary art and breed new audiences. 
Its projects on the city and its memory have created an 
alternative image of Plovdiv and expanded the space for 
contemporary culture and communication with the world. 
The anniversary exhibition with the motto HERE EVERY-
WHERE will share with viewers not only the work done so 
far but also the motivation, the convictions and the values 
behind it. Each of the documents, projects and art works 
presented offer comments on some of the big issues in 
today’s global world such as the issues of heritage, mem-
ory and identity, of new generations and their culture, of 
communication, social networks, technologies and they 
are changing the human environment, of the importance 
of opening up to others, of changing borders, maps and 
horizons etc.Through the study of this specific case, the 
exhibition also sheds light on the role of the civil society 
sector in Bulgaria as a cultural missionary and mediator 
between the specific environment ‘here’ and international 
platforms ‘everywhere’.
* The exhibition is open until 30st of September
Supported by Plovdiv Municipality, Ministry of Culture, Na-
tional Culture Fund – program “Nonmaterial Cultural Her-
itage”

ДЕТМАГ „СНЕЖАНКА”
ул. Райко Даскалов 29
15, 16 и 17.09.2017
19:00 – 01:00
Изложба „ТУК НАВСЯКЪДЕ”   
10 години фондация „Отворени изкуства”
Изложба с документи, архиви, инсталации, интер-
вюта; специално създадени творби на Лъчезар Боя-
джиев, Войн де Войн, Светлана Мирчева, Петко Тан-
чев, Димитър Шопов, произведения на Правдолюб 
Иванов, Кирил Кузманов.
Куратор: Владия Михайлова

16.09.2017

17:30 – 18:30 Тур из изложбата с куратора Владия 
Михайлова и основателите на фондация „Отворени 
изкуства“ Веселина и Катрин Сариеви

За последните десет години Фондация „Отворе-
ни изкуства“ успя да допринесе за изграждането 
на нова градска култура, да популяризира съвре-
менното изкуство и да възпита нови аудитории. 
Проектите й, свързани с града и неговата памет, 
създават алтернативен образ на Пловдив и разши-
ряват пространството за съвременна култура и 
комуникация със света. Под мотото „ТУК НАВСЯ-
КЪДЕ” юбилейната изложба споделя със зрителите 
не само свършената през годините работа, но и 
мотивите, убежденията и ценностите, които 
стоят зад нея. Отделните документи, проекти 
и художествени произведения коментират някои 
от големите теми в днешния глобален свят като 
въпросите за наследството, паметта и идентич-
ността, за новите поколения и тяхната култура, 
за комуникацията, социалните мрежи, технологи-
ите и начина, по който те променят човешката 
среда, за смисъла на отварянето към другите, за 
променящите се граници, карти и хоризонти и др. 

През отделния, частен случай изложбата дава по-
глед и върху ролята на гражданския сектор в Бъл-
гария като културен мисионер и посредник между 
конкретната среда „тук” и международните плат-
форми – „навсякъде”.
* Изложбата продължава до 30 септември.
С подкрепата на Община Пловдив, Министерството 
на културата и Национален фонд „Култура” по програма 
„Нематериално културно наследство”
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DETMAG SNEZHANKA – WINDOW

Rayko Daskalov St. 29

15, 16 & 17.09.2017
19:00 – 01:00 
Proxima Utopia, exhibition
Artists: Mika Savela and Henrik Drufva (Selim Project)
As an on-going research, exhibition and publication pro-
ject, Proxima Utopia plays with subtitle “a world atlas of 
utopias, to be considered in the era of post-everything”. 
Perhaps following a cycle (and anticipation) of global cri-
sis developing today on many fronts, the project is based 
on the notion that once again, we seem to be drawn to 
utopias. However, as our understanding of past and pres-
ent modernities has become multi-centered and more 
complex, we are witnessing several deviant ways in how 
future societies are being pursued. Proxima Utopia builds 
up a project for an atlas that seeks to provide speculative 
cartographies, fictional collections and iconography for 
these developments. It is not as such a “mappa mundi”, 
consisting of everything that we currently know of the 
world, but more of a design-led inquiry into the “other” 
directions that global development might take – with or 
without the benevolent and harmonious past understand-
ing of utopias. While not potentially desirable, the scenes 
seem yet plausible, deriving from current global politics, 
power relations, economy, surveillance, the post-internet 
and the looming ecological changes – the real contexts 
of future art, design and architecture.
*Supported by Embassy of Finland, Sofia and Arts Pro-
motion Centre Finland’s

ДЕТМАГ „СНЕЖАНКА“ – ВИТРИНИ
ул. Райко Даскалов 29
15, 16 и 17.09.2017
19:00 – 01:00
„Близка утопия”, изложба
Артисти: Мика Савела и Хенрик Друфва (Selim 
Project)
„Близка утопия“ се заиграва с подзаглавието „све-
товен атлас на утопиите за ползване в епохата 
на пост-всичко” и представлява текущ проект за 
изследване, изложби и публикации. Той произтича от 
виждането за това, че сякаш отново сме привлече-
ни от утопиите, следвайки определен цикъл (и пре-
дусещане) на глобална криза, която днес се развива 
на редица фронтове. Доколкото обаче собствено-
то ни разбиране за отминали и настоящи модер-
ности е станало многоцентрично и по-сложно, днес 
наблюдаваме няколко отклоняващи се пътя, по кои-
то се стремим към осъществяването на бъдещи-
те общества. „Близка утопия“ изгражда проект за 
атлас, който цели да предостави спекулативни кар-
тографии, фикционални колекции, както и иконогра-
фията на тези явления. Това не е „карта на света”, 
състояща се от всичко, което понастоящем зна-
ем за света, а по-скоро дизайнерски ориентирано 
проучване на „други” посоки, в които световното 
развитие би могло да поеме – със или без благо-
склонното и хармонично разбиране за утопиите от 
миналото. Въпреки че са потенциално нежелателни 
вследствие на днешната световна политика, тези 
сцени изглеждат все още възможни, защото те 
произхождат от властовите отношения, икономи-
ката, надзора, постинтернета и надвисналите еко-
логични промени. Това са истинските контексти на 
бъдещото изкуство, дизайн и архитектура.
* С подкрепата на посолството на Финландия в 
България и Arts Promotion Centre Finland’s
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DETMAG SNEZHANKA AND PUBLIC 
SPACES

Rayko Daskalov St. 29

15, 16 & 17.09.2017
19:00 – 01:00
Cement Eclipses, exhibition, action
Artist: Isaac Cordal 
On-going work is a critical definition of our behavior as a 
social mass. The art work intends to catch the attention 
on our devalued relation with the nature through a critical 
look to the collateral effects of our evolution. With the 
master touch of a stage director, the figures are placed 
in locations that quickly open doors to other worlds. The 
scenes zoom in the routine tasks of the contemporary 
human being.
Men and women are suspended and isolated in a motion 
or pose that can take on multiple meanings. The sympa-
thetic figures are easy to relate to and to laugh with. They 
present fragments in which the nature, still present, main-
tains encouraging symptoms of survival. The precarious-
ness of these anonymous statuettes, at the height of the 
sole of the passers, represents the nomadic remainders 
of an imperfect construction of our society. These small 
sculptures contemplate the demolition and reconstruction 
of everything around us. They catch the attention of the 
absurdity of our existence.
Isaac Cordal is sympathetic toward his little people and 
you can empathize with their situations, their leisure time, 
their waiting for buses and even their more tragic mo-
ments such as accidental death, suicide or family funer-
als. The sculptures can be found in gutters, on top of 
buildings, on top of bus shelters; in many unusual and 
unlikely places.
*Supported by Instituto Cervantes, Sofia

ДЕТМАГ „СНЕЖАНКА” И ГРАДСКИ 
ПРОСТРАНСТВА
ул. Райко Даскалов 29
15, 16 и 17.09.2017
19:00 – 01:00
„Циментови затъмнения“, изложба, акция
Артист: Исак Кордал
Проектът представлява работа в процес на раз-
витие и е свързан с критическо определение на по-
ведението ни като социална маса. Произведенията 
целят да привлекат вниманието към обезценената 
ни връзка с природата чрез критически поглед към 
страничните ефекти на нашата еволюция. С май-
сторското умение на режисьор, авторът поставя 
фигурите на места, които бързо отварят врати 
към други светове. Отделните сцени представят 
в детайли рутинните задачи на съвременния човек. 
Мъже и жени са окачени и замръзнали в определено 
движение или поза, която може да бъде тълкувана 
в множество посоки. Лесно е да се индетифицира-
те със симпатичните фигури или да се посмеете с 
тях. Те представят фрагменти, в които все още 
присъстващата природа запазва обнадеждаващи 
симптоми на оцеляване. Със своята несигурност 
тези анонимни скулптури, разположени на нивото 
на подметките на минувачите, са като номадски 
останки от несъвършеното устойство на наше-
то общество и предизвикват размишление върху 
разрушението и преустройството на всичко около 
нас. Те насочват вниманието ни към абсурдността 
на нашето съществуване.
Исак Кордал се отнася със симпатия към своите 
малки хора, а вие можете да станете съпричастни 
към техните ситуации и да съпреживеете тяхна-
та среда, свободното им време, чакането им по 
автобусни спирки, както и по-трагичните момен-

ти като смърт вследствие на злополука, самоу-
бийство или семейни погребения. Скулптурите са 
разположени в канализационни шахти, на покриви-
те, върху автобусни спирки и на множество други 
необичайни или неочаквани места.
* С подкрепата на Институт „Сервантес”, София
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MILITARY CLUB

2 Ivan Vazov St.

16.09.2017
21:00 – 22:00
Creative Media Lab: Emerging Environments
Curator: Petko Tanchev
Seed, audiovisual performance
Project by Mary Franck
Music composition and production by Robot Koch
“Seed” is a live visual performance of liminal experiences 
and organic forms.
Expanding on prior work, this is a dream of unfolding 
spaces and delicate structures. Rendered abstractly, vast, 
elaborate interiors dilate and collapse, driven by and par-
alleling layered frequencies of abstract sound. The piece 
shifts between suggested story and pure abstraction; 
spaces and textures; complexity and simplicity. Archi-
tecturally inspired, it begins in constrained spaces with 
erratic motion, then moves through a maze of cavernous 
halls and ambiguous thresholds and liminal spaces until, 
finally, expanse and florescence.

17.09.2017
11:00 – 15:00 Creative Media Lab | TouchDesigner Mas-
terclass with Mary Franck
This masterclass will cover some fundamentals of gen-
erative design and procedural animation, then dive into 
specific workflows. Participants will learn processes for 
combining the intricacy of algorithmic design with the 
expressiveness of manual 3d modeling. They will then 
learn how to manipulate these designs as performable, 
real-time animations.
It will be taught in Blender and TouchDesigner. Prior 
knowledge of these software programs will be helpful 
but is not required.The participation in the masterclass 
is free. To apply, please send your CV and/or Portfolio 
in pdf to opencall@openarts.info until 01/09/2017. The 
selected applicants will be contacted before 04/09/2017. 
The maximum number of participants is 15.
*Supported by U.S. Embassy in Bulgaria

ВОЕНЕН КЛУБ
ул. Иван Вазов 2
16.09.2017
21:00 – 22:00
Creative Media Lab: Emerging Environments 
Куратор: Петко Танчев
Seed, аудио-визуален пърформанс
Артист: Mери Франк 
Музикална композиция и продукция: Робот Кох 
“Seed“ е визуален пърфоманс на гранични прежива-
вания и органични форми. 
Стъпващ върху предишни работи, това е сън от 
разгръщащи се пространства и деликатни струк-
тури. Изобразени абстрактно, обширни пищни ин-
териори се разпростират и сриват, движени от 
и успоредно с наслоени честоти абстрактен звук. 
Произведението се движи между загатната исто-
рия и чиста абстракция, пространства и тексту-
ри, сложност и простота. Вдъхновено от архитек-
турата, то започва в затворени пространства с 
хаотично движение, преминава през лабиринт от 
пещероподобни коридори, неясни предели и гранични 
пространства, докато накрая достигне разгръща-
не и разцъфтяване.

17.09.2017
11:00 – 15:00 Creative Media Lab представя май-
сторски клас по TouchDesigner и анимация в реално 
време с Мери Франк. Този уъркшоп ще покрие ня-
кои основи на генеративния дизайн и процедурна-
та анимация, след това ще се съсредоточи върху 
определени начини на работа. Участниците ще се 
научат първо как да комбинират сложността на 
алгоритмичния дизайн с изразителността на пер-
сонализирано изработен 3D модел, а след това как 
да анимират тези композиции в реално време. Обу-

чението ще се извърши с Blender и TouchDesigner. 
Предварителното познаване на тези програми е 
полезно, но не е задължително.
Участието в майсторския клас е безплатно. За 
кандидатстване, моля изпратете CV и/или порт-
фолио в pdf формат на opencall@openarts.info до 
01.09.2017. Одобрените кандидати ще бъдат уве-
домени преди 04.09.2017. Максималният брой на 
участниците е 15.
* С подкрепата на посолството на САЩ в България
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ЕXCELSIOR SHOPPING CENTRE

24 Knyaz Alexander Batenberg Str.

16.09.2017

19:30 – 20:30, 21:00 – 22:00, 22:30 – 23:30
I AM/Ballage, а project by Documentary Theatre Studio 
VOX POPULI
Idea and direction: Neda Sokolovska
Visual Artist: Iskra Blagoeva
Actors: Plamena Pencheva and Lyubomir Lyubenov

I AM/BALLAGE is a performance installation and social 
experiment where several families collect the empty pack-
aging of the products they consume for a week. This 
packaging and the personal stories of its consumers is 
the basis of this unique experiment in which every con-
temporary person is reflected – somewhere between the 
supermarket shelves and the search for their own identity.
*Supported by Plovdiv Municipality on the program “Civil 
Participation”

ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС
„ЕКСЕЛСИОР”

ул. Княз Александър Батенберг 24

16.09.2017

19:30 – 20:30, 21:00 – 22:00, 22:30 – 23:30
I AM/БАЛАЖ, проект на студиото за документа-
лен театър VOX POPULI
Идея и режисура: Неда Соколовска
Художник: Искра Благоева
Актьори: Пламена Пенчева и Любомир Любенов

I AM/БАЛАЖ е пърформанс-инсталация и социален 
експеримент, в който няколко семейства събират 
празните опаковки от продуктите, които кон-
сумират в продължение на една седмица. От този 
амбалаж и личните разкази на неговите потреби-
тели започва този уникален експеимент, в който 
се оглежда всеки съвременен човек – някъде меж-
ду рафтовете на супермаркета и търсенето на 
собствената идентичност.
* С подкрепата на Община Пловдив по програма 
„Гражданско участие”
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LOTOS HALL

34 HR. G. Danov St.

15.09.2017 / 21:00 – 22:00

16.09.2017 / 20:00 – 21:00
No chemical experience!, dance performance
Six Korean Artists and Bulgarian art group Atom Theater 
have new creation in Plovdiv again. Four choreographers – 
Jung In Lee, Seung Ju Lee, Min Sun Choi, Jin An Kang, 
stage designer Go ya Choi and a dramaturge from South 
Korea will make collaboration work with Bulgarian young 
group ATOM Theater. The point for new work is inspired 
from new environment and common personality. Artists 
will collect various texture and different issues through 
two weeks residency and make showcase in the NIGHT 
with new ideas and points of view in Plovdiv.
*Supported by Seoul Foundation for Arts and Culture

ЗАЛА „ЛОТОС”

ул. Христо Г. Данов 34

15.09.2017 / 21:00 – 22:00

16.09.2017 / 20:00 – 21:00 
„No chemical experience!” – танцов пърформанс 
Шестима корейски артисти и българската арт 
група АТОМ театър се завръщат в Пловдив с ново 
творение. Хореографите - Юнг Ли Лий, Сеун Джу 
Лий, Мин Сун Чой, Джин Ан Канг, сценичния дизай-
нер Го Я Чой и DJ музикантът Го Йо Хан a.k.a DJ 
Sailli от Южна Корея ще работят заедно с  ATOM 
театър като съвместната им работа е вдъхно-
вена от новостите в  средата и общата личност. 
Изпълнителите ще експериментират с различни 
текстури и ще събират впечатления чрез двусед-
мично пребиваване в КЪЩА Creative Hub, София като 
ще направят демонстрацията си в НОЩТА с нови 
идеи и гледни точки.
*Проектът се подкрепя от Arts Council Korea и 
Management team Culture&U
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PUBLIC SPACES IN 
THE CITY CENTRE

(For information Detmag Snezhanka, 
29, Rayko Daskalov Str.)

15, 16 & 17.09.2017

AR2.0_Alphaloop, site specific project, performance
Artistic direction: Adelin Schweizer
Performance: Fred Sechet
Visual Artist: NAO (Naoyuki Tanaka)
Starting from the postulate that there is no reality but 
rather a set of paradigms which influence our percep-
tions of reality and defining our relationship to the world, 
AR2.0_Alphaloop will explore this problematic hijacking 
traditional use of mobile phones through a participative, 
immersive and ambulatory experiment.This communica-
tion prosthesis becomes here an artificial organ of per-
ception which substitutes to the ones of every user. The 
public space becomes from there the theater of a strange 
technological ritual which will open some backdoors 
through the reality.
During the Night/Plovdiv, groups of participants could 
postulate five by five for a 25 minutes walk around the 
city.Subscribe for a walk at participants.night@openarts.
info
*Supported by Institut Français de Bulgarie and IN SITU 
European platform for artistic creation in public space

РАЗЛИЧНИ МЕСТА В 
ГРАДСКОТО ПРОСТРАНСТВО

(за информация Детмаг „Снежанка”, 
ул. Райко Даскалов 29)

15, 16 и 17.09.2017

AR2.0_Alphaloop, сайт-специфик проект, пърфор-
манс
Художествен ръководител: Аделин Швайцер
Изпълнение: Фред Сеше
Визуален артист: NAO (Наоюки Танака)
Изхождайки от постулата, че не съществува ре-
алност, а само съвкупност от парадигми, които 
влияят на възприятията ни за реалност и опреде-
лят вързката ни с околния свят, AR2.0_Alphaloop 
изследва тази проблематика, като преиначава тра-
диционната употреба на мобилните телефони чрез 
интерактивен, поглъщащ подвижен експеримент.
Тази протеза за общуване се превръща в изкуствен 
орган за възприятие, който замества възприятия-
та на всеки потребител. Така общественото прос-
транство става театър на странен технологичен 
ритуал, който отваря някои задни вратички през 
реалността.
По време на НОЩ/Пловдив групи от по пет учас-
тници ще могат да се записват за 25-минутна 
разходка из града. Имейл за записване participants.
night@openarts.info
* С подкрепата на Френския институт в България 
и европейската платформа за изкуство в публично-
то пространство IN SITU
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ST. LUDWIG CATHOLIC CATHEDRAL

3 Knyaginya Maria Louisa Blvd.

16.09.2017

19:00 – 21:00 Sacred Art and the Present-day – lecture 
by Prof. Ph.D. Vladimir Gradev as part of the educational 
platform “Introduction to Contemporary Art”.
“Introduction to Contemporary Art” will present an extra 
lecture specially prepared for NIGHT / Plovdiv, 2017.
Is art still sacred? This will be the main question dis-
cussed in the lecture based on the Vatican Museum’s 
Borgia Apartments contemporary art collection, attempt-
ing to show the modernity’s artistic experience as an end 
result of a millenial tradition. The lecture will argue that 
contemporary artists are the descendants of the Chris-
tian tradition, albeit often wasting this rich heritage like 
a prodigal son. The lecture will also dwell on the issue 
of the fault between art and truth and trace the old and 
new links between aesthetic and religious experience. We 
will look at ways Divine Glory, radiance and beauty may 
appear and be percieved even today in our secularised 
and disenchanted world which negates art’s supreme 
function thus putting art itself in question.
*Introduction to Contemporary Art is a project of Open 
Arts Foundation and SARIEV Contemporary.

КАТОЛИЧЕСКА КАТЕДРАЛА
„СВ. ЛУДВИГ”

бул. Княгиня Мария Луиза 3

16.09.2017

19:00 – 21:00 „Свещено изкуство и съвремен-
ност“ – лекция на проф. дфн. Владимир Градев като 
част от образователната платформа „Въведение в 
съвременното изкуство”.
 „Въведение в съвременното изкуство“ ще пред-
стави извънредна лекция подготвена специално за 
НОЩ/Пловдив, 2017. 
Свещено ли е още изкуството? Това ще бъде во-
дещият за лекцията въпрос, която ще вземе за 
своя отправна точка колекцията на съвременно 
изкуство в апартаментите Борджия на Ватикан-
ските музеи и ще потърси да разкрие художест-
вения опит на модерността като краен резултат 
на една хилядолетна история. Ще покаже как съвре-
менният художник се явява наследник на христриян-
ската традиция, макар и често да пропилява като 
«блуден син» това богато наследство. Ще бъдат 
разгледани въпросите за разлома между изкуство и 
истина, ще потърсят старите и нови връзки меж-
ду иконоестетическия и религиозния опит. Ще се 
обърне внимание, по какъв начин може да се яви и 
възприеме Божията слава, блясък и красота и днес 
в нашия секуларизиран и разомагьосан свят, който, 
отхвърлящ най-висшето предназначение на изку-
ството, поставя под въпрос самото изкуство.
*„Въведение в съвременното изкуство“ е дългого-
дишен проект на фондация „Отворени изкуства“ и 
галерия SARIEV Contemporary.
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20:00 – Анна Йермолаева, Pipas, 2016, видео инста-
лация, HD видеолууп
21:00 – DJ парти 

17.09.2017

19:30 – Джулиана Дос Сантос, Qual é o pente? / Какво 
е гребенът?, видео, 15:57 мин. С любезното съдей-
ствие на художника, заснето в Explode! Residency, 
проект в сътрудничество с Queer City—платформа 
на Lanchonete.org и Musagetes 
20:00 – Вероника Бургер, songs of fortune, видео ин-
сталация и билборд инсталация, 8:39 мин.
20:30 – Mари Каранги, Santetíssima Trindade, 2016, 
видеопърформънс, 7:04 мин. 
Дискурсите, свързани с изкуството, днес са свър-
зани със съвременната ситуция в местните и 
трансглобални общества. Изправени сме пред 
предизвикателството да видим сложността на 
настоящия момент, на неговите социално-иконо-
мически връзки и на проявленията на специфичните 
транскултурни динамики. Как можем да развием 
практики, чрез които да е възможно изучаването 
на виртуозността на градското пространство 
най-вече по отношение на възприятието за време, 
място и тяло. Въз основа на своята изследовател-
ска работа участващите артисти представят 
специално създадени произведения. Шанън Матърс 
наскоро разгърна в есето си в градското списание 
„derive“ тезата, че един град не е компютър. В те-
кста си тя посочва, че Google конструира градски 
инфраструктури. Градът е матрица и контейнер за 
информации, но екосистемата е много по-сложна, 
отколкото постполитическата представа за нея. 
Публичното пространство символизира диалог, 
етика на съвместно съществуване и раждането 
на транскултурни взаимодействия, които сами по 
себе си преразглеждат и произвеждат това прос-
транство с различни ресурси.
* Проектът FLUCA – австрийски културен пави-
лион е продуциран и подкрепен от Австрийското 
посолство в България и Федералното канцлерство 
на Австрия

FLUCA: АВСТРИЙСКИ КУЛТУРЕН ПАВИ-
ЛИОН

ул. Отец Паисий 38

15, 16 и 17.09.2017

Внимание!
Обетовано място – Oспорване на общите позиции 

15.09, откриване: 20 ч. 

Маркус Хизлайтнер, Прогнозиран растеж, 2017, ин-
сталация, бала сено 50x40x70 см, билки, преграда
Баптист Елбаз & Марк-Александер Дюмолен, Danser 
le macabré, 2017, скулптура
19.30 – Якоб Нойлингер & Нушин Реджайан. Музика 
от Soap&Skin, Uchi Soto, 2016, видеолууп
20.00 – Коста Тонев, Смъртта на велосипедиста, 
2013, видео, 3 мин 5 сек. 
21:00 – 24:00 DJ парти с Еял Роб и Барак Шнайдер 
(Израел). Двама от най-добрите DJ-и на Тел Авив 
ще ви забъркат шеметно парти с гръмко диско, 
dance house и други разнообразни ритми идващи от 
изтока.
*С подкрепата на посолство на Израел в България. 

16.09.2017

18:00 – Кадижа де Паула & Чико Тони, Времето не е 
на твоя страна, 2017, инсталация 
Таис Медейрос, Rébus Street Booth (Poetic Newspaper 
Art), 2017, инсталация
19:00 – Female Obsession, Oкуражаване, Плесни с 
ръце и кажи „да“, 2017, пърформънс 
19:30 – Елке Ауер & Естер Страганц, , GOOD LUCK 
SUCKERS, 2012, инсталация, HD, 3min42, видеолууп
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17.09.2017

19:30 – Juliana dos Santos, Qual é o pente? / What is the 
comb?, Video, 15:57 min. Courtesy of the artist, Shot at 
Explode! Residency, a project in collaboration with Queer 
City—a platform by Lanchonete. org and Musagetes 
20:00 – Veronika Burger, songs of fortune, Video-
installation and billboard-installation, dimensions vari-
able, Duration: 8 min. 39 sec. / Format: 16:9 HD 
20:30 – Marie Carangi, Santetíssima Trindade. , 2016, 
Videoperformance. 7,04 min
Relevant discourses in art today are associated with the 
current situation in local and transglobal societies. We are 
challenged to see the complexity of our present moment, 
of socio-economic relationships and phenomena of 
specific transcultural dynamics. How can we develope 
a practice through which one is capable to explore the 
virtuosity of urban space, especially in the perception of 
time, place and body. After doing investigate researches 
the involved artists have produced specific works. As 
Shannon Matters has argumented recently in her essay 
for the urban magazine „dérive“– a city is not a computer. 
In her text she pointed out that google constructs urban 
infrastructures. The city is a matrix and container of 
informations, but the eco-system is much more complex 
as the postpolitical argumentation about it. The public 
space symbolically stands for dialogue, ethics of 
coexistence and the birth of transcultural interactions the 
reexaming and production of public space from different 
resources.
*The project FLUCA – austrian cultural pavilion is 
produced and supported by Austrian Embassy in Bulgaria 
and the Austrian Federal Chancellery

FLUCA: AUSTRIAN CULTURAL PAVILION

38 Otets Paisiy St.

15, 16 & 17.09.2017

Attention! 
Promised Place – Contesting Common Grounds 

15.09, opening: 20:00 

Markus Hiesleitner, projected growth, 2017, Installation, 
Hay bale 50x40x70cm, herbs, curtain
Baptiste Elbaz & Marc Alexandre Dumoulin, Danser le 
macabré, 2017, sculpture
19.30 – Jakob Neulinger & Noushin Redjaian. Music by 
Soap&Skin, Uchi Soto, Videoloop 
20.00 – Kosta Tonev, The Heavenly Bodies Once Thrown 
into a Certain Definite Motion, Always Repeat , 2015 
Videoloop 
21:00 – 24:00 DJ party by Eyal Rob and Barak Schinider 
(Israel). Two of Tel Aviv‘s finest crate diggers will rock 
the party with sleazy disco, pumping house and other 
assorted middle eastern and balearic jams. *Supported 
by Israeli Embassy in Bulgaria.

16.09.2017

18:00 – Kadija de Paula & Chico Togni, Time is not on 
your side, 2017, Installation Thais Medeiros, Rébus Street 
Booth (Poetic Newspaper Art), 2017, Installation 
19:00 – Female Obsession, Encouragement, Clap your 
hands and say yeah, 2017, Performance 
19:30 – Esther Auer & Elke Straganz, GOOD LUCK 
SUCKERS, 2012, Installation, HD, 3min42, Vidoloop with 
sound 
20:00 – Anna Jermolaewa, Pipas, 2016, Videoinstallation, 
HD videoloop 
21:00 – DJ party
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KOPCHETATA

Stefan Stambolov, Sq.

15, 16 & 17.09.2017

19:00 – 01:00 
Veronika Tzekova’s kopCHETATa project is specially de-
veloped for Kopchetata (the buttons) – a popular place 
for meeting people in the city. The artist uses small round 
seats lined in the square in front of the Plovdiv municipal-
ity building to visualize a new approach to language as a 
form of communication and vehicle of content. Through 
different ways of writing, fonts and their attribute series 
CDoupbles (portmanteau from couples and doubles) and 
SyllaBLEndings (portmanteau from syllable and blend-
ings) uncover possible meanings in various words and 
word combinations in Bulgarian, English, French, German 
and turn them into a specific concrete poetry. The words 
are chosen to construct unexpected links in a space 
where the bisector is connected to happiness, meaning 
to speech, the end to heaven, creating to giving and many 
more.On the 15th and 16th of September at 6 everyone 
will be welcome to the square to read their chosen word 
or words as part of the collective reading flash mob lead 
by the artist.
Veronika Tzekova is the first Bulgarian artist presented by 
the Open Arts Foundation as part of the In Situ European 
platform for artistic creation in public space.

КОПЧЕТАТА

пл. Стефан Стамболов

15, 16 и 17.09.2017

19:00 – 01:00
Проектът копЧЕТАТа на Вероника Цекова е специално 
разработен за популярното пространство за град-
ски срещи Копчетата. Върху малките кръгли седал-
ки, наредени на площада пред сградата на Община 
Пловдив, авторката визуализира един нов подход 
към езика като форма на комуникация и носител 
на съдържание. Чрез различни начини на изписване, 
шрифтове и техните атрибути сериите CDoupbles 
(портманту от couples и doubles) и SyllaBLEndings 
(портманто от syllable и blendings) разкриват въз-
можни значения в различни думи и комбинации от 
думи на български, английски, фенски, немски и ги 
превръщат в своеобразна конкретна поезия. Думи-
те са подбрани така, че да изграждат неподозирани 
асоциации в едно общо пространство, в което ъг-
лополовящата е свързана с щастието, смисълът 
със словото, краят с рая, създаването с даването 
и много други.
На 15 и 16 септември от 18 ч. всеки ще може да 
дойде на площада и да прочете своята избрана 
дума или думи в рамките на флашмоб за колектив-
но четене, воден от художничката.
Вероника Цекова е първият български автор, пред-
ставен от фондация „Отворени изкуства” в евро-
пейската платформа за изкуство в публичното 
пространство In Situ.
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