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ЛОКАЦИЯ 0 – ИНФО-ПУНКТ НОЩ
LOCATION 0 – INFO POINT NIGHT
1 ДАНЧОВАТА КЪЩА
DANCHOV HOUSE
2 КЪЩА СТАМБОЛЯН
STAMBOLYAN’S HOUSE
3 СИНЯТА КЪЩА – КЪЩА ПАВЛИТИ
THE BLUE HOUSE – HOUSE OF PAVLITI
4 ИЗТОЧНА ПОРТА
EASTERN GATE
5 МУЗЕЙ НА АВИАЦИЯТА – ПЛОВДИВ,
ФИЛИАЛ НА НВИМ
MUSEUM OF AVIATION, PLOVDIV, A
BRANCH OF THE NATIONAL MUSEUM OF
MILITARY HISTORY
6 РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ
МУЗЕЙ
REGIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
7 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ
МУЗЕЙ – МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ
„СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 1885
ГОДИНА“
REGIONAL HISTORY MUSEUM, THE
UNIFICATION OF BULGARIA IN 1885
MUSEUM EXHIBITION
8 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –
МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ „БЪЛГАРСКО
ВЪЗРАЖДАНЕ”, КЪЩА „ГЕОРГИАДИ”
REGIONAL HISTORY MUSEUM,
BULGARIAN NATIONAL REVIVAL MUSEUM
EXHIBITION, GEORGIADI HOUSE
9 РЕГИОНАЛЕН
ЕТНОГРАФСКИ
tr.
ev S
o Mil
/ Ge МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ
илев
М
о
е
REGIONAL ETHNOGRAPHIC
ул. Г
MUSEUM, PLOVDIV
10 РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН
МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ
REGIONAL NATURAL HISTORY
MUSEUM, PLOVDIV
11 ГХГ – ПЛОВДИВ – ВРЕМЕННА
ЕКСПОЗИЦИЯ
CITY ART GALLERY, PLOVDIV –
TEMPORARY EXHIBITION
12 ГХГ – ПЛОВДИВ ИКОННА ЗАЛА
CITY ART GALLERY, PLOVDIV –
ICON HALL
13 ГАЛЕРИЯ РОМФЕЯ
ROMFEIA GALLERY
14 ГАЛЕРИЯ РЕЗОНАНС
RESONANCE GALLERY
15 ГАЛЕРИЯ ФИЛИПОПОЛИС
PHILIPPOPOLIS GALLERY
16 ГАЛЕРИЯ SARIEV CONTEMPORARY
SARIEV CONTEMPORARY GALLERY
17 ГАЛЕРИЯ U P.A.R.K.
U P.A.R.K. GALLERY
18 ГАЛЕРИЯ „L’UNION DE PARIS“
L’UNION DE PARIS GALLERY
19 ГАЛЕРИЯ ЛАБИРИНТ
LABYRINTH GALLERY
20 ГАЛЕРИЯ AETERNA
AETERNA GALLERY
21 COFFEE&GALLERY CU29
CU29 COFFEE&GALLERY
22 АТЕЛИЕ ВЕСЕЛИН РУСЕВ
VESELIN RUSEV’S STUDIO
23 ГАЛЕРИЯ ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ
ZLATYU BOYADZHIEV GALLERY
24 КЪЩА ХИНДЛИЯН
HINDLIYAN’S HOUSE

25 БАЛАБАНОВА КЪЩА
BALABANOV’S HOUSE
26 КЪЩА МЕКСИКАНСКО ИЗКУСТВО
MEXICAN ART HOUSE
27 МАЛКА БАЗИЛИКА
THE SMALL BASILICA
28 АМТИИ: ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ
AMDFA: GREEN SCHOOL
29 АМТИИ: СИНЬО УЧИЛИЩЕ
AMDFA: BLUE SCHOOL
30 АТЕЛИЕТА НА ПЛОВДИВСКИ
ХУДОЖНИЦИ
STUDIOS OF PLOVDIVIAN ARTISTS
31 ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ
PLOVDIV DRAMA THEATRE
32 АНТИЧЕН ТЕАТЪР
ANCIENT THEATRE
33 ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ
СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
CYRIL AND METHODIUS SECONDARY
SCHOOL WITH HUMANITARIAN PROFILE
34 НБ „ИВАН ВАЗОВ“
IVAN VAZOV NATIONAL LIBRARY
35 ДОМ НА КУЛТУРАТА БОРИС ХРИСТОВ
BORIS HRISTOV CULTURE CENTRE
36 LUCKY ДОМ НА КИНОТО
LUCKY CINEMA HOUSE
37 ВОЕНЕН КЛУБ
MILITARY CLUB
38 PLOVEDIV
PLOVEDIV
39 НЧ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
ALEKO KONSTANTINOV
COMMUNITY CENTRE
40 КУКЛЕНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР HAND
HAND PUPPET AND DRAMA THEATRE
41 ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА
EVANGELICAL CHURCH
42 ДЖУМАЯ ДЖАМИЯ
DZHUMAYA MOSQUE
43 СКЛАД, ТЮТЮНЕВ ГРАД
WAREHOUSE, TOBACCO CITY
44 СТУДИО-АТЕЛИЕ РЪКОДЕЛНИЦА
RAKODELNITSATA (HAND-MADE)
SHOP & STUDIO
45 НЧ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 2008
DIMITAR BLAGOEV 2008
COMMUNITY CENTRE
46 ЧИТАЛИЩЕ ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ 1945
SHALOM ALEYHEM 1945
COMMUNITY CENTRE
47 ОТСРЕЩА – СПОДЕЛЕНО РАБОТНО
ПРОСТРАНСТВО
OTSRESHTA – COWORKING SPACE
48 РАБОТИЛНИЦА ЗА ШОКОЛАД ГАЙО
GAILLOT CHOCOLATE FACTORY
49 РИМСКИ СТАДИОН
ROMAN STADIUM
50 НЕБЕТ ТЕПЕ
NEBET TEPE
51 ПОДЛЕЗ МЕЖДУ КАПАНА
И СТАРИЯ ГРАД
UNDERPASS BETWEEN KAPANA
ANDTHE OLD TOWN
52 ЯДРОТО В КАПАНА
YADROTO IN KAPANA
53 ВИЕНСКИ ПАВИЛИОН, ЦАР
СИМЕОНОВА ГРАДИНА
VIENNESE PAVILION,
GARDEN OF TSAR SIMEON

ПРОГРАМА МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ И АТЕЛИЕТА / Museums, Galleries and Studios
ПРОГРАМА ГРАД И КУЛТУРА / City and Culture
ПРОГРАМА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА / Public Spaces

54 ПЛОЩАД СТЕФАН СТАМБОЛОВ
STEFAN STAMBOLOV SQUARE
55 СЦЕНА НА БУЛ. МАРИЦА ЮГ –
СРЕЩУ ДОМ ОЛГА СКОБЕЛЕВА
STAGE IN MARITSA YUG BLVD –
OPPOSITE HOME OLGA SKOBELEVA
56 УЛИЦИТЕ МАГУРА И БРАТЯ ПУЛИЕВИ
MAGURA AND BRATYA PULIEVI STREETS
57 АНТИКВАРНА КНИЖАРНИЦА
„СОФИЯ Т“
SOFIA Т ANTIQUARIAN BOOKSHOP
58 ПЛОЩАД МАРУКЯН
MARUKYAN SQUARE
59 ПЛОЩАД ПРЕД РАДИО ПЛОВДИВ
THE SQUARE IN FRONT OF RADIO
PLOVDIV
60 ГАЛЕРИЯ КАПАНА
KAPANA GALLERY
61 СКЛАД, ТЮТЮНЕВ ГРАД
SKLAD, TOBACCO CITY
62 FLUCA: АВСТРИЙСКИ КУЛТУРЕН
ПАВИЛИОН
FLUCA – AUSTRIAN CULTURAL PAVILION
63 ПЛОЩАД СЪЕДИНЕНИЕ
SAEDINENIE SQUARE
64 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –
МУЗЕЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННА
ИСТОРИЯ
REGIONAL HISTORY MUSEUM –
MUSEUM CENTRE FOR CONTEMPORARY
HISTORY
65 СЛЪНЧЕВАТА КЪЩА
SUNSHINE HOUSE
66 ДЕТСКИ ОТДЕЛ НА НБ „ИВАН ВАЗОВ“
IVAN VAZOV PUBLIC LIBRARY –
CHILDREN’S DEPARTMENT
67 НЧ „СЪВРЕМЕННИК 1986”
SAVREMENNIK 1986 COMMUNITY
CENTRE
68 ГРАДИНКА МЕЖДУ УЛ. ЛЕОНАРДО
ДА ВИНЧИ И УЛ. КАПИТАН РАЙЧО
НИКОЛОВ
PUBLIC GARDEN BETWEEN LEONARDO
DA VINCI STREET AND KAPITAN RAYCHO
NIKOLOV STREET
69 КАФЕ ELLI‘S PLEASE
ELLI‘S PLEASE CAFE
70 БАР КОНЮШНИТЕ
THE STABLES BAR
71 КЛУБ FARGO
CLUB FARGO
72 VINO CULTURE
73 TEMPLE BAR
74 БАР КОТКА И МИШКА
BAR CAT AND MOUSE
75 TEA HOUSE
ЧАЕНАТА КЪЩА
76 MARIA LOUISA CLUB
КЛУБ МАРИЯ-ЛУИЗА
77 АБСЕНТ ХАУС
ABSINTHE HOUSE
78 БАР ПОЩАТА
BAR THE POST
79 БАР НАЙЛОНА
BAR NYLON
80 VINTAGE HOUSE
81 ВОЕНЕН КЛУБ – ПАРТИ НОЩ
MILITARY CLUB – PARTY NIGHT

ПРОГРАМА ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА / OPEN ARTS
ПРОГРАМА МАЛКАТА НОЩ / The Little Night
ПРОГРАМА КЛУБ И МУЗИКА / Club and Music

Да говорим за нещата, които ни събират,
днес е повече от необходимо. Последните
няколко години от човешката история показаха недвусмислено, че идеята за един общ
свят, който споделяме е илюзия на глобалния
пазар или пък утопична мечта, но не и реалност, в която хората живеят.
Дали фрагментите и разделенията обаче не
разкриха и нови пространства на среща?
Какво днес събира хората? Къде те споделят
общите си представи за свят?
В историческата за Пловдив 2019 г., когато
градът носи титлата „Европейска столица на
културата“, мотото на НОЩ/Пловдив е „Общо
място“. С него ние изпращаме пожелание и
се стремим да си припомним старите или
пък да открием нови места и идеи, които ни
събират.
Едно такова място е историята на самия
град. В програмата на пловдивските музеи
могат да се видят множество изложби, свързани с различни аспекти от развитието на
Пловдив, такива са изложбата „Исторически
паметници и художествени старини, запазени
из пловдивските семейства“ в Археологическия музей, както и мащабната изложба „Пловдив по пътя към модерния свят“, подготвена
от Историческия музей. Народна библиотека
„Иван Вазов“ в сътрудничество с Държавния
архив пък ще представят фотографски спомени за Пловдив през обектива на първите
фотографи. Тези, които се нетърпеливи да
научат повече за Голямата Базилика в Пловдив
ще могат да видят специален филм и да срещнат с реставраторите на обекта в Малката
Базилика.
Възможност за среща, но на идеи и мечти
за един по-добър свят, предлага и изложбата
„Солидарно със свободата“ в Дома на културата и свързаната с нея (* махам „филмова”)
прожекция на филма „Валенса. Човек на надеждата“ на Анджей Вайда в кино „Лъки“, и двете
представени от Полския културен институт.
Самата НОЩ/Пловдив, както всяка година, е
общо място и време, в което посетителите
ще могат да видят пъстротата на културния живот на града в събитията, подготвени от музеите, галериите и ателиетата,

читалищата, църквите, общностните
домове, както и от различни други организации. През 2019 г. за първи път в НОЩта се
включва със собствена програма и Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“.
Важен съмишленик на НОЩта е и Драматичен
театър – Пловдив, който е основен партньор в организирането и представянето на
платформата Creative Media Lab, в която тази
година участват автори от Швеция, България
и Германия.
Основната кураторска част от програмата
е концентрирана в няколко събития в Стария
град, като се стреми да покаже неговото
по-малко познато лице, да обърне внимание на
различните пластове от история и културна
памет на това място и да направи връзка
със съвременността. Централната изложба
„Общо място“ в Данчовата къща показва
произведения на художници (Дор Гез, Нилбар
Гюреш, Зуза Голинска, Даниела Костова, Селма
Селман, Калин Серапионов, Камен Стоянов,
Катержина Шеда), които (*махам в работата
си) се занимават с представите за общност,
общите блага, правата на индивида и политиките на паметта. Тези теми са продължени и
в работите на Саори Хала (Синята къща), Вера
Хаджийска (Къща Стамболян) и Антон Терзиев
(Източна порта).
По този начин едно от най-знаковите места
в Пловдив – Старият град, ще се отвори за
съвременното визуално изкуство.
Открити сцени, концерти и партита също
са част от програмата на събитието, което
освен историческите изложби представя
проекти за съвременно изкуство, каквито са
специално създадената за Пловдив изложба от
международната колекцията на EVN в Склад с
произведения на Франц Капфер, Лазар Лютаков
и Мартина Вачева и „Open Art Files: Записки и
бележки под линия“ в галерия „Капана“. Последната изложба представя (*махам „ще представи”) мащабен поглед върху изкуството в
България от последните 30 години.
НОЩ/Пловдив не забравя и най-малките,
които тази година ще могат да се включат
в много събития в музеите и в самия град. С
помощта на VR очила в Музея на авиацията

те ще могат да „влязат“ в кабините на Ми-8
и други самолети, като заемат мястото на
пилотите.
Тийнейджърите пък ще могат да „заведат“
своите родители и заедно да участват в
уъркшопа за моносайкъл на Мини Арт Фест на
пл. „Съединение”.
Разбира се, най-споделеното пространство
в НОЩта това са улиците, градинките,
площадите, терасите на самия град. През
2019 г. в такова общо музикално пространство ще се превърне и подлезът между
Капана и Стария град. Зрителите ще могат
да видят и специалния (*махам скулптурен)
проект на художника Л от Лос Анджелис –
А.С.Т.Р.А.Л.Н.И.О.Р.А.К.У.Л.И, който ще превърне Римския стадион в храм за канализиране
на единадесет измерения от мултивселената.
Общото място на НОЩта е Пловдив и
общото място на Пловдив е НОЩта. Затова
решихме да попитаме всички пловдивчани и
гости на града нещо много важно – В КАКЪВ
ПЛОВДИВ ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ / ИЛИ ДА ПОСЕЩАВАМ СЛЕД 20 ГОДИНИ? Всеки може да запише
своето пожелание или мечта за града в Историческия музей в Пловдив и на специално указаните за това места. След НОЩта всички
пожелания ще бъдaт дарени на Историческия
музей в Пловдив, като така останат своеобразна капсула на времето, носеща атмосферата и надеждите на тази така важна за
Пловдив година.
Тази година ни гостува и специалната Луна,
която можете да видите на три места в
града: градинката на Римския стадион, Небет
Тепе и Кино Космос. За нея благодарим на
Матера 2019.

Владия Михайлова
Артистичен директор и куратор на НОЩ/
Пловдив 2019

It is essential that we talk about things that gather
us together these days. The last several years of
human history have clearly shown that the vision
of a joint world that we share is an illusion of the
global market or a utopian dream rather than a reality in which people live.
However, have fragmentation and separation also
revealed new meeting grounds? What unites people
today? Where do they share their mutual visions of
the world?
In this historic year for Plovdiv when the city holds
the title European Capital of Culture, the slogan of
NIGHT/Plovdiv 2019 is “Common Ground”. Thus
we are sending a message and aim to remember
old, or find new places and ideas which gather us
together.
One such place is the city itself and its history.
The programs of Plovdiv museums boast a number of exhibitions related to various aspects of the
development of Plovdiv, such as the “Historical
Monuments and Artistic Antiquities Preserved by
Plovdiv Families” exhibition at the Archaelogical
Museum, as well as the sizeable exhibition “Plovdiv
en route to Modern World“ prepared by the Historical Museum. The Ivan Vazov National Library, in
collaboration with the State Archive, are putting on
display photographic memories of Plovdiv through
the lenses of the first photographers. Those who are
impatient to learn more about the Great Basilica in
Plovdiv will be able to see a special film and meet
the restorers of the site in the Small Basilica.
Another opportunity for a meeting of ideas and
dreams of a better world is presented by the “Solidarity and Freedom exhibition at the House of
Culture and the related screening of Andrzej Wajda’s film Walesa. Man of Hope at the Lucky Cinema House, both organized by the Polish Cultural
Institute.
Like every year to date, NIGHT/Plovdiv 2019 is
a common place and time for visitors to see the
diversity of the cultural life of the city in the events
organised by the museums, galleries, studios, cultural centres, churches, community centres as well
as various other organisations. In 2019, the SS Cyril
and Methodius National Humanitarian High School
will take part in the NIGHT for the first time with
their own programme. Another important associate

of the NIGHT is Plovdiv Drama Theatre, which is a
main partner in the organisation and presentation of
the Creative Media Lab platform, in which authors
from Sweden, Bulgaria and Germany are taking part
this year.
The main curator part of the program is focused
on several events in the Old Town of Plovdiv whose
aim is to show its less known face, to pay attention to the different layers of history and cultural
memory at this place and to make a connection
with modern times. The central exhibition “Common Ground” at Danchov’s House puts on display
artworks by artists (Dor Guez, Nilbar Güres, Zuza
Golinska, Daniela Kostova, Selma Selman, Kalin
Serapionov, Kamen Stoyanov, Katerina Šedá), who
deal with the concepts of community, the common
good, individual rights and memory policies. These
topics are also continued in the works of Saori Hala
(The Blue House), Vera Hadzhiyska (Stambiolyan’s
House) and Anton Terziev (Eastern Gate). Thus, one
of the most significant places in Plovdiv – the Old
Town, will open for the contemporary visual art.

special project of the artist L from Los Angeles –
A.S.T.R.A.L.O.R.A.C.L.E.S, which will transform
the Roman stadium into a temple for channeling of
eleven dimensions from the multiverse.
The common ground of the NIGHT is Plovdiv and
the common ground of Plovdiv is the NIGHT. That is
why we decided to ask all Plovdivians and visitors
of the city something very important: WHAT PLOVDIV DO I WANT TO LIVE IN OR VISIT IN 20 YEARS?
Everyone can write their wish or dream of the city
at the Historical Museum in Plovdiv and at specially
designated places. After the NIGHT, all wishes will
be donated to the Historical Museum in Plovdiv so
that they can remain as a kind of time capsule carrying the atmosphere and hopes of this so important year for Plovdiv.
This year the special Moon is our guest and you
can see it at three places in the city: the small garden at the Roman Stadium, Nebet Tepe and Kosmos
Cinema For this we are thankful to Matera 2019.

Open stages, concerts and parties are also part
of the event program which presents not only
historical exhibitions, but also contemporary art
projects like the especially created for Plovdiv exhibition from the international collection of EVN with
works by Franz Kapfer, Lazar Lyutakov and Martina
Vacheva at the Sklad and Open Art Files: Notes and
Footnotes at Kapana Gallery. The latter exhibition
gives an insight into Bulgarian art over the last 30
years.
NIGHT/Plovdiv will not forget the youngest audience
and this year they will be able to take part in many
events in the museums and around the city. Using
VR glasses at the Museum of Aviation, they will be
able to ‘enter’ the cockpits of Mi-8 helicopters and
other aircraft by taking the pilots’ seats.
Teenagers, on the other hand, will be able to ‘take’
their parents and jointly attend the Mini Art Fest
unicycle workshop at Saedinenie Square.
Naturally, the most shared space during the
NIGHT will be the streets, gardens, squares and
terraces of the city itself. In 2019, the underpass
between the Kapana district and the Old Town of
Plovdiv will also turn into such a common musical space. The public will also be able to see the

Vladiya Mihaylova
Artistic director and curator of NIGHT/Plovdiv
2019

МУЗеи, галерии
и ателиета:
ОТВОРЕНИ
ИЗКУСТВА
MUSEUMS, GALLERIES
AND STUDIOS:
OPEN ARTS

Действията на паметта могат да бъдат
изпълнени с любов и надежди за бъдеще. Те
могат да изграждат мостове, в които различни гледни точки, различни борби, различни
общества да намират общото и смисъла в
него. Всяка година НОЩ/Пловдив избира определено пространство или място в града,
върху което да обърне допълнително внимание
или пък да преоткрие. Тази година основната
кураторска програма, подготвена от Владия
Михайлова, е фокусирана върху Стария град
и се стреми да покаже един друг възможен
образ и атмосфера на мястото. Включените
в нея проекти се разполагат от Източната
порта до Синята къща – Къща Павлити,
Данчовата къща и Къща Стамболян, приканвайки зрителя да влезе сякаш през „задния“
вход, слабо познат на туристите и дори на
гостите на града. Макар и не много голямо,
това пространство е заредено с история от
древността до възрожденска и модерна България. Без да търсят непременно директна
връзка с миналото, различните проекти и
произведеня, показани в програмата, поставят през погледа на съвременността проблеми и теми, които са част от паметта на
самото място: за общностите, за другите
(чуждите), за практиките, които свързват
хората, за свободата на избор и т.н. Тези
въпроси са отправени в пространството
на НОЩта с пожеланието да си припомним
нещата, които ни свързват и към които
осъзнато принадлежим.

The actions of memory can be filled with love and
hopes for the future. They can build bridges, in
which the various viewpoints, different struggles,
and different societies find the common and the
meaning in it. Every year NIGHT/Povdiv chooses a
certain space or location in the city on which it will
pay additional attention or which it will rediscover.
This year, the main curatorial programme, prepared
by Vladiya Mihaylova, is focused on the Old Town
and aims at presenting another possible image and
atmosphere of the place. The projects included in
it are arranged in the section from the Eastern Gate
next to The Blue House – House of Pavliti, Danchov’s house and Stambolyan’s house, inviting the
spectator to enter seemingly using the “back” door,
which is poorly known to the tourists and even to
the guests of the city. Albeit not very big, this space
is steeped in history from antiquity to the National
Revival and modern Bulgaria. Without searching
for a necessarily direct connection with the past,
the various projects and works shown within the
programme pose through the eyes of the modernity
problems and topics that comprise a part of the
memory of the place itself: about the communities,
about the others (foreigners), about the practices
that connect people, about the freedom of choice,
etc. Such questions are posed in the space of the
NIGHT with the wish to remember the things that
connect us and to which we consciously belong.

1.

ДАНЧОВАТА КЪЩА

Ул. Арх. Христо Пеев 2А, Стар Град

13,14 И 15 СЕПТЕМВРИ
Откриване:
13 СЕПТЕМВРИ // 19:00 до 20:00 часа
19:00 до 01:00 часа
ОБЩО МЯСТО
Дор Гез, Нилбар Гюреш, Зуза Голинска, Даниела
Костова, Селма Селман, Калин Серапионов,
Катержина Шеда
Куратор: Владия Михайлова
Изложба
Какво значи общността за нас днес? Как се
променя днес тя, кои са старите и кои новите
общности, какъв е смисълът от тях; какви са
и възможностите, които общността дава на
индивидуалния човек да постигне (свободно)
своето място и себеопределяне сред другите. Една част от работите в изложбата се
занимават с политиките на паметта и идентичността, други – с проваленте проекти за
универсални ценности, трети се фокусират
върху индивида, неговите права на избор и
взаимоотношенията му с другите, или пък се
занимават с изследване на различни културни
пластове във времето и как те формират
определена цялост, която понякога безвъпросно приемаме за очевидна.
Изложбата ОБЩО МЯСТО се осъществява с
подкрепата на Полския културен институт и
Посолството на Чехия в България, Почетния
консул на Чехия в Пловдив и Чешкия културен
институт

13 И 14 СЕПТЕМВРИ // Двор на Данчова къща
22:00 до 22:30 часа
23:00 до 23:30 часа
00:00 до 00:30 часа
Прожекции на филма НЕ-ВИДИМО
на Камен Стоянов, 30 мин.
Документално-есеистичният филм НЕ-ВИДИМО показва не само необичаен поглед върху
града, но също поставя въпроса за това какво
стои зад невидимото и непознатото.
Изложбата ОБЩО МЯСТО се осъществява с
подкрепата на Полския културен институт и
Посолството на Чехия в България, Почетния
консул на Чехия в Пловдив и Чешкия културен
институт

DANCHOV HOUSE

МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ И АТЕЛИЕТА: ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА
MUSEUMS, GALLERIES AND STUDIOS: OPEN ARTS

13, 14 AND 15 SEPTEMBER
7 p.m. to 1 p.m.

13 И 14 SEPTEMBER – Yard of Danchova House

2A Hristo Peev Str., Old City

Opening:
13 SEPTEMBER // 7 p.m. to 8 p.m.
COMMON GROUND
Dor Guez, Nilbar Güres, Zuza Golinska, Daniela
Kostova, Selma Selman, Kalin Serapionov,
Katerina Šedá
Curator Vladiya Mihaylova
Exhibition
What does community mean to us today? How
does it change today, which are the old and the new
communities, what is their meaning; and what are
the opportunities that the community gives to the
individual to achieve (freely) their place and self-determination among the other. Some of the works in
the exhibition deal with the policies of the memory
and the identity, others – with the failed projects
for universal values, still others focus on the individual, their rights of choice and their relationships
with the others, or engage in research of various
cultural layers in time and how they form a certain
entity, which we sometimes unquestionably take for
obvious.
The exhibition COMMON GROUND is implemented
in partnership with Polish institute Sofia and Czech
Embassy in Sofia, the Honorary Embassador of
Czech Republic and Czech Cultural Institute.

10 p.m. to 10:30 p.m.
11 p.m. to 11.30 p.m
12 p.m to 12:30 p.m
Screening of IN-VISIBLE,
by Kamen Stoyanov, 30 min.
The documentary-essayistic film IN-VISIBLE shows
not only an unusual view of a city, but also poses
and puts the question of what can emerge behind
the visible and known.
The exhibition COMMON GROUND is implemented
with the support of the Polish Cultural Institute and
the Czech Embassy in Bulgaria and the Honorary
Consul of the Czech Republic in Plovdiv and the
Czech Cultural Institute
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КЪЩА СТАМБОЛЯН

Ул. Кирил Нектариев 15, Стар Град

13,14 И 15 СЕПТЕМВРИ
19:00 до 01:00 часа
Откриване:
13 СЕПТЕМВРИ // 19:00 до 19:30 часа
С имена на цветя
Вера Хаджийска
Изложба
Вера Хаджийска се обръща към частично
забулени събития от българската история.
Проектът „С имена на цветя“ изследва насилствената смяна на имената на българските
мюсюлмани (от арабски/турски имена към
славянски/български) в България през периода
1912 – 1989 г. в историческия контекст на
Османското владичество (1396-1878), следосвобожденска България, Балканските войни
(1912-1913) и „Възродителния процес“ (19841989). Тези събития са разгледани от семейна
и лична гледна точка, изследвайки спомени на
хора, пряко засегнати от преименуването, и
техни наследници. Авторката се интересува
как тези исторически събития са засегнали
културната, религиозната и националната
идентичност на мюсюлманските общности
в България и тяхната колективна памет;
как споделянето или целенасоченото пропускане на тези спомени от семейните разкази
предизвиква промяна в чувството за идентичност и принадлежност на по-младите
поколения. Изложбата представя съчетание
от фотографии, мултимедийна инсталация и
архивни документи.

14 И 15 СЕПТЕМВРИ
17:00 до 19:00 часа
Peer to Peer Feedback –
уъркшоп за артисти и фотографи
Групата цели да предостави пространство,
където артисти от всякакви дисциплини
да се събират и да споделят свои творби и
проекти, по които работят, за да получат
съвети, мнения и насоки от съмишленици
в арт средата. Всеки присъстващ ще има
време да опише проекта си, да сподели идеи
или затруднения и да получи градивна критика
и съвети от останалите участници
*Участие с предварителна регистрация.
За повече информация и записване –
vera.hadzhiyska@gmail.com
19:00 до 19:30 часа
Тур в изложбата с Вера Хаджийска
Присъединете се към Вера за да научите
повече за историята и вдъхновението зад
проекта „С имена на цветя“.

STAMBOLYAN’S HOUSE

МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ И АТЕЛИЕТА: ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА
MUSEUMS, GALLERIES AND STUDIOS: OPEN ARTS

13,14 AND 15 SEPTEMBER
7 p.m. to 1 a.m.

14 AND 15 SEPTEMBER

15 Kiril Nektariev Str., Old City

Opening:
13 SEPTEMBER // 7 p.m. to 7:30 p.m.
With the Name of a Flower
Vera Hadzhiyska
Exhibition
Vera Hadzhiyska reverts to the partially shrouded
events from the Bulgarian history. With the Name of
a Flower project studies the forceful change of the
names of the Bulgarian Muslims (from Arabic/Turkish names to Slavic/Bulgarian ones) in Bulgaria in
the period 1912 – 1989 in the historical context of
the Ottoman Rule (1396-1878), post-Liberation Bulgaria, the Balkan wars (1912-13) and the “Revival
Process” (1984-89). Such events are considered
from a family and a personal viewpoint, examining
the memories of people who were directly affected
by the change of names and their successors. The
artist is interested in how these historical events
have affected the cultural, religious and national
identity of the Muslim communities in Bulgaria and
their collective memory; how the sharing or the purposeful omission of these memories from the family
narratives causes a change in the sense of identity
and belonging of the younger generations. The exhibition comprises a combination of photographs, a
multimedia installation and archival documents.

5 p.m. to 7 p.m.
Peer-to-Peer Feedback – workshop* for artists and
photographers.
The Peer to Peer Feedback group aims at providing
space where artists of all disciplines can meet and
share the pieces and projects on which they work,
so as to receive advice, opinions and directions
from like-minded artists in the art circles. Each
attendee will be allotted certain time to describe
their project, to share ideas or difficulties, and to
receive constructive criticism and advice from the
other participants.
*Subject to preliminary booking.
For more information and booking, visit
vera.hadzhiyska@gmail.com.
7 p.m. to 7:30 p.m.
A tour around the exhibition with Vera Hadzhiyska
Join Vera to learn more about the history and
inspiration behind the project “With the Name of a
Flower”.

3.

СИНЯТА КЪЩА – Къща Павлити
Ул. Архитект Христо Пеев 6, Стар Град

THE BLUE HOUSE – House of Pavliti
6 Arhitekt Hristo Peev Str., Old city

13,14 И 15 СЕПТЕМВРИ

13,14 AND 15 SEPTEMBER

21:00 до 01:00 часа
Конят няма притеснения
Саори Хала
Видео инсталация
Конете са използвани от древни времена като
символ на сила и труд в човешкото общество. Дори и в България, която е под османско робство, съществува закон, забраняващ
изграждането на църкви, по-високи от нивото
на погледа на човек, яхнал кон. Социалните
функции, изпълнявани от конете в миналото,
сега са заменени от технологиите, но въпреки
това конни статуи и картини от цял свят
остават символи на могъществото на едновремешните герои. Въпреки че ние никога не
знаем какво гледа самият кон с великолепните
си красиви очи. Не само този идол е останал на този свят. Ние все още не можем да
избягаме от това да откриваме мястото за
нашата собствена идентичност и същевременно да мислим за социалната структура,
свързана с него. „Един кон не би се обезпокоил“
безмълвно задава въпроса как вменяването на
роли и зависимостта ни приковават на място
в един свят, обусловен от силата, класата и
принудата.
С подкрепата на EU Japan Fest.

9 p.m. to 1 a.m.
A Horse Has No Concern
Saori Hala
Video installation
Horses had been used since ancient times as a
symbol of power and labor in human society. Even
in Bulgaria, which was under Ottoman rule, there
was a law prohibiting the construction of churches
higher than the human eye-line on horseback. The
social functions formerly played by horses are
now replaced by technology, but still equestrian
statues and pictures from around the world remain
as symbols of the power of former heroes. Even
though we never know what the horse itself is
looking at with its magnificent beautiful eyes. It is
not only such an idol that is left in this world. We
still can not escape from finding the place of our
own personal identity and at the same time thinking about the social structure linked to it. “A Horse
Has No Concern” silently asks how attribution and
dependence anchor us in the world of power, class
and pressure.
With the support of the EU Japan Fest.

4.

ИЗТОЧНА ПОРТА

Хаджи Хасан махала, Стария град

EASTERN GATE

Hadzhi Hasan Mahala, Old Town

символи взети от изследването на врати в
района на трихълмието. Трите основни символа, използвани за трите й части са Ключов
камък, Лястовича опашка и Цигански пирон.
Проектът “Порта“ е вдъхновен от идеята за
разкопки, които показват днешния градски
портрет във временна скулптура в градската
среда.
13,14 AND 15 SEPTEMBER

13,14 И 15 СЕПТЕМВРИ
19:00 до 01:00 часа
Порта
Антон Цанев
Скулптура, временна намеса в градска среда
“Порта“ е скулптура, временна намеса в градската среда, част от програмата на НОЩ/
Пловдив. Проектът изследва портите като
място на личностна и социална трансформация, като точката, през която минават хора
от различни общности. Мястото на портата ги обединява и преминавайки през нея,
те включват себе си в общото. Източната
порта на края на Стария град на Пловдив е
построена през II в. по времето на император
Адриан и е представлявала огромен троен
портал, през който са преминавали всички
влизащи и излизащи от града. Непосредствено до нея е имало военна болница, в която
се е проверявало здравето влизащите в града.
Днес мястото е запазило този дух на граница
и среща. В близост живеят хора от различни
етноси и общности. Това е пресечната точка
на няколко градски зони, всяка със своя специфика и история, от което се породи идеята за
предварително изследване и събиране на база
данни, така че конструктивните елементи,
сглобките, материалите и цветовете да
бъдат заимствани от съществуващия съвременен живот на хората, обитаващи тези
зони в района на древната Източна порта.
Инсталацията е съставена от стари и нови
материали, светлини, форми, механизми и

7 p.m. to 1 a.m.
Gate
Anton Tsanev
Sculpture, a temporary intervention in the urban
environment
“Gate” is a sculpture, a temporary intervention in the
urban space, part of the programme of NIGHT/Plovdiv. The project studies the gates as a place of personal and social transformation through which people of various communities go. The location of the
gate unites them and going through it, they include
themselves in the common. The Eastern gate at
the end of the Old Town of Plovdiv was built in 2
c. in the time of Emperor Hadrian, and comprised
an enormous triple gate through which everyone
entering or leaving the city went. Immediately next
to it, there was a military hospital in which the
health of the people entering the city was checked.
Today, the place has preserved that spirit of a border and encounter. People of different ethnicities
and communities live nearby. This is the crossing
point of several urban zones, each of which having
its own specifics and history, which gave rise to
the idea of a preliminary study and collection of a
database so that the construction elements, assemblies, materials and colours are borrowed from the
existing contemporary life of the people residing in
these zones in the area of the ancient Eastern gate.
The installation consists of old and new materials,
lights, shapes, mechanisms and symbols borrowed
from the study of doors in the region of the three
mounds. The three basic symbols used in its three
parts are Keystone, Dovetail and Large-headed nail.
The “Gate” project was inspired by the idea of excavations that show today’s portrait of the city in a
temporary sculpture in the urban space.

МУЗЕИ,
ГАЛЕРИИ
И АТЕЛИЕТА
Museums, Galleries
and Studios

5.

МУЗЕЙ НА АВИАЦИЯТА – ПЛОВДИВ, ФИЛИАЛ НА НВИМ
Летище Пловдив // www.airmuseum-bg.com

13 СЕПТЕМВРИ

13 СЕПТЕМВРИ

16:00 до 20:00 часа
Полети в НОЩ/Пловдив 2019
Изложба, демонстрации
С помощта на VR очила посетителите ще
„влязат“ в кабините на Ми-8, Ми-24, МиГ-21
Бис и ще заемат мястото на пилотите. Като
част от „екипажа“ ще разгледат контролните
табла и ще бъдат в ролята на стрелци.
Военно формирование 54270 – Пловдив ще
представи за достъп комплексна свързочна
апаратна в експлоатация от 2018 г. Апаратната е в състояние да осигури в комуникационно отношение Щаб на вид въоръжена сила.
Посетителите ще могат да видят работното място на ръководител бойно управление
на авиацията, изграждане на видео и ай-пи
телефония, ще бъдат демонстрирани цифрови
и аналогови телефонни комуникации и предаване на видео-информация в реално време. В
демонстрацията участват полеви команден
пункт (ПКП) на ЗИЛ 131 и комплексна свързочна апаратна за достъп (КСА-Д1) на КАМАЗ
4310 комплект с ремарке.

16:00 до 20:00 часа
Игра „Летец откривател“ , в която посетителите ще научат повече за машините във
външната експозиция на музея и техните
елементи.
16:00 до 20:00 часа
В традиционната атракция „Експонатите
оживяват“ гостите ще могат да разберат
какво е усещането да влезеш в кабините на
самолет Л-29 и вертолет Ми-1.

5.

MUSEUM OF AVIATION, PLOVDIV, A BRANCH OF THE NATIONAL MUSEUM
OF MILITARY HISTORY
Plovdiv Airport // www.airmuseum-bg.com

13 SEPTEMBER

13 SEPTEMBER

4 p.m. to 8 p.m.
Flights during NIGHT/Povdiv 2019
Exhibition, demonstrations
With the help of VR eyewear, the visitors will “enter”
the cockpits of Mi-8, Mi-24, MiG-21bis and will
take the place of the pilots. As part of the “crew”,
they will look at the control panels and will be in the
role of gunners.
Military formation 54270 – Plovdiv will grant the
access to a complex communications vehicle,
which has been in operation since 2018. The communications vehicle has the capacity to provide the
communication services to the Headquarters of an
army. The visitors will be able to see the working
place of the head of the military command of the
aviation, setting up video and IP telephony, and
digital and analogue telephone communications
and real-time video information broadcast will be
demonstrated. A Field Command Centre (FCC) on a
ZIL-131 and a complex communications vehicle for
access (KSA-D1) on a KamAZ-4310 complete with
a trailer will be used in the demonstration.

4 p.m. to 8 p.m.
A game of “Pilot-discoverer”, in which the visitors
will learn more about the machines in the outdoor
exhibition of the museum and their elements.
4 p.m. to 8 p.m.
In the traditional attraction “The Exhibits Come to
Life”, the guests will be able to understand what it
feels like to enter the cockpits of L-29 plane and
Mi-1 helicopter.

6.

РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ
МУЗЕЙ Пл. Съединение 1

www.archaeologicalmuseumplovdiv.org

REGIONAL ARCHAEOLOGICAL
MUSEUM 1 Saedinenie Sq.

www.archaeologicalmuseumplovdiv.org

13 СЕПТЕМВРИ
18:30 от 24:00 часа

13 SEPTEMBER
6:30 p.m. to 12 a.m.

Откриване:
13 СЕПТЕМВРИ // 18:30 от 19:00 часа

Opening:
13 SEPTEMBER // 6:30 p.m. to 7 p.m.

Исторически паметници и художествени старини, запазени из пловдивските семейства
Изложба
Изложбата е специално създадена за проекта
НОЩ/Пловдив 2019 и ще продължи до 31 декември 2019 г. Тя е концептуално свързана с едноименната изложба, проведена на 29 септември
1929 г., по време на която за пръв път се събират в изложба предмети, дарени от частни
лица. Настоящата изложба, както и тази преди 90 години, отразява настроенията и духа на
пловдивската общественост от началото на
ХХ век. Представени са предмети от първата
изложба, дарени на музея от седем значими фамилии, изиграли ключова роля за оформянето
на градския облик на Пловдив.

Historical monuments and art antiques preserved in
the Plovdivian families
Exhibition
The exhibition is specially created for the NIGHT/
Povdiv 2019 project and will be on display until
31 December 2019. It is conceptually linked to the
exhibition of the same title held on 29 September
1929, during which exhibits donated by private
individuals were gathered in an exhibition for the
first time. This exhibition, as well as the one 90
years ago, reflects the moods and the spirit of the
Plovdivian public in the beginning of 20 c. Exhibits from the first exhibition are displayed, donated
to the museum by seven prominent families that
played a key role to the formation of the city image
of Plovdiv.

19:00 до 24:00 часа
Постоянна експозиция на Археологически музей

7 p.m. to 12 a.m.
Permanent exhibition of the Archaeological
museum

7.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 1885 ГОДИНА“
Пл. Съединение 1 // www.historymuseumplovdiv.org

13 СЕПТЕМВРИ
19:00 до 01:00 часа
Музейна експозиция
„Съединение на България 1885 г.“
Изложба
Експозицията е открита през 1985 г. по
повод честване 100-годишнината от Съединението на Княжество България и Източна
Румелия – събитие, превърнало се в национален символ на новата ни история. Експозицията обхваща периода от подписването на
Берлинския договор през 1878 година, който
разпокъсва земите, населени с българи на
пет части, до Сръбско-българската война от
1885 г. Основните акценти са върху изграждането и развитието на Източна Румелия като
втора българска държава, подготовката и
осъществяването на Съединението с Княжество България на 6 септември 1885 година.
Постоянната изложба „Девети пехотен пловдивски полк във войните за национално обединение“ показва подготовката и участието
на клементинците във войните за национално
обединение.
Временната изложба „Пловдив в културната
история на България“ представя аргументи,
доказващи, че през последните два века Пловдив е духовен център на българските земи и
културна столица на България.
Експозиция „Съединение на България от
1885 г.“ е проектирана от архитект Пиетро
Монтани и е едно от неговите най-значими
творчески постижения. През годините

автентичният вид на сградата е съхранен и
тя продължава да е едно от културните средища на Пловдив.
14 СЕПТЕМВРИ
17:00 до 20:00 часа
Традиции и символика в интериора на българския дом
Изложба
Изложбата представя български шевици на
Колектив за национална шевица и орнаментика „Росица Чуканова“. Включени са изработени пана, предмети, обложки на книги и
албуми от членовете на Колектива. Представени са всеки автор, модел и етнографски
регион, от който е взета и разработена,
използваната техника при везането и вид
на ползвания източник. На публиката е предоставена възможността да се запознае
с използваните техники, видове бодове при
изработката на творбите в изложбата. Ще
бъде представена демонстрация на техники и
бодове за шевица.
13 СЕПТЕМВРИ
19:00 до 01:00 часа
14 СЕПТЕМВРИ
17:00 до 20:00 часа
Инициатива В КАКЪВ ПЛОВДИВ ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ ИЛИ ДА ПОСЕЩАВАМ СЛЕД 20 ГОДИНИ?

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

МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ И АТЕЛИЕТА
MUSEUMS, GALLERIES AND STUDIOS

1 Saedinenie Sq. www.historymuseumplovdiv.org

13 SEPTEMBER

14 SEPTEMBER

7 p.m. to 1 a.m.
“Bulgarian Unification 1885” museum exhibition
Exhibition
The exhibition was opened in 1985 on the occasion
of the celebration of the 100th anniversary of the
Unification of the Principality of Bulgaria and Eastern Rumelia – an event which became a national
symbol of our new history. The exhibition encompasses the period from the signing of the Treaty of
Berlin in 1878, which divided the lands populated
by Bulgarians into five parts, to the Serbo-Bulgarian
War of 1885. The main highlights are on the establishment and development of Eastern Rumelia as
a second Bulgarian state, the preparation and the
realisation of the Unification with the Principality
of Bulgaria on 6 September 1885. The permanent
exhibition Ninth Plovdiv Infantry Regiment in the
National Unification Wars shows the preparation
and participation of the soldiers from Princess
Clementine’s regiment in the national unification
wars.
The temporary exhibition Plovdiv in Bulgaria’s Cultural History presents arguments evidencing that in
the last two centuries Plovdiv has been a spiritual
centre of the Bulgarian lands and Bulgaria’s cultural
capital.
The Bulgarian Unification in 1885 exhibition was
designed by architect Pietro Montani and was one
of his most significant artistic achievements. Over
the years, the authentic appearance of the building
has been preserved and it continues to be one of
Plovdiv’s cultural centres.

5 p.m. to 8 p.m.
Traditions and symbolism in the interior of the
Bulgarian home
Exhibition
The exhibition presents Bulgarian embroidery by
the “Rositsa Chukanova” national embroidery and
ornaments collective. The exhibition includes wall
art, items, book and album artworks manufactured
by members of the Collective. Every artist, the
model and the ethnographic region from which it
was taken and developed, the technique used in
the embroidery and the type of the source used are
displayed. The public are given the opportunity to
become acquainted with the used techniques, and
types of stitches in the manufacturing of the works
in the exhibition. A demonstration will be made of
various embroidery techniques and stitches.
13 SEPTEMBER
7 p.m. to 1 a.m.
14 SEPTEMBER
5 p.m. to 8 p.m.
Initiative WHAT PLOVDIV DO I WANT TO LIVE IN OR
VISIT IN 20 YEARS?

8.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ
„БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”, КЪЩА „ГЕОРГИАДИ” Ул. Цанко Лавренов 1

13 СЕПТЕМВРИ
18:30 до 01:00 часа
Откриване:
13 СЕПТЕМВРИ // 18:30 до 19:00 часа
Самостоятелна изложба
Графика на Борис Ковачев
Изложба
В експозицията авторът ще представи
изцяло нови и непоказвани до момента свои
творби от висок, дълбок и повърхнинен печат.
Специално за гостите на фестивала на живо
ще се състои демонстрация на печатна графична техника литография – създаване на
художествена графика от камък. Посетителите на събитието ще могат да се сдобият
с безплатни авторски пощенски картички за
спомен от изложбата.
Борис Ковачев е художник, фотограф и график,
родом от гр. Пловдив. Настоящата изложба е
шеста самостоятелна експозиция на Автора.
Наред с това Борис Ковачев е участвал и в
редица съвместни художествени проекти.
Участник е в селекциите на Национален конкурс графика „Георги Герасимов“, Пазарджик
2017 и Международно Биенале по Миниатюра,
Русе 2015 – събития под егидата на СБХ.
borise.wixsite.com/arts

19:00 до 01:00 часа
Обновена постоянна експозиция
„Българско Възраждане“
Изложба
Експозицията проследява историята на града
под тепетата от XV до XIX век. Богатият
веществен, документален и снимков материал дава възможност на посетителите да
се потопят в атмосферата на далечното
минало – време на чуждо владичество, но и
време на отстояване на националната идентичност на българите.
19:00 до 01:00 часа
Инициатива В КАКЪВ ПЛОВДИВ ИСКАМ ДА
ЖИВЕЯ ИЛИ ДА ПОСЕЩАВАМ СЛЕД 20 ГОДИНИ?

REGIONAL HISTORY MUSEUM, BULGARIAN NATIONAL
REVIVAL MUSEUM EXHIBITION, GEORGIADI HOUSE

МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ И АТЕЛИЕТА
MUSEUMS, GALLERIES AND STUDIOS

1 Tsanko Lavrenov Str.

13 SEPTEMBER
6:30 p.m. to 1 a.m.
Opening:
13 SEPTEMBER // 6:30 p.m. to 7 p.m.
Sixth solo exhibition of Boris Kovachev
Exhibition
In his sixth solo exhibition, the artist will present
completely new and undisplayed to date works of
his from the relief, intaglio and lithography printing.
Especially for the guests of the festival, there will
be a live demonstration of the printing technology
lithography – creating art graphics from stone. The
visitors of the event will be able to acquire free original postcards, as a memento from the exhibition.
Boris Kovachev is a fine-art photographer and
graphic artist born in Plovdiv. The current exhibition
is sixth solo exhibition of the artist. Furthermore
Boris Kovachev has participated in various collective artistic projects. He was also part of the selections of the “Georgi Gerasimov” national graphic
competition in Pazardzhik in 2017 and of “The Art
of Miniature” international biennale in Ruse 2015 –
events under the auspices of UBA.
http://borise.wixsite.com/arts

7 p.m. to 1 a.m.
Renovated permanent exhibition “The Bulgarian
Revival Period”
Exhibition
The renovated permanent exhibition traces the
history of the city under the mound from 15 to 19
century. The rich collection of exhibits, documents
and photographs provides visitors with the opportunity to immerse themselves in the atmosphere of
the remote past – a time of foreign rule, but also a
time of fighting for the Bulgarians’ national identity.
7 p.m. to 1 a.m.
Initiative WHAT PLOVDIV DO I WANT TO LIVE IN OR
VISIT IN 20 YEARS?

9.

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ
МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

Ул. Д-р Ст. Чомаков 2 // www.ethnograph.info

REGIONAL ETHNOGRAPHIC MUSEUM,
PLOVDIV

2 Dr. St. Chomakov Str. // www.ethnograph.info

13 СЕПТЕМВРИ

13 SEPTEMBER

20:00 до 01:00 часа
Със сабя френгия и пушка бойлия...
Изложба и демонстрация
Изложбата представя изяществото в изработването на хладно и огнестрелно оръжие
от периода на Възраждането и води до преосмисляне на възприемането му като символ
на господство и власт. От една страна, то
може да бъде видяно като апотропей/пазител на човека в заобикалящата го среда. От
друга – като скъпа и естетически издържана
вещ, която показва социалното положение
и статус на притежателя си. Музейната
изложба ще бъде допълнена от колекцията на
майстор-тюфекчия Христо Николов, който
ще демонстрира как се реставрира и поддържа такава уникална вещ.

8 p.m. to 1 a.m.
With a French sabre and a long-barrelled rifle...
An exhibition accompanied by a demonstration
The exhibition presents the gracefulness in the making of cold and fire arms from the National Revival
period and leads to reconsidering its perception
as a symbol of domination and power. On the one
hand, it can be considered apotropaic/defender
of the humans in their environment. On the other
hand, an expensive and aesthetically satisfactory
object that shows the social status of its owner. The
museum exhibition will be complemented by the
collection of master armourer Hristo Nikolov, who
will demonstrate how such a unique item is restored
and maintained.

20:00 до 01:00 часа
Колекция картини на Златю Бояджиев
Изложба
Произведения от периода, в който художникът е работил в Западна България, преди да се
завърне към Пловдив, определен от изследователите като „син период“, заради специфичния
син цвят, който присъства в картините.

8 p.m. to 1 a.m.
Collection of paintings by Zlatyu Boyadzhiev
Exhibition
Paintings from the period, in which the artist works
in Western Bulgaria, before his comeback to Plovdiv. This period is determined by the researchers as
“blue period”, due to the specific blue color, which
the artist uses in his paintings.

10.

РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН
МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ
Ул. Христо Г. Данов 34 // www.rnhm.org

REGIONAL NATURAL HISTORY MUSEUM,
PLOVDIV

34 Hristo G. Danov Str. // www.rnhm.org

13 СЕПТЕМВРИ

13 SEPTEMBER

19:00 до 01:00 часа
Постоянна експозиция на Природонаучния музей
Изложба
Експозицията е съчетание от осем основни
зали, в които са изложени експонати от цял
свят и жива експозиция. Основните зали са:
„Минерали“, „Палеонтология“ (нова зала, изградена през 2016 г.), „Ботаника“, „Безгръбначни“,
„Риби“, „Земноводни и влечуги“, „Птици“ и
„Бозайници“. От 2015 г. музеят има нов експозиционен план, въведен от гл. ас. д-р Огнян
Тодоров, в който гръбначните животни са
систематично подредени и представени в
изкуствено създадени местообитания, които
да наподобяват средата, в която те живеят.
За целта витрините са с разширен обем, за да
могат да пресъздадат максимално местообитанията на видовете. Жива експозиция представя зала „Тропик“, оформена като тропическа джунгла с живи растения и пеперуди.

7 p.m. to 1 a.m.
Permanent exhibition of the Natural History Museum
Exhibition
The exhibition is a combination of eight main halls
in which exhibits from all around the world as well
as a live exhibition are displayed. The main halls
are as follows: “Minerals“, “Paleontology“ (a new
hall constructed in 2016), “Botany“, “Invertebrates“,
“Fish“, “Amphibians and Reptiles“, “Birds“ and
“Mammals“. Since 2015, the museum has had a
new exhibition plan, introduced by chief assistant
Dr Ognyan Todorov, in which the vertebrates are
systematically arranged and presented in artificially
created habitats resembling environment in
which they live. To this end, the windows have an
increased capacity in order to recreate the habitats
of the species with a maximum resemblance. The
live exhibition is housed in the Troyan hall, arranged
as a tropical jungle with live plants and butterflies.

18:00 до 19:00 часа
Публична презентация за динозаврите в
Планетариума
Младшият стажант в музея Теодор Йонов (на
10 години) ще изнесе публична презентация
за динозаврите в Планетариума. Теодор вече
има една подобна изява като част от програмата на фестивала за младежко творчество
„Млада синя Земя“ през април 2018 г. Неговата
презентация „Десетте животни, които се
радваме, че са изчезнали“ предизвика голям
интерес и вдъхновение сред публиката.

6 p.m. to 7 p.m.
Public presentation about dinosaurs at the
Planetarium.
Junior trainee at the museum Teodor Yonov
(aged 10) will deliver a public presentation about
dinosaurs at the Planetarium. Teodor already
participated in a similar event as part of the
programme of the Young Blue Earth youth creation
festival in April 2018. His presentation “Ten animals
we are glad are extinct“ aroused strong interest and
inspiration in the audience.

11.

ГХГ – ПЛОВДИВ – ВРЕМЕННА
ЕКСПОЗИЦИЯ Ул. Княз Александър I 15

www.galleryplovdiv.com

CITY ART GALLERY, PLOVDIV –
TEMPORARY EXHIBITION

15 Knyaz Alexander I Str. // www.galleryplovdiv.com

13 СЕПТЕМВРИ

13 SEPTEMBER

19:00 до 01:00 часа
Страсти
Изложба
Изложбата представя скулптора Вежди
Рашидов като творец и колекционер. Тя
съдържа произведения от неговата лична
колекция западноевропейско изкуство от XVIII
и XIX век, както и рисунки, скулптури и акварели, създадени от самия него.

7 p.m. to 1 a.m.
Passions
Exhibition
The exhibition presents sculptor Vezhdi Rashidov as
an artist and collector. It contains pieces from his
personal collection of Western European art from
18 and 19 century, as well as drawings, sculptures
and watercolours created by the artist himself.

12.

ГХГ – ПЛОВДИВ ИКОННА ЗАЛА

Ул. Съборна 22 // www.galleryplovdiv.com

CITY ART GALLERY, PLOVDIV – ICON HALL

22 Saborna Str. // www.galleryplovdiv.com

13 СЕПТЕМВРИ

13 SEPTEMEBER

19:00 до 01:00 часа
Постоянна експозиция икони
Изложба
Иконната експозиция към Градската художествена галерия в Пловдив представя едни
от най-добрите образци от фондовете на
галерията и на Пловдивската митрополия.
Сбирката обхваща източно православното
християнско изкуство от Пловдивския край и
цяла Южна България от края на ХV до края на
ХІХ в. Най ранните представителни творби са
„Исус Христос“, „Св. Богородица Одигитрия“ и
„Св. св. Константин и Елена“, от едноименния
храм, датирани края на ХV – началото на ХVІ
в. Изключително ценни са несебърските икони
от ХVІ в., дело на майстори от критската
поствизантийска школа. В експозицията
са представени творби на майстори като
Христо Димитров и синовете му Захарий
Зограф и Димитър Зограф от Самоковската
школа. Също тревненски майстори и творби
на Никола Одринчанин.
В Иконната зала периодично се правят и
тематични експозиции, представящи чрез
светите икони различни страни от символиката на християнското изкуство.

7 p.m. to 1 a.m.
Permanent exhibition of icons
Exhibition
The icon exhibition at the City Art Gallery in Plovdiv
is one of the best specimens from the collections of
the gallery and of the Plovdiv Diocese. The collection encompasses the Eastern-Orthodox Christian
Art from Plovdiv region and the entire Southern
Bulgaria from the end of 15 century to the end of 19
century. The earliest representative works are Jesus
Christ, Virgin Hodegetria and SS Constantine and
Helena from the church of the same name, dating
back to the end of 15 c. – the beginning of 16 c. Of
exceptional value are the sixteen-century icons from
Nesebar, painted by masters from the post-Byzantine Cretan school. The exhibition presents
works by masters such as Hristo Dimitrov and his
sons Zahariy Zograf and Dimitar Zograf from the
Samokov school, as well as some Tryavna masters
and works by Nikola Odrinchanin.

13.

ГАЛЕРИЯ РОМФЕЯ

Бул. Марица 83 // www.romfeia.net

ROMFEIA GALLERY

83 Maritza Blvd. // www.romfeia.net
и безсрамие. Тяхната музика изисква здрави
зъби – след концертите им си като с прясно
насапунисани уши и чиста душа.
Муда Матис, Сус Цвик, Франци Мадьорин,
Мишел Фукс са видео и пърформанс артисти и
музиканти, носители на наградата за музика
на Швейцария за 2019 година.
13 SEPTEMBER

13 СЕПТЕМВРИ
19:00 до 23:00 часа
Жените на Ръб-а
Артисти: Албена Михайлова, Венета Маринова, Моника Роменска, Надя Генова.
Изложба и пърформанс
Очаквайте неочакваното! В поредната си
пета изява „Жените на Ръб-а за Албена Михайлова“ четирите авторки показват отново
жива картина – „Облаче ле бяло“, посветена на
Албена Михайлова – Бенджи.
Цялостното представяне включва видео,
инсталация и пърформанс на групата. Пърформансът е с приблизително времетраене 20
минути и се състои от две части: първата
в залата и заключителна – в прилежащото
парково пространство пред галерията.
14 СЕПТЕМВРИ
20:30 до 21:30 часа
Представяне на швейцарската мултимедийна
група „Ле Рен Прошен“ (Бъдещите кралици)
Пърформанс
В деня след представянето на „Жените на
Ръб-а“ се включва известната швейцарска
мултимедийна група „Ле Рен Прошен“ от
Базел, Швейцария. Албена Михайлова – Бенджи работи с групата от края на 90-те и е
кръстница на един от албумите им. Кралиците от брега на Рейн крещят своите песни и
танцуват валса на времетo, изпълнени с гняв

7 p.m. to 11 a.m.
The Edge Women
Exhibition and performance
Albena Mihaylova, Veneta Marinova, Monika
Romenska, Nadya Genova.
Expect the unexpected! in their consecutive fifth
event “The Edge Women for Albena Mihaylova“, the
four artists will show a live picture again – Little
White Cloud, dedicated to Albena MihaylovaBenji. The overall presentation includes a video, an
installation and a performance by the group. The
duration of the performance will be approximately
20 minutes and it will consist of two parts: the first
one held in the hall and the closing part held in the
adjacent space in front of the gallery.
14 SEPTEMBER
8:30 p.m. to 9:30 p.m.
Performance of the Swiss multimedia group Les
Reines Prochaines (The Future Queens)
Performance
The day after the performance of “The Edge
Women“, the famous Swiss multimedia group
Les Reines Prochaines from Basel, Switzerland
will perform. Albena Mihaylova-Benji has been
working with the group since the end of the 1990s
and has created the name of one of their albums.
The queens from the bank of the Rhine shout their
songs and dance the waltz of time, filled with anger
and shamelessness. Their music requires strong
teeth – after their concerts one feels as if their ears
are freshly lathered and their soul is clean. “The
Edge Women“ and The Future Queens perform
together for the first time – completely in unison
with the motto of Plovdiv 2019. Muda Mathis, Sus
Zwick, Fränzi Madörin, Michelle Fuchs are video
and performance artists and musicians, holders of
the Swiss Music Award for 2019.

14.

ГАЛЕРИЯ РЕЗОНАНС

Ул. Петър Парчевич 14
www.resonancegallery.com

RESONANCE GALLERY

14 Petar Parchevich Str.
www.resonancegallery.com

13 СЕПТЕМВРИ

13 SEPTEMBER

19:00 до 01:00 часа
Текстури
Шантал Анжелот, Елиана Бюргин, Дади Вирц,
Барбара Грохер, Красимира Дренска, Карин
Кепели, Ирен Хени, Хартвиг Хипе
Изложба
В изложбеното пространство на галерия
„Резонанс“ групата „Форум авторска книга” –
Базел предлагат експозиция от рисунки,
изящна графика, авторски книги-предмети
и инсталации. Целта е да се представи
цялата изложба като своеобразна структура,
тъкан от индивидуални послания, свързани с
мисловни импулси.

7 p.m. to 1 a.m.
Textures
Chantal Angelot, Eliana Bürgin, Dadi Wirtz, Barbara
Groher, Krasimira Drenska, Karin Käppeli, Irene
Hänni, Hartwig Hippe
Exhibition
In the exhibition space of the “Resonance” gallery,
the group Forum Künstlerbuch Basel will offer
an exhibition of paintings, fine graphics, artists’
books-objects and installations. The aim is to
present the entire exhibition as a unique structure,
a texture of individual messages connected with
mental impulses.

15.

ГАЛЕРИЯ ФИЛИПОПОЛИС
Стария град, ул. Съборна 29
www.philippopolis.com

PHILIPPOPOLIS GALLERY

29 Saborna Str., Old Plovdiv
www.philippopolis.com

13 СЕПТЕМВРИ

13 SEPTEMBER

19:00 до 01:00 часа
Пристанища
Атанас Хранов
Изложба
Галерия „Филипополис“ представя изложба –
живопис и пластика на Атанас Хранов, един
от най-изявените съвременни пловдивски
художници.
В творчеството си той използва различни
материали като: дърво,
ръчна хартия, платно, бронз, сребро и др.
Атанас Хранов е запален мореплавател.
Живее и работи основно в Пловдив.
Автор е на над шестдесет самостоятелни
изложби в страната и чужбина.

7 p.m. to 1 a.m.
Harbors
Atanas Hranov
Exhibition
“Philippopolis“ gallery presents an exhibition –
paintings and sculptures, of Atanas Hranov, one of
the most famous contemporary Plovdivian artists.
In his works, he demonstrates interest in various
materials such as wood, handmade paper, canvas,
bronze, silver, etc. Atanas Hranov is a keen seafarer,
but he works and lives mainly in Plovdiv. He has
had over sixty solo exhibitions in Bulgaria and
abroad.

16.

ГАЛЕРИЯ SARIEV CONTEMPORARY
Ул. Отец Паисий 40
www.sariev-gallery.com

SARIEV CONTEMPORARY GALLERY

40, Otets Paisiy Str.
www.sariev-gallery.com

13 СЕПТЕМВРИ

13 SEPTEMBER

19:00 до 01:00 часа

7 p.m. to 1 a.m.

14 СЕПТЕМВРИ

14 SEPTEMBER

19:00 до 22:00 часа
(почти) Картини
Недко Солаков
Изложба
С изложбата „(почти) Картини“ в галерия
„Sariev“ за първи път се показват живописни
творби на Недко Солаков, направени към края
на следването му в специалност „Стенопис“
в НХА, София около 1977-1981 г. Авторът
неслучайно не ги е излагал досега, смятал ги е
за „аха-да-станат-картини-но-не-още“. Всяко
от тези платна е свързано с определени спомени от това време, които Солаков смята да
разкаже с текст върху стените на галерията
около осемте произведения, надявайки се, че
дори и все още да са почти-картини, ще се
превърнат в завършен наратив с ръчно написаните (и немислени предварително, а спонтанно написани) истории около тях.

7 p.m. to 10 p.m.
(almost) Paintings
Nedko Solakov
Exhibition
The exhibition “(almost) Paintings“ at Sariev gallery
will exhibit for the first time paintings by Nedko
Solakov, created at the end of his Mural Painting
studies at the National Academy of Art in Sofia,
about 1977-1981. It is no coincidence that the
artist has not exhibited them so far, he considered
them “about-to-become-paintings-but-not-yet“.
Each of these works is connected with certain
memories from that time, which Solakov intends
to tell with text on the walls of the gallery around
the eight pieces, hoping that, even though they are
still almost-paintings, they will become a complete
narrative with the hand-written (and not thought
of beforehand, but spontaneously written) stories
around them.

17.

ГАЛЕРИЯ U P.A.R.K.
Ул. Отец Паисий 24
fb: u park gallery

U P.A.R.K. GALLERY

24 Otets Paisiy Str.

13 СЕПТЕМВРИ

13 SEPTEMBER

19:00 до 01:00 часа
Клеймо върху пейзаж (картичка от Сабина)
Куратор: Йово Панчев

7 p.m. to 1 a.m.
Stamp on a landscape (a postcard from Sabina)
Curator: Yovo Panchev

След омажа за Юлия Кръстева (тема на миналогодишната изложба от серията, подготвяна по идея на Камен Старчев и Йово Панчев)
и нейното „разобличаване“ традиционната
вече обща изложба в септемврийската Нощ
се обръща към темата за нарицаването/нарицанието. В полето на визуалното, със средствата на образа и жеста тази тема може да
се окаже далечна за буквална интерпретация
или художествено изследване.
Селекция работи на Александра Чаушева,
Георги Донов, Георги Ружев, Димитър Генчев, Елена Панайотова, Камен Старчев, Леда
Старчева, Медея Янкова и Стела Василева
представя идеята в настоящата изложба,
където темата за нарицаването или набеждаването на човека е част от социалната
медийна драматургия на съвременния свят.
Това е и повод да се рефлектира върху процеса на субективна идентификация и да му се
потърси отговор.

After Yuliya Krasteva’s homage (which was the
topic of last year’s exhibition from the series
prepared based on Kamen Starchev and Yovo
Panchev’s idea) and her “denunciation“ the already
traditional general exhibition within the September
NIGHT turns to the topic of dubbing/accusing
someone. In the field of the visual, using the means
of the image and the gesture, this topic may prove
remote for literal interpretation or artistic research.
A selection of works by Alexandra Chausheva,
Georgi Donov, Georgi Ruzhev, Dimitar Genchev,
Elena Panayotova, Kamen Starchev, Leda
Starcheva, Medea Yankova and Stela Vasileva
presents the idea of this exhibition, there the topic of
dubbing or blaming the person is part of the social
media dramaturgy of the modern world. This is also
an occasion to reflect on the process of subjective
identification and seeking an answer to it.

18.

ГАЛЕРИЯ „L’UNION DE Paris“
Ул. Отец Паисий 5
www.gallerylunion.com

L’UNION DE Paris GALLERY
5 Otets Paisiy Str.

13 СЕПТЕМВРИ

13 SEPTEMBER

19:00 до 01:00 часа
Изложба на участниците в Международно
биенале на стъклото 2019 г.

7 p.m. to 1 a.m.
Exhibition of the participants in the International
Biennale of Glass

Галерия „L’UNION DЕ Paris” – Пловдив, като
домакин на Международно биенале на стъклото 2019 г. отваря специално за НОЩ/Пловдив 2019 врати, за да бъдат видени пред
премиерно, селектирани стъклени произведения на чуждестранни и български автори,
участници в биеналето. Експозицията дава
възможност на зрителя да се запознае с различните тенденции в изработката на художественото стъкло и да се потопи в магията на този крехък материал. Местата за
посетители са ограничени в група до 5 души,
през определен интервал, на принципа – като
излязат петима, влизат петима посетители.

For the first time, L’UNION DE Paris gallery in
Plovdiv will host the International Biennale of
Glass 2019. In the gallery, the visitors can see
selected glass works by foreign and Bulgarian
artists. The exhibition provides the spectator with
the opportunity to become acquainted with the
different tendencies in the production of art glass
and immersed in the magic of this fragile material.
The places for the visitors are limited to a group
of 5 people, at fixed intervals, based on the five
incoming – five outgoing visitors principle.

20:00 до 22:00 часа
За художествения потенциал на малко познатото изкуство у нас може да се разговаря с
две от участничките в изложбата – Моника
Найденова – преподавател в НБУ и част от
екипа на биеналето и Маргарита Маркова –
студент от ателието по стъкло в НБУ.
Събитието е под патронажа на президента на
Република България, г-н Румен Радев.

8 p.m. to 10 p.m.
The artistic potential of this less well-known art
in our country can be discussed with two of the
participants in the exhibition, Monika Naydenova –
professor in NBU and part of the Biennale team
and Margarita Markova – student in the glasswork
atelier at NBU.
The event is under the patronage of the president of
the Republic of Bulgaria, Mr. Rumen Radev

19.

ГАЛЕРИЯ ЛАБИРИНТ
Ул. Ангел Букурещлиев 1
www.labyrinthgallery.com

LABYRINTH GALLERY

1 Angel Bukureshtliev Str.
www.labyrinthgallery.com

13 И 14 СЕПТЕМВРИ

13 AND 14 SEPTEMBER

19:00 до 01:00 часа

7 p.m. to 1 a.m.

15 СЕПТЕМВРИ

15 SEPTEMBER

16:00 до 21:00 часа
Киносалонът – забравеното общо място
Василена Ганковска
Изложба
Какво е мястото на киносалоните в съвременния град и как те от място за култура
и развлечения се превърнаха в периферии и
пусти територии е тема, която занимава
урбанисти, архитекти, социолози и художници
в много страни. Мащабните промени в началото на 1990-те години, както и появата на
интернет и дигиталните формати доведоха
до затварянето на много киносалони и тяхното преформиране в търговски центрове,
кафенета или игрални зали. В повечето случаи
те остават затворени и разрушенията в
структурата и интериора стават все по-видими. В изложбата художничката показва
серия живопис, част от „Московски кинопроект“ (2018/19), художествена документация
на 39 московски кина в т.нар. „спални райони“,
повечето от които са пред събаряне.
Този проект е отправна точка и задава рамката за една дискусия, свързана с прехода и
трансформацията на градската среда, както
и изтриването на архитектурните обекти
от близкото минало. В рамките на изложбата ще бъде представена и съпътстваща
публикация.

4 p.m. to 9 p.m.
The Cinema Hall – the Forgotten Common Space
Vasilena Gankovska
Exhibition
What the place of cinema halls in the contemporary
city is and how they, from places of culture and
entertainment, have become peripheral and
deserted territories is a subject that is of concern
to urbanists, architects, sociologists and artists
in many countries. The large-scale changes in the
beginning of the 1990s as well as the emergence
of the Internet and the digital formats have led to
the closing of a number of cinema halls and their
transformation into shopping centres, cafes or
gambling halls. In most cases, they stay closed
and the damages to the structure and the interior
become ever so visible. In the exhibition, the artist
shows a series of paintings, part of the „Moscow
cinema project“ (2018/19), artistic documentation
of 39 Moscow cinemas, in the so-called „sleeping
districts“, most of which are facing demolition.
This project is a starting point and sets the
framework for a discussion related to the transition
and the transformation of the urban environment, as
well as the erasure of the architectural objects from
the recent past. An accompanying publication will
be presented within the exhibition.

20.

ГАЛЕРИЯ AETERNA

Ул. Княз Александър I 26
fb: gallery aeterna

AETERNA GALLERY

26 Knyaz Alexander I Str.
fb: gallery aeterna

13 И 14 СЕПТЕМВРИ

13 AND 14 SEPTEMBER

19:00 до 01:00 часа
Странникът и жените
Петко Ломски
Изложба
Петко Ломски е „художник, който обърква
представите за артистичност, бохемство,
любов и принадлежност. Неумолимо експериментиращ с техники и теми живописец,
изграден от полутонове, усмихнати и драматични вътрешни състояния“. С тези думи
изкуствоведът Красимир Линков описва
творчеството на един не толкова популярен
в Пловдив художник, но художник, който притежава собствен уникален рисунък, красиви
послания.

7 p.m. to 1 a.m.
The Stranger and the Women
Petko Lomski
Exhibition
Petko Lomski is an “artist who merges the notions
of artisticity, bohemianism, love and belonging.
An artist who relentlessly experimenting with
techniques and themes and who is built of half
tones, smiling and dramatic internal states“. With
these words, art critic Krasimir Linkov describes
the work of an artist less popular in Plovdiv, but
an artist who has his own unique line pattern and
beautiful messages.

21.

COFFEE&GALLERY CU29
Ул. Христо Дюкмеджиев 24
www.cutwentynine.com

CU29 COFFEE&GALLERY

24 Hristo Dyukmedzhiev Str.

13, 14 И 15 СЕПТЕМВРИ

13, 14 AND 15 SEPTEMBER

19:00 до 01:00 часа
Изложба с архиви на групата „Les Reines
Prochaines“ (Бъдещите кралици) от Базел,
Швейцария.
„Бъдещите кралици“ са Муда Матис, Сус
Цвик, Франци Мадьорин и Мишел Фухс. Те са
видео-пърформанс артисти и преди всичко
музикантки. Групата е основана през 1989 г.,
а неин бивш член е известната международна
художничка Пипилоти Рист.
Работата на групата се състои от мултимедийни представления, концертни програми и
видео арт. Основата е зададена от музиката,
като около нея на принципа на асоциацията,
концептуалното изкуство и богатството
на отворения работен процес се развиват
произведенията. В творчеството на групата авторската и колективна работа се
допълват.

7 p.m. to 1 a.m.
Exhibition of archives from the artistic group Les
Reines Prochaines (The Future Queens) from Basel,
Switzerland
“The Future Queens“ are Muda Mathis, Sus Zwick,
Fränzi Madörin and Michelle Fuchs. They are video
performance artists but more than all – musicians.
The group is founded in 1989 and her former
member is the famous international artist Pipilotti
Rist.
The work of the group consists of multimedia
performances, concert programs and video art. On
the bottom of them all is the music, around which,
based on the principles of association, conceptual
art and the richness of the open workflow, their
artworks are developed. In their art authorship and
collectiveness complement each other.

22.

АТЕЛИЕ ВЕСЕЛИН РУСЕВ
Ул. Найден Геров 5
fb: avr atelier vesselin roussev

VESELIN RUSEV’S STUDIO
5 Nayden Gerov Str.
fb: avr atelier vesselin roussev

13 СЕПТЕМВРИ

13 SEPTEMBER

18:30 до 01:00 часа

6:30 p.m. to 1 a.m.

Откриване:
13 СЕПТЕМВРИ // 18:30 до 20:30 часа

Opening:
13 SEPTEMBER // 6:30 p.m. to 8:30 p.m.

NAKED
Алекс Манчев
Фотографска изложба
Алекс Манчев се изправя пред вечното предизвикателство и вдъхновение за творците –
голото женско тяло, показва натуралната
му красота. Улавя и заснема дивата природа
на женската арка, разкривайки нейната
душа. А женската душа и емоционалност са
безгранични.
С фотографиите си той се стреми да докаже,
че въпреки голотата си жената е много
повече от сексуален обект, а именно – произведение на изкуството, затова и фотографиите му създават усещане за живопис,
както много велики художници претворяват
и изследват голото женско тяло в платна или
камък.

NAKED
Alex Manchev
Photography exhibition
Alex Manchev faces the artists’ eternal challenge
and inspiration – the naked female body, and shows
its natural beauty. He captures in photographs the
wild nature of the female arch, revealing her soul.
And a woman’s soul and emotionality are infinite.
With his photographs, he aims at proving that
despite her nudity a woman is much more than a
sexual object but exactly a work of art, and that is
why his photographs create a sense of painting,
just like many great painters recreate and study the
naked female body on canvas or in stone.

23.

ГАЛЕРИЯ ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ

Ул. Съборна 18 – Дворно пространство

13 СЕПТЕМВРИ
20:00 до 23:00 часа
Мултижанров проект, представящ темата за
движението в картините на Златю Бояджиев
през призмата на фотографията, танца и
театъра.
Програма:
20:00 до 20:20 часа
Движещи кадри // Студио Скайвю Дизайн ЕООД
Презентация
Артистични клипове, които отразяват времето и срещата на различни изкуства на едно
общо място – постоянна експозиция “Златю
Бояджиев” – едно от специалните места в
Стария град.
20:20 до 20:50 часа
Картини с музика и танц
ФТА „Иглика“ с ръководител Венцислава Еленска
Танцов спектакъл
Чрез различни техники на танца се представят и изобразяват народният бит и обичаи,
които са широко застъпени в творчеството
на художника.
20:50 до 21:10 часа
Движение по творчеството на Златю
Севлия Цуцекова и Димитра Лефтерова
Презентация
Изкуството на движението е несътворимо и неразрушимо. Движението и покоят
са еднакво застъпени в творчеството на
художника. Движението се осъществява чрез

линията, чрез насищането на цветове, чрез
сюжета, който създава емоционалния свят
на творбата. Маската, която създава образите в картините „Хоро“, „Зима“, „Орфей“,
„Сватба“, „От паша“, „Нестинари“, ни убеждава,
че колкото повече се приближаваме и виждаме детайла в една творба, толкова повече
покоят отстъпва място на движението.
21:10 до 21:40 часа
Танцов спектакъл
ФТА „Иглика“ с ръководител Венцислава
Еленска
Чрез музика и танц се представят тематично-обредни сцени, които разкриват възрожденската атмосфера на Стария Пловдив,
претворена в платната на Златю Бояджиев.
21:40 до 22:00 часа
Движещи се картини
Студио Скайвю Дизайн ЕООД
Презентация
Представяне на подбрани картини на Златю
Бояджиев в 360º виртуална разходка из залите,
навлизане в картинното пространство.
22:00 до 23:00 часа
Движещи се светлини // Бисер Георгиев
Театрален спектакъл
Спектакълът представя пъстра смесица от
театър, танци на кокили, музика, танцуващи
хора. Зрителят се докосва до мистичната
атмосфера на Златювите „Орфей“ и „Сватби“,
пресъздадени от „Firestep“ – формация за
огнено изкуство.

ZLATYU BOYADZHIEV GALLERY

18 Saborna Str.

13 SEPTEMBER
8 p.m. to 11 p.m.
A multi-genre project presenting the theme of
movement in Zlatyu Boyadzhiev’s paintings in the
light of photography, dance and theatre
Program:
8 p.m. to 8:20 p.m.
Moving Frames
Skyview Design EOOD studio
Presentation
Artistic videos that reflect the time and the
encounter of various arts in one common space.
8:20 p.m. to 8:50 p.m.
Paintings with Music and Dance
“Iglika“, folklore ensemble with director Ventsislava
Elenska.
Employing various dance techniques, the national
lifestyle and customs widely used in the artist’s
work are presented and portrayed.
8:20 p.m. to 9:10 p.m.
Movement in the works of Zlatyu
Sevliya Tsutsekova and Dimitra Lefterova
Presentation
The art of movement is creatable and indestructible.
The movement and rest are equally employed in the
artist’s works. The movement is realised through
the line, through the colour saturation, through the
plot created by the emotional world of the work. The
mask that creates the images in the paintings “Horo“
(Horo Dance), “Winter“, “Orpheus“, “Wedding“,

МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ И АТЕЛИЕТА
MUSEUMS, GALLERIES AND STUDIOS

“Back from the pastureland“, “Nestinari“ (Ember
Dancers) convinces us that the more we draw
nearer and see the detail in a work of art, the more
the rest gives way to movement.
9:10 p.m. to 9:40 p.m.
A dance show
“Iglika“ folklore ensemble with director Ventsislava
Elenska.
Thematic and ritual scenes will be presented with
music and dance, revealing the National Revival
atmosphere of the Old Plovdiv, recreated in Zlatyu
Boyadzhiev’s paintings.
9:40 p.m. to 10 p.m.
Moving Paintings
Skyview Design EOOD studio
Presentation
Presentation of selected paintings by Zlatyu
Boyadzhiev during a 360-degree virtual tour around
the halls, penetration in the painting space.
10 p.m. to 11 p.m.
Moving Lights
Biser Georgiev
Theatrical performance
The play will offer a motley mixture of theatre, stilt
dances, music, and dancing people. The spectator
will be given the opportunity to experience the
mystic atmosphere of Zlatyu’s Orpheus and
“Weddings“, recreated by „Firestep“ – formation for
fire art.

24.

КЪЩА ХИНДЛИЯН

Ул. Арнит Гидиков 4 // www.autumnexhibitions.weebly.com

13 СЕПТЕМВРИ

14 СЕПТЕМВРИ

19:00 до 01:00 часа
ПОЕТИКА НА ОБРАЗА – Национални есенни
изложби, Пловдив 2019
Зара Александрова и Зоран Георгиев – рисунка,
обект и инсталация, веранда и мазе; Николета
Иванова- пластика, двор
Поетиката на образа е свързана както с
намеренията на автора – неговите инструменти и изразни средства, така и с наблюдателя, който разполага видяното в хоризонта
на своите очаквания и разбиране. Проектът
„Поетика на образа“, който представя изложбите на деветима изявени български художници, се занимава именно с връзката, която
се поражда между това „как са направени“
образите и това „как са разбрани“. Този своеобразен мост създава художествени значения
и смисли, които понякога са в синхрон, а друг
път са отвъд възприетите разбирания и
традиции.

20:30 до 21:30 часа
„Есенни импресии” – вечер с музиката на Панчо
Владигеров
Концерт
В автентичната и вдъхновяваща обстановка
на Старинен Пловдив ще звучи музиката на
Панчо Владигеров. През 2019 г. честваме
120 години от неговото рождение. Изпълнителите – Милена Вълева (цигулка) и Александър Колев (пиано) – са подбрали кратки,
характеристични пиеси, които да обрисуват
основните страни на творчеството на Владигеров – връзката му с фолклора (български,
румънски, испански, еврейски) и интереса му
към театъра. Заглавието на концерта илюстрира тяхното отношение към есента, към
очарованието и богатството на нейните
багри и настроения.

20:00 до 21:00 часа
Кураторски тур в Национални есенни
изложби 2019
Едночасов кураторски тур на проф. Галина
Лардева (арт директор на Национални есенни
изложби Пловдив), преминаващ през къща Мексиканско изкуство, къща Хиндлиян и завършващ в Балабановата къща

HINDLIYAN’S HOUSE

4 Arnit Gidikov Str.

МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ И АТЕЛИЕТА
MUSEUMS, GALLERIES AND STUDIOS

13 SEPTEMBER

14 SEPTEMBER

8.30 p.m. to 9.30 a.m.
IMAGE POETICS – National Autumn Exhibitions,
Plovdiv 2019
Zara Alexandrova and Zoran Georgiev – drawing,
object and installation, verandah and basement;
Nikoleta Ivanova – sculpture, yard

8 p.m. to 9 p.m.
Concert “Autumn Impressions”– an evening with the
music of Pancho Vladigerov
Music by Pancho Vladigerov will sound amidst
the authentic and inspiring setting of Old Plovdiv.
In 2019 we celebrate 120 years from his birth.
In this concert, performers Milena Valeva (violin)
and Alexander Kolev (piano) have selected short,
characteristic pieces, which will depict the main
aspects of Vladigerov’s works – his connection with
folklore (Bulgarian, Romanian, Spanish, Jewish)
and his interest in theatre. The title of the concert
“Autumn Impressions“ illustrates their attitude
to autumn, to the fascination and richness of its
shades and moods.

The poetics of the image is connected with both the
author’s intentions – the instruments and means
of expression they use, and with the beholder,
who sets what they have seen in the horizon of
their expectations and understanding. The project
Poetics of the Image, which presents the exhibitions
of nine prominent Bulgarian artists, deals exactly
with the connection which emerges between
how the images are “made“ and how they are
“understood“. This original bridge creates artistic
meanings and senses that are sometimes in unison
and sometimes beyond the entrenched beliefs and
traditions.
8 p.m. to 9 p.m.
Curated tour at the National Autumn Exhibitions
2019
A one-hour curated tour of Prof. Galina Lardeva
(art director of the National Autumn Exhibitions
in Plovdiv), going from Mexican Graphics house,
Hindliyan’s house and finishing at Balabanov’s
house

25.

БАЛАБАНОВА КЪЩА

Ул. Константин Стоилов 57
www.autumnexhibitions.weebly.com
22:00 до 23:00 часа
Разговор с Димитър Воденичаров
Художникът представя своята акварелна
изложба в сводестата зала на Балабановата
къща.

13 СЕПТЕМВРИ
19:00 до 01:00 часа
ПОЕТИКА НА ОБРАЗА – Национални есенни
изложби, Пловдив 2019
Динко Стоев – живопис, дълбока зала; Димитър Воденичаров – акварел, сводеста зала;
Стоян Куцев – живопис, първи етаж; Кристина Вътова – графика, двор
Поетиката на образа е свързана както с
намеренията на автора – неговите инструменти и изразни средства, така и с наблюдателя, който разполага видяното в хоризонта
на своите очаквания и разбиране. Проектът
„Поетика на образа“, който представя изложбите на деветима изявени български художници, се занимава именно с връзката, която
се поражда между това „как са направени“
образите и това „как са разбрани“. Този своеобразен мост създава художествени значения
и смисли, които понякога са в синхрон, а друг
път са отвъд възприетите разбирания и
традиции.
20:00 до 21:00 часа
Кураторски тур в Национални есенни изложби
2019 – Едночасов кураторски тур на проф.
Галина Лардева (арт директор на Национални
есенни изложби Пловдив), преминаващ през
къща Мексиканско изкуство, къща Хиндлиян и
завършващ в Балабанова къща.
21:00 до 22:00 часа
Среща-разговор с младата художничка Кристина Вътова

13 СЕПТЕМВРИ
14:00 до 18:00 часа
Time of generations. Love on the brain – работилница, част I – Работилница в двора на
Балабановата къща за малки и големи, които
участват заедно в създаването на обща
творба-инсталация (скулптура-картина-видео). Тя е отдадена на идеята за комуникацията между поколенията и ще бъде представена по време на спектакъл в градска
среда – колективен артистичен опит.
Проект Time of generations. Love on the brain на
артистичната група ARTogether
Клара Пла Феррер – Класически и Модерен
Балет (Испания), Ремо Шутто – Изобразително изкуство (Италия), Александър Камберов – Графичен Дизайн и Скулптура (България)
Саня Баракова – Handpan (България), Деница
Атанасова – Хореография и Координатор на
проекта (България), Димитър Фердинандов
и Джозеп Роденас – Видеозаснемане и Фотография (България и Испания), д-р Паола Шутто
(Neuroscience) и д-р Деница Атанасова – консултанти по научната част (Италия и
България)
15 СЕПТЕМВРИ
14:00 до 17:00 часа
Time of generations. Love on the brain – работилница, част II – Втора работилница, в двора
на Балабановата къща за малки и големи, в
която артистите ще се занимаят по-индивидуално с участниците, демонстрирайки
различни техники като едновременно с това
ще се разглеждат, анализират и интерпретират избрани картини и скулптури, както и
тези изработени от участниците, в диалог с
квалифициран изкуствовед. Като продължение
и след края на НОЩ/Пловдив е предвидено обучение на доброволци по време на уъркшопите,
които да продължат с посещения в домовете
за възрастни хора и деца лишени от родителска грижа.

BALABANOV’S HOUSE

57 Konstantin Stoilov Str.
www.autumnexhibitions.weebly.com
14 СЕПТЕМВРИ
15:30 до 17:00 часа
Отворено акварелно ателие за деца
Ръководител художника-акварелист Елисавета Илиева
Изданието на работилницата в НОЩта е
част от серия ателиета, които авторката
провежда регулярно в Пловдив, запознавайки
децата с историята на изкуството в града
чрез рисуване, тематични игри, учене чрез
игра, игри за емоционално развитие.
13 SEPTEMBER
7 p.m. to 1 a.m.
IMAGE POETICS – National Autumn Exhibitions,
Plovdiv 2019
Dinko Stoev – painting, deep hall;
Dimitar Vodenicharov – watercolours, vaulted
hall; Stoyan Kutsev – painting, first floor; Kristina
Vatova – graphics, yard
The poetics of the image is connected with both the
author’s intentions – the instruments and means
of expression they use, and with the beholder, who
sets what they have seen in the horizon of their
expectations and understanding. The project Poetics of the Image, which presents the exhibitions of
nine prominent Bulgarian artists, deals exactly with
the connection which emerges between how the
images are “made” and how they are “understood”.
This original bridge creates artistic meanings and
senses that are sometimes in unison and sometimes beyond the entrenched beliefs and traditions.
8 p.m. to 9 p.m.
Curated tour at the National Autumn Exhibitions
2019
A one-hour curated tour of Prof. Galina Lardeva (art
director of the National Autumn Exhibitions in Plovdiv), going from Mexican Graphics house, Hindliyan’s house and finishing at Balabanov’s house.
9 p.m. to 10 p.m.
A meeting and discussion with young artist Kristina
Vatova
10 p.m. to 11 p.m.
A discussion with Dimitar Vodenicharov
The artist presents his watercolour exhibition in the
vaulted hall of Balabanov’s house.

МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ И АТЕЛИЕТА
MUSEUMS, GALLERIES AND STUDIOS

13 SEPTEMBER
2 p.m. to 6 p.m.
Time of Generations. Love on the Brain – a sensory-artistic workshop
People of all ages will create together a work-instalation (sculpture-painting-video). It is devoted to the
idea about communication between the generations
and will be presented during an open-air performance – collective artistic experience.
Project Time of generations. Love on the brain of
the artistic group ARTogether:
Clara Pla Ferrer – Classical and modern ballet
(Spain), Remo Sciutto – Art (Italy), Alexander Kamberov – Graphic design and Sculpture (Bulgaria),
Sanya Barakova – Handpan (Bulgaria)
Denitsa Atanasova – Choreography and Coordination of the project (Bulgaria), Dimitar Ferdinandov
and Josep Rodenas – Video and Photo documentation (Bulgaria and Spain)
Dr. Paola Sciutto ( Neuroscience) and Dr. Denitsa
Atanasova – science consultants (Italy and
Bulgaria)
15 SEPTEMBER
2 p.m. to 5 p.m.
Time of Generations. Love on the Brain – a sensory-artistic workshop II
A sequel to the sensory-artistic workshop held on
13 септември, in which the artists will pay more
individual attention to the participants, demonstrating various techniques and at the same time
considering, analysing and interpreting selected
paintings and sculptures, as well as those produced
by the participants, in a dialogue with a qualified
art critic. As a continuation and after the end of the
NIGHT, training for volunteers is planned during the
workshops, who will then proceed with visits to
the homes of elderly people and children without
parental care.
14 SEPTEMBER
3:30 p.m. to 5 p.m.
Open watercolour atelier
Tutor: watercolourist Elisaveta Ilieva
The issue of the workshop within the NIGHT is part
of the series of such events that the artist holds in
Plovdiv on a regular basis, familiarising the children
with the history of the art in the city through painting, thematic games, learning through play, and
games for emotional development.

26.

КЪЩА МЕКСИКАНСКО ИЗКУСТВО
Ул. Артин Гидиков 11
www.autumnexhibitions.weebly.com

MEXICAN ART HOUSE

11 Artin Gidikov Str.
www.autumnexhibitions.weebly.com

13 СЕПТЕМВРИ

13 SEPTEMBER

19:00 до 01:00 часа
ПОЕТИКА НА ОБРАЗА – Национални есенни
изложби, Пловдив 2019
Иглена Русева, фотография – зала
Надя Текнеджиева, керамика – двор
Поетиката на образа е свързана както с
намеренията на автора – неговите инструменти и изразни средства, така и с наблюдателя, който разполага видяното в хоризонта
на своите очаквания и разбиране. Проектът
„Поетика на образа“, който представя изложбите на деветима изявени български художници, се занимава именно с връзката, която
се поражда между това „как са направени“
образите и това „как са разбрани“. Този своеобразен мост създава художествени значения
и смисли, които понякога са в синхрон, а друг
път са отвъд възприетите разбирания и
традиции.

7 p.m. to 1 a.m.
IMAGE POETICS – National Autumn Exhibitions,
Plovdiv 2019
Iglena Ruseva – photography, hall; Nadya
Teknedzhieva – ceramic art, yard

20:00 до 21:00 часа
Кураторски тур в Национални есенни изложби
2019
Едночасов кураторски тур на проф. Галина
Лардева (арт директор на Национални есенни
изложби Пловдив), преминаващ през къща Мексиканско изкуство, къща Хиндлиян и завършващ в Балабановата къща.

8 p.m. to 9 p.m.
Curated tour at the National Autumn Exhibitions
2019
A one-hour curated tour of Prof. Galina Lardeva
(art director of the National Autumn Exhibitions
in Plovdiv), going from Mexican Graphics house,
Hindliyan’s house and finishing at Balabanov’s
house

The poetics of the image is connected with both the
author’s intentions – the instruments and means
of expression they use, and with the beholder,
who sets what they have seen in the horizon of
their expectations and understanding. The project
Poetics of the Image, which presents the exhibitions
of nine prominent Bulgarian artists, deals exactly
with the connection which emerges between
how the images are “made“ and how they are
“understood“. This original bridge creates artistic
meanings and senses that are sometimes in unison
and sometimes beyond the entrenched beliefs and
traditions.

27.

МАЛКА БАЗИЛИКА

Бул. Княгиня Мария Луиза 31

THE SMALL BASILICA

31 Knyaginya Maria Louisa Blvd.

14 СЕПТЕМВРИ

14 SEPTEMBER

19:00 до 00:00 часа
„Камъче по камъче: Миналото на “Епископската базилика на Филипопол”
Прожекция
Има истории, които устояват на времето, за
да бъдат разказвани отново и отново. Често
е нужно да събираме парченца, за да ги свържем в един общ разказ, да станат едно цяло.
По същия начин археологът Жени Танкова, реставраторът доц. Елена Кантарева и епиграфът Николай Шаранков заедно със своите
екипи години наред изследват Епископската
базилика на Филипопол, събират историята ѝ
камъче по камъче.

7 p.m. to 12 p.m.
“Tessera by tessera: the past of the “Bishop’s
Basilica of Philippopolis”
Screening
There are stories that have stood the test of time in
order to be told time and again. It is often necessary
to pick up the pieces so that we can connect them
into a joint story and make one whole out of them.
In the same way, archaeologist Zheni Tankova,
restorer Assoc. Prof. Elena Kantareva and
epigraphist Nikolay Sharankov, together with
their teams, have studied the Bishop’s Basilica of
Philippopolis for years on end, and have collected
its story stone by stone.

Събитието се провежда с подкрепата на Фондация „Америка за България“

The event is held with the support of America for
Bulgaria Foundation

20:00 до 21:00 часа
Миналото на „Епископската базилика на Филипопол” – разговор с реставраторите
Дискусия
Елена Кантарева-Дечева, художник-реставратор и доцент във Факултета за
„Изобразителни изкуства“ при АМТИИ – гр.
Пловдив. и др.

8 p.m. to 9 p.m.
The past of the “Bishop’s Basilica of
Philippopolis” – talk with the restorers
Discussion
(Elena Kantareva-Decheva, artist-restorer
and Assoc. Prof at the faculty of “Fine Arts“ of
AMDFAP – Plovdiv, and others)

28.

АМТИИ: ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ
Стария град, ул. Зора 8

AMDFA: GREEN SCHOOL
Old Town, 8 Zora Str.

13 СЕПТЕМВРИ

13 SEPTEMBER

19:00 до 01:00 часа
Ателиета на АМТИИ – Отворени ателиета и
изложби на студенти
Изложба
В рамките на НОЩ/Пловдив 2019 Факултет по
Изобразителни изкуства на АТИИИ, Пловдив
представя изложби на студенти в „Отворени
ателиета“ по Живопис, Графика, Скулптура,
Сценография, Фотография, Графичен дизайн,
Църковна живопис, Дизайн на облеклото, Мултимедия и виртуална реалност.

7 p.m. to 1 a.m.
AMDFA ateliers – Open ateliers and exhibitions of
the students
Within NIGHT/Povdiv 2019, the Faculty of Fine Arts
at the Academy of Music, Dance and Fine Arts in
Plovdiv will present exhibitions of students in “Open
ateliers” in Painting, Graphics, Sculpture, Scenography, Photography, Graphic Design, Church Painting,
Clothing Design, and Multimedia and Virtual Reality.

13 СЕПТЕМВРИ

7 p.m. to 1 a.m.
Open air studio on Zora St.
Art is a means that brings spaces closer. How to do
this is demonstrated by the students from the Academy of Music, Dance and Visual Art. Especially for
the NIGHT, they make one of the small streets in the
Old Town leading to the yard of the Green School
come to life. Their projects aim at changing the
established attitudes by turning the street from a
space for crossing into a place to spend one’s time.

19:00 до 01:00 часа
Ателие на открито на ул. „Зора”
Изкуството е средство, което сближава
пространства. Как се прави това, показват
студентите от Академията за музикално,
танцово и изобразително изкуство. Специално
за НОЩта те обживяват една от малките
улички в Стария град, която води до двора на
Зеленото училище. Проектите им целят да
променят установените нагласи, като превърнат улицата от пространство за преминаване в място за прекарване на времето.

13 SEPTEMBER

29.

АМТИИ: СИНЬО УЧИЛИЩЕ
Стария град, ул. П.Р. Славейков 5

AMDFA: BLUE SCHOOL

Old Town, 5 P. R. Slaveykov Str.

любителите и художниците, занимаващи се с
илюстрация, дизайн, комикс, зинове, калиграфия и арт книги. „Кодекс (10)“, най-новият
проект на ТИ-РЕ, изследва идеята за кодекса
като серия от правила и норми, валидни за
дадена сфера или форма през призмата на
книгата кодекс.

13 SEPTEMBER

13 СЕПТЕМВРИ
19:00 до 01:00 часа
Ателиета на АМТИИ – Отворени ателиета и
изложби на студентите
Изложба
В рамките на НОЩ/Пловдив 2019 факултетът
по изобразителни изкуства на АМТИИ – Пловдив ще представи изложби на студенти
в „Отворени ателиета“ по фотография и
скулптура.
19:00 до 01:00 часа
Кодекс (10) // платформата ТИ-РЕ
Изложба
Кодекс (участници) – Александра Георгиева,
Александра Димитрова, Велиана Иванова,
Виктория Стайкова, Мартин Атанасов, Мария
Вълкова, Марейд Дън, Мила Янева-Табакова,
София Грънчарова, София Попйорданова, Тома
Гълов, Рая Стефанова, Хасан Хаилов, Юлиан
Табаков
Кодекс (закон) – серия правила и норми валидни
за дадена сфера или форма. Кодекс (книга) –
издание, конструирано от определен брой
страници, подвързани в едно физическо тяло.
„Кодекс (10)” – изложба, резултат от серия
работилници, изследващи книгата като
творба на мултидисциплинарни изкуства.
ТИ-РЕ е платформа за независими български
авторски издания, която цели създаването на
портал, катализиращ информация, свързана с
изкуството на книгата. Екипът на ТИ-РЕ се
стреми към установяване на връзка между

7 p.m. to 1 a.m.
AMDFA ateliers – Open ateliers and exhibitions of
the students
Exhibition
Within NIGHT/Povdiv 2019, the Faculty of Fine Arts
at the Academy of Music, Dance and Fine Arts in
Plovdiv will present exhibitions of students in “Open
ateliers” in Photography and Sculpture
7 p.m. to 1 a.m.
Codex (10) // TI-RE platform
Exhibition
Codex (participants) – Alexandra Georgieva, Alexandra Dimitrova, Veliana Ivanova, Victoria Staykova,
Martin Atanasov, Maria Valkova, Mairead Dunn,
Mila Yaneva-Tabakova, Sofia Grancharova, Sofia
Popyordanova, Toma Galov, Raya Stefanova, Hasan
Hailov, Yulian Tabakov
Code (law) – a series of rules and norms valid for
the given field or form. Codex (book) – a publication
consisting of a set number of pages bound together
in one physical object. Codex (10) – an exhibition
which is the result of a series of workshops studying the book as a product of multidisciplinary arts
TI-RE is a platform for independent Bulgarian copyrighted publications aiming at setting up a portal
which catalogues information related to the art of
the book. The TI-RE team aims at establishing a
connection between the amateurs and the artists
working in the field of illustration, design, comic
books, zines, calligraphy and art books. Code/x
(10), the latest project by TI-RE, studies the idea
of the code as a series of rules and norms that
are valid for a given field or form in the light the
book – codex.

30.

АТЕЛИЕТА НА ПЛОВДИВСКИ ХУДОЖНИЦИ
Ул. Петко Каравелов 36

коментира как се манипулира историята
със задна дата във връзка с политическата
конюнктура на съвременния свят. Ще поставим няколко въпроса, първият от които: До
каква степен гръцката култура е основа на
съвременната и откъде идва тя?
13 СЕПТЕМВРИ

13,14 И 15 СЕПТЕМВРИ
19:00 до 01:00 часа
Ателие Димитър Генчев
Изложба
Изложба на серия картини, изследващи визуалното разнообразие на ежедневието, природата и индустриалния пейзаж. Множество
сюжети, съчетани в едно платно. Космическа
реалност, създадена от колажиране на скучни
и банални изображения.
19:00 до 01:00 часа
Дарена Георгиева в Ателие Димитър Генчев
Изложба
Изложбата на художничката Дарена Георгиева
гостува в ателието на Димитър Генчев. Тя
показва инсталации и произведения, създадени
в контекста на конкретното място, както
и видеоинсталация, засягаща въпроса за мястото на артиста и културата в съвременния
Пловдив.
19:00 до 01:00 часа
Ателие Динко Ангелов
Изложба
„Аграрен ракетомоделизъм“, представяща двадесет акварелни произведения на
художника
19:00 до 01:00 часа
Ателие Христофор Балабанов – прожекция
„Лабиринтът на политическата конюнктура“
Новата серия на „Студия Странности“ ще

19:00 до 20:00 часа
Ателие Христофор Балабанов – разговор с
проф. Димитър Митев
Като част от проекта „Лабиринтът на политическата конюнктура“ в ателието ще се проведе разговор с проф. Димитър Митев за това
как тези древни спорове, заложени в историята
ни, се проектират в съвременния свят
14 СЕПТЕМВРИ
20:00 до 23:00 часа
Ателие Христофор Балабанов – акустичен
концерт на Керана и Космонавтите
Рок, соул, джаз, фънк и реге от Керана Космос – вокали, Елена Рокер Илчева – бас, Павел –
китара, Преслав Пеев – саксофон, Димитър
Пенчев – барабани
13 СЕПТЕМВРИ
20:30 до 01:00 часа
Ателие Веселка Хаджиева
Изложба керамика
Веселка Хаджиева представя своите произведения от керамика, като ще даде възможност
на посетителите сами да си изработят съдче
посредством шликер и гипсов калъп. Керамиката на авторката нарочно е груба и „несъвършена“, но пък съдовете са функционални.
Целта ѝ е да запълни нишата, която се е оформила в съвремието ни вследствие на това, че
повечето съдове на пазара са китайски, гладки
и „идеални”.
20:30 до 01:00 часа
Ателие Белчо Хаджиев
Изложба живопис
Белчо Хаджиев е живописец, любимият му
обект е конят, чрез картините си изразява
личните си възгледи и емоции.

STUDIOS OF PLOVDIVIAN ARTISTS

36 Petko Karavelov Str.

МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ И АТЕЛИЕТА
MUSEUMS, GALLERIES AND STUDIOS

13,14 AND 15 SEPTEMBER

13 SEPTEMBER

7 p.m. to 1 a.m.
Dimitar Genchev’s studio
Exhibition
An exhibition of a series of paintings studying the
visual diversity of the everyday life, nature and the
industrial landscape. A multitude of plots combined
in one painting. A cosmic reality created by collaging boring and banal images.

7 p.m. to 8 p.m.
Hristofor Balabanov’s studio – discussion with Prof.
Dimitar Mitev
As part of the project “The Labyrinth of the Political
Conjuncture”, a discussion will be held on September 13th with Prof. Dimitar Mitev about how these
ancient disputes underlying our history are projected in the modern world.

7 p.m. to 1 a.m.
Darena Georgieva at Dimitar Genchev’s studio
Exhibition
Artist Darena Georgieva’s exhibition is a guest to
Dimitar Genchev’s studio. It displays installations
and works created in the context of the specific site,
as well as a video installation tackling the question
about the place of the artist and culture in modern-day Plovdiv.

14 SEPTEMBER

7 p.m. to 1 a.m.
Dinko Angelov’s studio
Agrarian Rocket Modelling exhibition showing
twenty watercolour paintings by the artist.

13 SEPTEMBER

7 p.m. to 1 a.m.
Hristofor Balabanov’s studio – “The Labyrinth of the
Political Conjuncture”, screening
The new series from the Oddities Studios will comment on how history is manipulated retrospectively,
in connection with the political conjuncture of the
modern-day world. We will pose several questions,
the first one of which being about the extent to
which the Greek culture is the basis of the present-day one and from where it comes.

8 p.m. to 11 p.m.
Hristofor Balabanov’s studio – acoustic concert by
Kerana & Kosmonavtite
Rock, soul, jazz, funk and reggae by Kerana
Kosmos – vocals, Elena Rocker Ilcheva – bass,
Pavel – guitar, Preslav Peev – saxophone, Dimitar
Penchev – drums

8:30 p.m. to 1 a.m.
Veselka Hadzhieva’s studio – ceramic ware
Exhibition
Veselka Hadzhieva presents her ceramic works and
will give the visitors the opportunity to produce their
own clay vessel using a slip and a gypsum mould.
The artist’s ceramic ware is deliberately rough and
“imperfect”, but the vessels are functional. The
aim is to fill the niche that emerged in our time as a
result of the fact that most clay ware on the market
is of Chinese origin, smooth and “perfect”.
8:30 p.m. to 1 a.m.
Belcho Hadzhiev’s studio – a painting
Exhibition
Belcho Hadzhiev is a painter whose favourite object
is the horse and who expresses his personal views
and emotions through his paintings.

ГРАД И
КУЛТУРА:
отворени
изкуства
CITY AND CULTURE:
OPEN ARTS
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ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ // CREATIVE MEDIA LAB
Ул. Княз Александър I 38

дигитална текстура. В основата на кода в
Luma Face стои софтуерът „Pixels“, по който
Антон Хеестанд работи в последните няколко
години.
Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Шведското посолство в София.

13, 14 И 15 СЕПТЕМВРИ
10:00 до 00:00 часа
CREATIVE MEDIA LAB
Creative Media Lab е специален проект от програмата на фестивала НОЩ/Пловдив, който
изследва различни практики и естетически
платформи в разширяващото се поле на пресичане между изкуството и новите технологии. Проектът разширява художественото
съдържание на НОЩ/Пловдив, като създава
интерактивна лабораторна среда и среща
публиката със съвременни медийни артисти и
технолози в областта на дигиталното изкуство. Куратор на Creative Media Lab е Петко
Танчев.
През 2019 г. Creative Media Lab се осъществява в партньорство с Драматичен
театър – Пловдив.
13 И 14 СЕПТЕМВРИ
21:00 до 00:00 часа
Luma Face
Автори: Антон Хеестанд и Лина Грийн (Швеция)
Интерактивна инсталация с видео мапинг за
лице // място: сцена в двора на Драматичен
театъра
Интерактивна визуална инсталация, създадена от шведските артисти Антон Хеестанд
и Лина Грийн. Проектът използва мапинг
прожекция върху човешко лице, за да проследи
и имитира определени мимики чрез избрана

18:00 до 00:00 часа
Soult
Автори: Гергана Лазарова, Вероника Табакова и
Делян Цонев (България)
Интерактивна звукова инсталация
Място: фоайе на първи етаж. Soult е интерактивна аудио инсталация. В основата си
представлява генериране и моделиране на
звуков сигнал, като се използва електропроводимостта на солта. Това нейно свойто я
превръща във възможна нова медия за създаване на изкуство и дава възможност за нов
поглед върху връзката между органичното и
технологичното. Чрез допир зрителят има
възможност да влияе на звуковата среда и да
използва инсталационното тяло като музикален инструмент.
Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Национален фонд „Култура” – програма „Дебюти”.
21:00 до 00:00 часа
забравени.те думи
Автори: Петко Танчев – визуален артист, Ина
Иванова-писател, Славена Шекерлетова – журналист, Гери Георгиева – издателство Жанет
45 (България)
Видео мапинг инсталация с текст
Място: Сахат тепе зад Драматичен
театър – Пловдив
Проектът интерпретира в градска среда
думи, употребявани в поезията от началото
на ХХ век. Това са думи, чието значение разбираме, но които не използваме. Те са подбрани
от творчеството на петима от най-известните български поети, родени в самото навечерие на ХХ век, сред които: Пенчо Славейков,
Пейо Яворов, Дора Габе, Димчо Дебелянов и Гео
Милев. Проектът се стреми да постигне преживяване отвъд клишето на познатите текстове. Той предизвиква зрителите да съпреживеят познатите текстове в нова културна
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PLOVDIV DRAMA THEATRE
CREATIVE MEDIA LAB

38 Knyaz Alexander I Str.

ситуация отвъд времето. Ситуация, в която
думите са мост и памет за фините, нюансирани състояния на човешкото живеене.
„забравени.те думи“ диалогизира контекста
на поетичния език със съвременната публика,
като не просто припомня ключови цитати, а и
ги интерпретира визуално.
14 СЕПТЕМВРИ
22:30 до 00:00 часа
THE INFLUENCER
Автори: Сибин Василев, Йенс Щендке, Рози
Улрих (Wehr51 Performative Künste, Германия)
синематична радио-пиеса
Място: Zoom зона, Драматичен театър
Кибертрилър за сила и влияние. Това е битката на глобални гиганти, която свързва
митологически истории със съвременния
икономически живот. Творбата комбинира
радиопиеса с 360-градусово видео. В нея се
преплитат сложната история на Медея и
битката за надмощие на днешните световни
корпорации. Историите са със символична
интензивност в звездното небе. Те остават
там дори когато хора и богове, корпорации
и градежи отдавна ги няма. През векове и
хилядолетия те разказват за кървави срещи,
героични пътувания, алчност и завист. И
изглежда, че нищо не може да спре жителите
на Земята под тях от това да повтарят
старите битки отново и отново: съответно
с нови лица и размери, но със съвсем същите
мотиви и до днес.
В ролите: Иван Григоров, Владислав Виолинов,
Петко Каменов, Зоя Шопова, Василия Дребова,
Светломир Радев, Пламен Димитров, Мила
Банчева, Мариела Топалова
Проектът се осъществява с подкрепата на
Гьоте-институт София, Министерство на
културата и образованието на Федерална
провинция Нордрайн-Вестфалия и Културен
отдел на магистратурата на градът Кьолн.
15 СЕПТЕМВРИ
10:00 до 13:00 часа
Creative Media Lab представя: Въведение в графиката на живо с PixelKit

Водещ: Антон Хеестанд (Швеция)
Уъркшоп
Научете как да манипулирате графични изображения на живо в Swift с PixelKit – софтуер с
отворен код, който работи на iOS и macOS.
Смесвайте снимки и видеоклипове в реално
време с ефекти като levels, displace и blur.
Създайте собствена апликация за камера с
персонализиран фото филтър.
Записване за участие на имейл: opencall@
openarts.info
Максимален брой на участниците: 10 човека
Работен език: Английски
Технически изисквания: Mac с Xcode | iPhone
или iPad
13, 14 AND 15 SEPTEMBER
10 p.m. to 12 a.m.
CREATIVE MEDIA LAB
Creative Media Lab is a special project from the
NIGHT/Plovdiv festival programme that studies
various practices and aesthetic platforms in the
increasingly wider field of intersection between art
and the new technologies. The project expands the
artistic content of NIGHT/Plovdiv by creating an
interactive, laboratory environment and present to
the audience contemporary media artists, programmers and other professionals in the field of digital
art. The Creative Media Lab is curated by Petko
Tanchev.
In 2019, CREATIVE MEDIA LAB is implemented in
partnership with Plovdiv Drama Theatre.
13 AND 14 SEPTEMBER
9 p.m. to 12 a.m.
Luma Face
Authors: Anton Hestand and Lina Green (Sweden)
Interactive installation with video face mapping
Location: scene in the courtyard of the Drama
Theater
An interactive visual installation created by Swedish
artists Anton Heestand and Lina Green. This is an
experience created due to the mapping projection
of the face, which traces its mimics and imitates it
using a selected pattern. The movement is captured
with a mobile and imitated through a projection.
Anton Heestand works on the Pixels algorithm,
which has underlain Luma Face in the past year.

ГРАД И КУЛТУРА: ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА
CITY AND CULTURE: OPEN ARTS

The project is implemented with the financial support of the Swedish Embassy in Sofia.
6 p.m. to 12 a.m.
Soult
Authors: Gergana Lazarova, Veronika Tabakova and
Delyan Tsonev(Bulgaria)
Interactive sound installation
Location: first floor foyer
Soult is an interactive audio installation. In its core,
it comprises generation and modelling of a sound
signal by using the electrical conductivity of salt.
This property of the salt makes it a possible new
media for creation of art and provides the opportunity for a new view on the relationship between
the organic and the technological. The spectator is
able to influence the acoustic environment through
touch and to use the installation body as a musical
instrument.
The project is implemented with the financial support of the National Fund for Culture – Debuts
programme.
9 p.m. to 12 a.m.
The forgot.ten words
Authors: Petko Tanchev – visual artist, Ina Ivanova – writer, Slavena Shekerletova – journalist, Geri Georgieva – publishing house Janet-45
(Bulgaria)
Video mapping installation with text
Location: Sahat Tepe, behind Plovdiv Drama Theatre
The project interprets, within the urban environment,
words used in the poetry from the beginning of 20c.
These are words whose meaning we understand
but which we do not use. They have been selected
from the works of five of the most famous Bulgarian
poets, born on the very eve of 20c, such as: Pencho Slaveykov, Peyo Yavorov, Dora Gabe, Dimcho
Debelyanov and Geo Milev. The project aims at
achieving an experience beyond the cliché of the
known texts. It provokes the spectators to co-experience the familiar texts in a new cultural situation
beyond time. A situation in which the words are a
bridge and memory for the fine, nuanced conditions
of the human living. The forgot.ten words dialogises
the context of the poetic language with the present-day audience and not only reminds key quotations but also interprets them visually.

14 SEPTEMBER
10:30 p.m. to 12 a.m.
THE INFLUENCER
Authors: Sibin Vassilev, Jens Standke, Rosi Ulrich
(Performative Künste, Germany)
Cinematic radio-play
Location: Zoom Zone, Plovdiv Drama Theatre
A cyber thriller about power and influence. This is
a battle of global giants that connects mythological
stories with the contemporary economic life. The
piece combines a radio play with a 360-degree
video. It intertwines the complex story of Medea and
the battle for supremacy of today’s global corporations. The stories have a symbolic intensity in the
sky full of stars. They stay there even when people
and gods, corporations and buildings have been long
gone. In centuries and millennia, they tell of gory
encounters, heroic quests, avarice and jealousy.
And it seems nothing can stop the inhabitants of the
Earth under them from repeating the old battles time
and again: respectively with new faces and sizes,
but with the very same motives even to date.
Starring: Ivan Grigorov, Vladislav Violinov, Petko
Kamenov, Zoya Shopova, Vasiliya Drebova, Svetlomir Radev, Plamen Dimitrov, Mila Bancheva, Mariela
Topalova.
The project is implemented with the assistance of
Goethe-Institut in Sofia, Ministerium für Kultur und
Wissenschaft des Landes NRW and Kulturamt der
Stadt Köln.
15 SEPTEMBER
10 p.m. to 1 p.m.
Creative Media Lab presents: PixelKit Live Graphics
Tutor: Anton Hestand // Workshop
Get started with live graphics in Swift with PixelKit.
PixelKit is an open source framework powered by
Metal and runs on iOS & macOS. Import photos
and videos and blend with effects like levels, displace and blur. Learn how to create a simple camera filter app with your custom photo filter.
The registration of the workshop at:
opencall@openarts.info
Мaximum number of participants: 10
Working language: English. Technical requirements:
Mac with Xcode | iPhone or iPad
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АНТИЧЕН ТЕАТЪР

Ул. Цар Ивайло 4, Стар град

ANCIENT THEATRE

4 Tsar Ivaylo Str., Old Town

13 СЕПТЕМВРИ

13 SEPTEMBER

21:30 до 00:00 часа
*Set up

9:30 p.m. to 12 a.m.
*Set up

14 СЕПТЕМВРИ

14 SEPTEMBER

21:30 до 00:00 часа
Ground Control
Петко Танчев (Пловдив) и Axel Rigaud & Crystal
sound (Париж)
Аудио-визуален проект
Поканени от организаторите на НОЩ/Пловдив
2019, специално за събитието, един френски и един български автор си дават среща
за създаването на мащабна мултимедийна
творба, посветена на Пловдив. В две вечери
един от най-разпознаваемите символи на Пловдив – Античния театър се превръща в голямата открита сцена, която ще представи
аудио-визуалния проект „Ground Control“ на
Петко Танчев (Пловдив) и Axel Rigaud & Crystal
sound (Париж).
Може ли въображението да надскочи
съзнанието?
Паметта за знаците, думите, значенията,
елементи на образи и фантазията конструират нови реалности в този проект.

9:30 p.m. to 12 a.m.
Ground Control
Petko Tanchev (Plovdiv) and Axel Rigaud & Crystal
sound (Paris)
Audio-visual project
Invited by the organizers of NIGHT/Plovdiv 2019
especially for the event, a French and a Bulgaria
artist meet each other for the creation of a largescale multimedia project dedicated to Plovdiv. On
two nights, one of the most recognizable symbols
of Plovdiv – the Ancient Theatre, will turn into a
big, open-air stage, which will host the audio-visual
project Ground Control by Petko Tanchev (Plovdiv)
and Axel Rigaud & Crystal sound (Paris).
Can imagination exceed well beyond conscience?
The memory of the sounds, words, meanings,
elements of images and the fantasy construct new
realities in this project.

Проектът се осъществява с подкрепата на
Френски културен институт, България.
Технически партньор на събитието: SEG-we do
much more

The project is implemented with the support of the
French Cultural Institute in Bulgaria.
Technical partner of the event: SEG-we do much
more

Мария
Акушерка
Посветено на хората,
които ни дават светлина.

ГРАД И
КУЛТУРА
CITY AND CULTURE
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ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Ул. Хан Кубрат 15 // www.ghp-pld.com

15 СЕПТЕМВРИ
18:00 до 19:00 часа
Музика за Мъници от Мъници
Концерт
Събитието дава възможност на родители
и малчугани да се насладят на ентусиазма и
неподправеното излъчване на най-малките
чрез изпълнения на ударни инструменти,
цигулка, пиано и блокфлейта. Възпитаниците
на Къща за музикални вълшебства „Дивизи“
с ръководители Десислава Гюзелева, Албена
Бяндова, Илка Пенчева и Диана Петкова ще
озвучат уникалната с архитектурата и акустиката си Актова зала на Хуманитарната
гимназия.
Проектът се реализира в партньорство с
Къща за музикални вълшебства „Дивизи“
с ръководител Диана Петкова – учител
в гимназията, и с партньорството на
ОДК – Пловдив.
18:00 до 21:00 часа
Документален разказ за миналото на Хуманитарната гимназия и възрожденския Пловдив
Изложба
Ретроспективна изложба, показваща представителна извадка от ценни и редки издания на
книги и периодични издания от XIX век, които
са част от фонда на училищната библиотека.

19:00 до 21:00 часа
Творците на Хуманитарната
Художествено-музикална програма, която
ще покаже настоящето на Хуманитарната
гимназия, включваща литературно четене и
презентация на сборника с ученическо творчество „Вселени ІІ“, съпътствано от музикален концерт, срещат гостите с младите
творци.
18:00 до 21:00 часа
Защо Моето училище, Моят Град, Моята
страна!?
Интерактивен филм-мотивиращо послание
Известният сред младата аудитория влогър Стоян Вълков, който е дипломирал се
ученик на гимназията, изработва специален
филм-послание, който има за цел да обърне
внимание върху значими за всички нас житейски обстоятелства и мотивации.
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CYRIL AND METHODIUS SECONDARY SCHOOL
WITH HUMANITARIAN PROFILE

15 Han Kubrat Str.

15 SEPTEMBER
6 p.m. to 7 p.m.
Music for Little Ones by Little Ones
Concert
The event gives parents and kids the opportunity
to enjoy the enthusiasm and genuine radiance of
the youngest ones through performances on percussion instruments, violin, piano and recorder.
The students of Divizi House of Musical Magic
with their teachers Desislava Ghiuselev, Albena
Byandova, Ilka Pencheva and Diana Petkova will
fill with music the unique with its architecture and
acoustics Assembly Hall of the Secondary School
of Humanities.
The project is realised in partnership with “Divizi”
House of Musical Magic and its head Diana Petkova – a teacher at the school, and in partnership
with the Municipal Children’s Complex in Plovdiv.
6 p.m. to 9 p.m.
Documentary account of the past of the School of
Humanities and the National Revival Plovdiv
Exhibition
A retrospective exhibition displaying a representative sample of valuable and rare editions of books
and periodicals from 19 c., which are part of the
school library collection.
7 p.m. to 9 p.m.
The Artists of the School of Humanities
An artistic and musical programme which will show
the present of the School of Humanities. It includes
a literary reading and a presentation of the collection of students’ works Universes ІІ accompanied

by a musical concert, which introduce the guests to
the young artists.
6 p.m. to 9 p.m.
Why My School, My City, My Country!?
An interactive film – a motivating message
Stoyan Valkov, the vlogger popular with the young
audience, who graduated from the school, has created a special film-message aiming at focusing the
attention on life circumstances and motivations that
are significant to all of us.
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НБ „ИВАН ВАЗОВ“

Ул. Авксентий Велешки 17

IVAN VAZOV NATIONAL LIBRARY

17 Avksentiy Veleshki Str.

Събитието се открива от доц. д-р Михаил
Груев, председател на Държавна агенция
„Архиви“, Димитър Минев, директор на НБ
„Иван Вазов“, и съставителите Димитър
Севов, Григор Христев, д-р Петко Георгиев и
Антоанета Лесенска.
13, 14 AND 15 SEPTEMBER
7 p.m. to 12 a.m.
Opening:
13 SEPTEMBER // 6 p.m. to 6:30 p.m.
13, 14 И 15 СЕПТЕМВРИ
19:00 до 00:00 часа
Откриване:
13 СЕПТЕМВРИ // 18.00 до 18:30 часа
Пловдив през обектива на първите фотографи
Изложба и представяне на фотоалбум
Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
и Дирекция „Регионален държавен архив“ –
Пловдив представят изложба със снимки на
фотографи, работили в Пловдив в периода
преди Освобождението до края на Първата
световна война. Част от фотографиите,
които архивът и библиотеката са запазили в
своите хранилища, са останали неизвестни и
дават възможност за преоткриване на събития, лица и места в нашия град, запечатани
визуално и съхранени единствено във фондовете на двете институции. Съчетаването на
познавателна информация за изследователите
и популярно знание за любителите на историята и художествената черно-бяла фотография превръщат изложбата в документ за
културната история на Пловдив. Консултант
на проекта е известният български фотограф
Иво Хаджимишев.
Изложбата представя 20 пана – при подбора
на авторите водещи са уникалността и
фотографското майсторство на представените имена – Елиас Армин, Дмитрий Ермаков,
Андрей Андреев, братя Кацарови, Георги Данчов – Зографина, Херман Хершкович, Вацлав
Велебни, Христо Папухчиев, Хенрих Багдасарян,
Димитър Карастоянов и др.

Plovdiv through the lens of the first photographers
Exhibition and photo album presentation
Ivan Vazov National Library in Plovdiv and Regional
State Archive directorate in Plovdiv present an
exhibition of pictures by photographers who worked
in Plovdiv in the period before the Liberation to the
end of World War I. Part of the photographs which
the archive and the library have preserved in their
repositories have remained unknown and provide
the opportunity to rediscover events, faces and
places in our city recorded visually and kept only in
the collections of the two institutions. The combination of cognitive information for the researchers
and the popular knowledge for the lovers of history
and the artistic black-and-white photography make
the exhibition a document of the cultural history of
Plovdiv. The consultant of the project is the famous
Bulgarian photographer Ivo Hadjimishev.
The exhibition presents 20 panels – in the selection
of the authors were considered the uniqueness and
the photographic mastery of the presented names –
Elias Armin, Dmitri Yermakov, Andrey Andreev,
the Stoyan & Georgi Katsarovi, Georgi Danchov,
Herman Hershkovich, Vaclav Velebni, Hristo Papuhchiev, Henry Bagdasaryan, Dimitar Karastoyanov
and others.
The official opening will start with introductions
from Assoc. Prof. Mihail Gruev, chairman of the
State Agency for Archives, Dimitar Minev, director
of National Library “Ivan vazov”, and compilers
Dimitar Sevov, Grigor Hristev, Dr Petko Georgiev and
Antoaneta Lesenska.
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ДОМ НА КУЛТУРАТА
БОРИС ХРИСТОВ
Ул. Гладстон 15

BORIS HRISTOV
CULTURE CENTRE

15 Gladstone Str.

13, 14 И 15 СЕПТЕМВРИ
19:00 до 01:00 часа

13, 14 AND 15 SEPTEMBER
7 p.m. to 1 a.m.

Откриване:
13 СЕПТЕМВРИ // 20:00 до 21:00 часа

Opening:
13 SEPTEMBER // 8 p.m. to 9 p.m.

Солидарно към свободата
Европейски център „Солидарност“ в Гданск и
Полски институт в София
Документална изложба
Изложбата представя най-важните събития
от съвременната история на Полша в периода
1980 -1989. Класическите, предимно черно-бели фотографии са художествен запис на
пътя на промените, проправен от „Солидарност“. Един път, прекъснат от въвеждането
на военно положение и довел до споразуменията на Кръглата маса, демократичните
избори през юни 1989 г. и като следствие от
това свалянето на комунизма в Полша и Централна и Източна Европа.

In Solidarity to Freedom
European Solidarity Centre in Gdansk and Polish
Institute in Sofia
Documentary exhibition
The exhibition presents the most important events
of the contemporary history of Poland in the period
1980-1989. The classic, mostly black-and-white
photographs are an artistic record of the road of the
changes paved by “Solidarity”. A road interrupted
by the introduction of martial law and leading to the
agreements on the Round Table, the democratic
elections in June 1989 and as a result of that the
overthrowing of Communism on Poland and Central
and Eastern Europe.

15 СЕПТЕМВРИ
13:00 до 15:00 часа
Разговор за изложбата с проф. Михаил
Неделчев
Проф. Михаил Неделчев изнася лекция и говори
с публиката на теми, посветени на демократичните промени след 1989 г., на примера на
Полша, движението „Солидарност“, както и на
промените в България и Централна и Източна
Европа.

15 SEPTEMBER
1 p.m. to 3 p.m.
A conversation about the exhibition with Prof. Mihail
Nedelchev
Prof. Mihail Nedelchev gives a lecture and talks
with the audience on topics, dedicated to the democratic changes after 1989, the example given by
Poland, the “Solidarity” movement, as well as to
the changes in Bulgaria and Central and Eastern
Europe.
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LUCKY ДОМ НА КИНОТО
Ул. У. Гладстон 1
www.kinolucky.com

LUCKY CINEMA HOUSE

1 U. Gladston Str.
www.kinolucky.com

14 СЕПТЕМВРИ

14 SEPTEMBER

19:00 до 21:00 часа
Валенса. Човек на надеждата
Реж. Анджей Вайда, 2013, 119’
Прожекция
Полша, 80-те години, времето на „Солидарност“. Носителят на „Оскар“ Анджей Вайда
разказва историята на големите промени,
връхлетели не само партийни събрания,
митинги и Кръглата маса, но и едно от
жилищата в панелните квартали на Гданск.
Нахлувайки в личното и дори интимно пространство на лидера, режисьорът се опитва
да улови феномена на превръщането на обикновения, зает с ежедневието си човек в харизматичен водач. Филмът е разказ за съпруга,
бащата, обикновения работник, освободил
скритата в сърцата на милиони хора мечта
за свобода.
Прожекцията се реализира с подкрепата на
Полски институт, София

7 p.m. to 9 p.m.
Walesa. Man of Hope
Director: Andrzej Wajda, 2013, 119‘
Projection
Poland, the 1980s, the time of Solidarity. Oscar-winning Andrzej Wajda tells the story of the great
changes hitting not only party rallies, meetings and
the Round Table, but also one of the residences
in the panel building neighbourhoods of Gdansk.
Invading the leader’s privacy and even intimacy,
the director tries to capture the phenomenon of the
conversion of the ordinary, busy with his everyday
life man into a charismatic leader. The film is a story
about the husband, the father, the ordinary worker
who released the dream of freedom hidden in the
hearts of millions of people.
The screening is supported by the Polish Institute,
Sofia.
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ВОЕНЕН КЛУБ
Ул. Иван Вазов 2

14 СЕПТЕМВРИ
21:00 до 22:25 часа
Съвременен танц на артисти от Корея
Програма:
21:00 до 21:40 часа
Runner’s High
Трупа: Lee Jung In Creation
Хореография: Джунг Ин Лий
Танциори: Гайонг Ким, И Да Джонг, Джуми Баек,
Кинг Дже Мун, Йохан Гуон
Продължителност: 30 мин.
Това е история за живота и пътуването ни
през него. Способността да достигнеш усещането за постижение и удовлетворение се
крие в самия теб, а дали ще спечелиш или загубиш не е важно. В края на краищата няма нито
състезатели, нито състезание. Ние просто
тихо тичаме по пътя си с мисълта за течаща
река, облаците в небето, наслаждавайки се на
собствената си необятност и това е достатъчно само по себе си.
21:45 до 22:00 часа
Необитаем остров
Трупа: Dance Troupe Braveman
Хореография: Джаеуо Джунг
Танциор: Джаеуо Джунг
продължителност: 15 мин.
Човек е самотно животно и аз не съм изключение от това правило. Живея под мотото
„живот сред самота“ и въпреки това съм

уязвим от самотата. Когато тя внезапно ме
погълне, живея като на необитаем остров – с
единствена цел оцеляване. Защо се изолирам
на този остров, на който има единствено
самота? И защо само в подсъзнанието си
осъзнавам, че хората всъщност са социални
същества.
Хората са социални същества. Аз все още
съм самотно животно и ме утешават други,
които влизат и излизат от изоставения
остров. Танцът представя процеса, борбата и
оцеляването на тези, които влизат и излизат
от реалността в острова на самотата.
Хората са самотни социални животни.
10:05 до 10:25 часа
HUMAN – Pretense
Трупа: BK DANCE PROJECT
Хореография: Бо Кюнг Лий
Танциор: Бо Кюнг Лий
Продължителност: 18 мин.
Животът е кратък. Тревожиш се, страхуваш
се и съжаляваш за истинското щастие или се
преструваш, че си добре, докато погледите
на останалите се реят в тривиалното. Да се
наслаждаваме на всеки момент от живота,
за да можем да се усмихнем щастливо преди
смъртта.
Събитието е организирано от Korea Dance
Abroad с подкрепата на Arts Council Korea.

MILITARY CLUB

2 Ivan Vazov Str.

14 SEPTEMBER
9 p.m. to 10:25 p.m.
Contemporary dance by artists from Korea
Program:
9 p.m. to 9:30 p.m.
Runner’s High
Company: Lee Jung In Creation
Choreography: Jung In Lee
Dance by: Gayoung Kim, Yu Da Jeong, Jumi Baek,
Kyung Jae Moon, Yohan Gwon
Duration: 30min
This is a story about our life and journey. The
motivation for your sense of accomplishment and
satisfaction exist within yourself, and winning and
losing someone is not important. Anyway, the end
of way, there is no competitor nor competition We
just quietly run our way with thinking of the flowing
river, the clouds in the sky, and enjoying our own
void, that is enough by itself.
9:45 p.m. to 10 p.m.
Uninhabited Island
Company: Dance Troupe Braveman
Choreography: Jaewoo Jung
Dance by: Jaewoo Jung
Duration: 15min
Humans are lonely animals, and I too am a lonely
creature. I live by the motto “Life of solitude” and yet
I am so vulnerable to loneliness. When I am suddenly engulfed in loneliness, I live as though I am on
an uninhabited island – only to survive. Why did I
isolate myself on this island of loneliness? Why did

ГРАД И КУЛТУРА
CITY AND CULTURE

I make such a desperate decision? And why only in
hindsight do I realize that humans are, in fact, social
beings.
Humans are social animals. I am still a lonely animal and I am comforted by others who go in-andout of the same destitute island. This piece reflects
the process, the struggles and the survival of all
those who are in-and-out of both the real world and
the island of loneliness. Humans are lonely social
animals.
10:05 p.m. to 10:25 p.m.
HUMAN – Pretense
Company: BK DANCE PROJECT
Choreography: Bo Kyung Lee
Dance by: Bo Kyung Lee
Duration: 18min
Life is short. Worries, fears and regrets for our real
happiness, or pretending that you are alright on the
other’s gaze are all somewhere in the trivia. Rejoice
every single moment of life, so we can smile happily before death.
The project is organized by Korea Dance Abroad,
supported by the Arts Council Korea.
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PLOVEDIV

Ул. Куртевич 3 // www.plovediv.bg

13 И 14 СЕПТЕМВРИ
19:30 до 21:00 часа
Последният въпрос
Пърформанс
Пърформансът изхожда от идеята, че човекът е съвкупност от клетки, а социумът е
съвкупност от човешки същества, които
търсят и намират в своята собствена
крайност. В случая се интересуваме не от
„последния въпрос“, който би задал един
човек, преди да умре, а от отговора, който
ще получи. Целим да противопоставим
очакваното с неочакваното, любопитното
със скучното, но най-вече да изправим един
срещу друг двама непознати. Показваме ли
състрадателност към Другия, или гледаме с
насмешка над последните му думи, образували
въпрос? Конструкцията на самия пърформанс
е вследствие на менталната подготовка, че
отсрещният трябва да приеме нашата гледна
точка, защото това е последният шанс, в
който ние говорим. Всеки един от нас може
да зададе последния си въпрос – дали ще е
хрумка или старателно обмислен, дали ще е
конкретен или завоалиран. Отсрещният отговор ще дойде от човек, когото не познаваш,
вероятно и никога няма да видиш отново в
живота си. Дали ще бъде част от твоята
идея за живот и смърт? Ще гледаш ли непознатия право в очите, докато си срещу него
на масата, или ще си свел глава от срам?
Пърформансът е с продължителност час и
половина и е с предварително записване чрез
сайта на PLOVEDIV.

*В необходимото време в залата могат да
бъдат само по двама души. Пълният пърформанс ще бъде качен в канала на PLOVEDIV в
YouTube.
13, 14 И 15 СЕПТЕМВРИ
16:00 до 20:00 часа
Куклен Свят
Изложба на кукли и творческа работилница
(за деца от 5 до 15 годишна възраст)
Всяко дете има възможност да изработи
кукла от чорап или кукла за пръст и да разгледа изложбата . За изработка на куклите
се използват рециклирани материали. Участниците, които донесат непотребна пластмасова бутилка или чорап имат възможност
заедно с ръководителите на работилницата
да превърнат предметите в нещо забавно и
да им вдъхнат живот.

PLOVEDIV

ГРАД И КУЛТУРА
CITY AND CULTURE

3 Kurtevich Str. // www.plovediv.bg

13 AND 14 SEPTEMBER

13, 14 AND 15 SEPTEMBER

7:30 p.m. to 9 p.m.
The Last Question
Performance
The performance is based on the idea that the
human is a set of cells and the society is set of
human beings looking for and finding their own
finitude. In this case we are interested not in the
“last question” a person would ask before they
die, but in the answer they will receive. We aim at
juxtaposing the expected with the unexpected, the
interesting with the boring, but mostly at making
two strangers face each other. Do we show sympathy for the Other or sneer at their last words forming
a question? The structure of the very performance
is the result of the mental preparation that the one
opposite us has to accept our point of view as this
is the last chance in which we talk. Either of us can
ask our last question – whether a whim or a deliberated idea, whether specific or vague. The reply back
will come from a person whom you do not know,
and probably will never again see in your life. Will it
be part of your idea of life and death? Will you gaze
directly into the stranger’s eyes while sitting opposite them at the table, or will you bow your head in
shame? The duration of the performance is an hour
and a half and requires preliminary booking via the
PLOVEDIV website.

4 p.m. to 8 p.m.
Puppet World
Children workshop
An exhibition of puppets and a creative workshop
for children aged 5 to 15. Each child will be given
the opportunity to make a puppet from a sock or
a finger puppet and to see the exhibition. The production of the puppets will use recycled materials.
Together with the trainers at the workshop, the participants who bring an unnecessary plastic bottle
or a sock will be able to turn the objects into something entertaining and bring them to life.

*Only two people can be in the hall in the specified
time. The complete performance will be uploaded
to the PLOVEDIV YouTube channel.
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НЧ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
Бул. 6-ти септември 160

14 СЕПТЕМВРИ
19:00 до 01:00 часа
Интеркултурен диалог Италия – България
Проектът представя културните връзки
между двете страни чрез срещата с Анна
Мария Петрова-Гюзелева – известна актриса,
журналист, хореограф, кино и тв продуцент
както в България, така и в Италия. Тя създава
стихове от 40 години, има четири издадени
стихосбирки на български и италиански език –
„Молитва за живот“, „Цветя и бодли на Вия
Егнатия“ и „А душата знае“, „Бричоле“, посветени на големия оперен певец Никола Гюзелев.
Има множество международни награди за
поезия, сред които „Първа награда в Eвропейски конкурс за поезия и култура“, 2010 в
Лече, Италия. Представена е в международния
„Салон на книгата“ в Торино, Италия през 2012
и 2016 г. и на „Панаира на книгата“ в Рим, 2013
и 2017 г. През юбилейната за нея 2019 г. предстои излизане на две нови стихосбирки, на
италиански език през септември и на български по късно.
През 2007 г. по случай приемането на България
в Европейската общност Анна Мария Гюзелева
учредява асоциация „Артемидия“, на която е
президент, и започва провеждането на биенале „Артемидия“, с което представя наши
изпълнители и творци в Италия. В НЧ „Алеко
Константинов“ в рамките на НОЩ/Пловдив
2019 ще бъде представено литературното
ѝ творчество, ролите в киното чрез видео и
снимки от участията ѝ в български и италиански филми.

19:00 до 20:00 часа
Среща с Анна Мария Петрова-Гюзелева и рецитал на нейни стихове.
20:00 до 21:00 часа
Презентация на асоциация и биенале „Артемидия“ за българо-италианско изкуство и култура – мултимедийна прожекция.
21:00 до 23:00 часа
Ïtaliano”kino night – прожекции на късометражно италианско кино.
19:00 до 01:00 часа
„Мигове от Италия“ – фотографска изложба
на италианска тематика на художник –
фотограф Соня Станкова.

ALEKO KONSTANTINOV COMMUNITY CENTRE

160, 6-ti Septemvri Blvd.

ГРАД И КУЛТУРА
CITY AND CULTURE

14 SEPTEMBER
7 p.m. to 1 a.m.
Intercultural Dialogue Italy – Bulgaria
The project presents the cultural relations between
the two countries through the meeting with Anna
Maria Petrova-Ghiuselev – a famous actress, journalist, choreographer, cinema and TV producer
both in Bulgaria and in Italy. She has been writing
poetry for 30 years, and has three published books
of poetry in Bulgarian and Italian – “A Prayer for
Life”, “Flowers and Thorns on Via Egnatia”, and the
“Soul Knows”, dedicated to the great opera singer
Nikola Gyuzelev. She has many international poetry
awards, amongst which First prize in European
Competition for Poetry and Culture in 2010, Lecce,
Italy. She is presented at the “Turin International
Book Fair”, Italy in 2012 and 2016 as well as at the
“Book Fair”, Rome, 2013 and 2017. In the anniversary year 2019 she is about to present two new
books of poetry – one in Italian, in September and
later in the year – another one in Bulgarian.
In 2007, on the occasion of Bulgaria’s accession
to the European Community, Anna Maria Ghiuselev founded the “Biennale Artemidia” association,
whose president she currently is, and started holding a biennale with which she presents our performers and artists in Italy. Within NIGHT/Plovdiv,
“Aleko Konstantinov” community centre will present
her literary works, her roles in the cinema through
video and photographs from her participation in
Bulgarian and Italian films.

7 p.m. to 8 p.m.
A talk by Anna Maria Giuzeleva and poetry reading.
8 p.m. to 9 a.m.
A presentation of “Artemidia Association” and Biennale about the Bulgarian and Italian art and culture –
a multimedia screening.
9 p.m. to 11 a.m.
Ïtaliano”kino night – screenings of short Italian
movies.
7 p.m. to 1 a.m.
„Moments from Italy“ – Italy themed, photography exhibition by the artist-photographer Sonya
Stankova.
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КУКЛЕНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР HAND
Бул. Руски 18 // www.handtheatre.com

Куклено-драматичен театър HAND, представя
постановки за деца и възрастни
13 СЕПТЕМВРИ
19:30 и 21:30 часа
Лъжи за масово поразяване
Stand up шоу с Кени
Продължителност: 90 минути.
Кени живее с всички проблеми, които имаме и
ние. Дали защото е с благ и топъл характер,
или защото е саркастичен циник, а може би
защото в кариерата си на комик и клоун е обиколил над 30 държави на четири континента
и... вече има професионално изкривяване, но
Кени е избрал в своето stand up шоу да ви
предизвиква в диалог. Той е горчиво-смешен,
с елементи на весела носталгия и оптимистичен нихилизъм. Елате да посрещнем света,
който ни заобикаля – С УСМИВКА!
14 СЕПТЕМВРИ
19:30 и 21:30 часа
Крал Юбю
Режисьор: Иво Игнатов – Кени; Драматург:
Добрин Добрев – Додо; Сценограф: Ваня Стефанова Участват: Валерия Минева, Ива Великова, Здравка Христозова, Ивелин Кръстев,
Добрин Добрев – Додо, Ивайло Иванов и Иво
Игнатов – Кени
Продължителност – 80 минути

През 1885 г. Алфред Жари създава образа
на Крал Юбю като пародия на Шекспировия
„Макбет“. В едноименната постановка той
осмива самозабравилите се от алчност и
властолюбие хора. Какво се е променило след
120 години ...
Постановката е реализирана с финансовата
подкрепа на Министерството на културата.
14 СЕПТЕМВРИ
15:30 до 16:10 часа
12-те братя
Драматизация и режисура: Добрин ДобревДодо; Сценография и кукли – Ваня Стефанова
Участват: Валерия Минева, Ива Великова,
Ивайло Иванов и Добрин Добрев-Додо
Продължителност – 35 минути
Детска куклена постановка по руска народна
приказка. Злата мащеха на Марушка иска да
я погуби, затова я изпраща в гората сред
страшна зимна вихрушка. Там момичето
среща годишните месеци. Какво ли ще направят те, щом опознаят доброто ѝ сърце...
Постановката е реализирана с финансовата
подкрепа на Министерството на културата.

HAND PUPPET AND DRAMA THEATRE

ГРАД И КУЛТУРА
CITY AND CULTURE

18 Ruski Blvd. // www.handtheatre.com

HAND Puppet and Drama Theatre presents plays for
children and adults
13 SEPTEMBER
7:30 p.m. to 9:30 p.m.
Lies of Mass Destruction
Stand-up show with Kenny
Duration 90 minutes.
Kenny lives with all the problems that we have.
Either because he has a kind and caring character
or because he is a sarcastic cynic, and maybe
because in his career as a comedian and clown
he has toured over 30 countries in four continents
and... already has a deformation professionnelle,
but Kenny has chosen to challenge you in his
stand-up show in a dialogue. It is bitter and funny,
with elements of jovial nostalgia and optimistic
nihilism. Come and meet the world that surrounds
us – WITH A SMILE!
14 SEPTEMBER
7:30 p.m. to 9:30 p.m.
King Ubu
Director: Ivo Ignatov – Kenny Dramatist: Dobrin
Dobrev – Dodo Scenographer: Vanya Stefanova
Cast: Valeria Mineva, Iva Velikova, Zdravka Hristozova, Ivelin Krastev, Dobrin Dobrev – Dodo, Ivaylo
Ivanov and Ivo Ignatov – Kenny.
Duration – 80 min.

In 1885, Alfred Jarry created the character of King
Ubu as a parody of Shakespeare’s Macbeth. In the
eponymous play, he ridicules the people who have
become brazen with avarice and love of power.
What has changed in 120 years...
The stage production is realised with the financial
support of the Ministry of Culture.
14 SEPTEMBER
3:30 p.m. to 4:10 p.m.
The Twelve Brothers
Dramatic version and director: Dobrin Dobrev –
Dodo Scenography and puppets – Vanya Stefanova
Cast: Valeria Mineva, Iva Velikova, Ivaylo Ivanov and
Dobrin Dobrev – Dodo.
Duration – 35 min.
A children’s puppet play after a Russian folk tale.
Marushka’s evil stepmother wants to kill her and
that is why she sends her to the forest, in the middle of a terrible snow blizzard. There, the girl meets
the months of the year. What will they do after they
come to know her kind heart...
The stage production is realised with the financial
support of the Ministry of Culture.
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ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА
Ул. Лейди Странгфорд 21

13 СЕПТЕМВРИ

14 СЕПТЕМВРИ

17:00 до 22:00 часа
Фондация „Огънят на Орфей“ представя интерактивното събитие „Творим заедно огъня на
Орфей“

20:00 до 23:00 часа
Kамерна музикална програма
Програмата е подготвена от музиканта Йоан
Балджиев и ще включва разнообразни състави
и изпълнители на класическа музика – пиано,
флейта, виолончело, фагот и други инструменти, които ще представят заедно дуа,
триа и квартети от класически композитори.

Програма:
19:00 часа
Изложба от живописни картини, рисунки на
деца и арт квилинг
Благотворителна продажба в полза на млади
таланти в областта на изкуствата.
19:30 часа
Звуци от безкрая
Презентация на сборник с авторски композиции за пиано от авторката Евгения Тагарева
(пиано) и приятели – изявени музиканти от
Пловдив. Музикално-поетичен рецитал.
20:30 часа Концерт на изявени млади музикални таланти съвместно с утвърдени
изпълнители – ЗАЕДНО!
17:00 до 19:00 часа
ПЛЕНЕР за деца в района на Евангелската
съборна църква. Ръководители на пленера ще
бъдат ученици от Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – Пловдив.
17:00 до 19:00 часа
Творческа работилница по арт квилинг и рисуване върху вода за малки и големи. Начало с
кратка презентация на тези две приложни
изкуства от художничката Ирина Раднева.
Изработка на картини и други художествени
предмети.

15 СЕПТЕМВРИ
19:00 до 21:00 часа
Да творим заедно
Концерт на НУМТИ, Пловдив
Програма:
I. Й.С.Бах – Концерт за три цигулки и Basso
continuo D dur, BWV 1064r
II. Арканджело Корели – Concerto Grosso D dur,
Op. 6 no. 1
III. Франческо Джеминиани – Concerto Grosso d
moll, „La Follia“, Op. 5. no. 12
IV. Карл Дженкинс – „Palladio“ – Concerto
Grosso d moll

EVANGELICAL CHURCH

ГРАД И КУЛТУРА
CITY AND CULTURE

21 Lady Strangford Str.

13 SEPTEMBER

14 SEPTEMBER

5 p.m. to 10 p.m.
“The Fire of Orpheus” foundation will present the
interactive event “Together We Create the Fire of
Orpheus”

8 p.m. to 11 p.m.
Chamber music programme
The programme will be prepared by musician Yoan
Baldzhiev and will include various bands and performers of classical music – piano, flute, cello,
bassoon and other instruments, which will present together duos, trios and quartets by classical
composers.

Program:
7 p.m.
Exhibition of paintings, children’s drawings and art
quilling.
A charity sale in favour of young talents in the field
of art.
7:30 p.m.
Sounds From The Infinitude
A presentation of a collection of original compositions for piano by author Evgenia Tagareva (piano)
and friends – prominent musicians from Plovdiv. A
music and poetry recital.
8:30 p.m.
Concert of prominent young musical talents with
established performers – TOGETHER!
3 p.m. to 7 p.m.
ART PLENER for children in the vicinity of the Evangelical Congregational Church
The plein air will be conducted by students from
Tsanko Lavrenov National Art School in Plovdiv
5 p.m. to 7 p.m.
A workshop in ARTQUILLING and PAPER MARBLING for children and adults. It will begin with a
short presentation of these two applied arts by
artist Irina Radneva. Production of marbled pieces
and other art objects.

15 SEPTEMBER
7 p.m. to 9 p.m.
Let’s create together
Concert of the National School of Music and Dance
Art in Plovdiv
Programme:
I. J. S. Bach – Concerto for three violins and Basso
continuo D dur, BWV 1064;
II. Arcangelo Corelli – Concerto Grosso D dur,
Op.6 no.1;
III. Francesco Geminiani – Concerto Grosso d moll,
“La Follia”, Op.5.no.12;
IV. Karl Jenkins – “Palladio” – Concerto
Grosso d moll
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ДЖУМАЯ ДЖАМИЯ
Ул. Железарска

DZHUMAYA MOSQUE

Zhelezarska Str.

13 И 14 СЕПТЕМВРИ

13 AND 14 SEPTEMBER

19:00 до 01:00 часа
Отворена за посещение Джумая Джамия

7 p.m. to 1 a.m.
Open for visits Dzhumaya Mosque

13 И 14 СЕПТЕМВРИ

13 AND 14 SEPTEMBER

19:00 до 22:00 часа
Работилница за възрастни за ЕБРУ – рисунки
от пръст и вода
Организатор: Българско-турски
литературен клуб
Ебру е танцът на боите върху водата. Художествената техника представлява „рисуване
върху вода“ и отпечатване на картината
върху хартия, плат или предмет. Нейната
тайна обаче се крие в това, че яркостта
и смесването на цветовете, както и форматът на рисунката никога не могат да
бъдат дублирани отново. Разковничето на
красивата ебру-рисунка е „китрето” – това
е сгъстител на базата на растителни смоли,
който не позволява потъването на боите във
водата и задържането им на повърхността.
Техниката е присъща за Източното изкуство,
характеризиращо се с плавност, медитативност и търпение при изпълнението си.

7 p.m. to 10 p.m.
Paper marbling workshop for adults – drawings
from earth and water
Organized by Bulgarian-Turkish Literature Club
Paper marbling is the dance of paints on water.
This art technique comprises “painting on water”
and printing of the painting on paper, fabric or an
object. Its secret, however, lies in the fact that the
brightness and the mixture of colours, as well as
the shape of the painting, can never be duplicated
again. The key to the beautiful paper marbling is the
“kitre” – this is a thickener based on plant resins,
which does not allow the sinking of the paints in the
water and increases their buoyancy on the surface.
The technique is typical of the Eastern art, characterised by fluency, meditativeness and patience in
the performance.

15 СЕПТЕМВРИ
15:00 до 18:00 часа
Работилница за деца за ЕБРУ
Организатор: Българско-турски литературен
клуб.

15 SEPTEMBER
3 p.m. to 6 p.m.
Paper marbling workshop or children
Organized by Bulgarian-Turkish Literature Club
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СКЛАД, ТЮТЮНЕВ ГРАД
Ул. Екзарх Йосиф 16

WAREHOUSE, TOBACCO CITY

16 Ekzarh Yosif Str.

14 СЕПТЕМВРИ

14 SEPTEMBER

19:00 до 23:00 часа
+7 hours
Изложба
Етаж 3
„+ 7 hours“ е проект на концептуална дизайнерска платформа „ИВАН АСЕН 22“, София,
България, целящ преплитането на японската
и българската култура през визуалния език на
съвременния моден дизайн. Изложбата е пространствена модна инсталация с разработени
от девет български модни дизайнери и четирима японски студенти от университета
BUNKA концептуални облекла обекти. Изложбата може да бъде разгледана и през прожекция на създадения специално за нея моден
филм в присъствието на авторите.

7 p.m. to 11 p.m.
+7 hours
Exhibition
3th floor
“+ 7 hours” is a project by the conceptual designer
platform IVAN ASEN 22, Sofia, Bulgaria, aiming at
intertwining the Japanese and the Bulgarian culture
through the visual language of the contemporary
fashion design. The exhibition is a spatial fashion
installation including conceptual clothing-objects
developed by nine Bulgarian fashion designers and
four Japanese students from the BUNKA university.
The exhibition can also be experienced through a
screening of the especially created for it fashion
film, in the presence of the authors.
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СТУДИО-АТЕЛИЕ РЪКОДЕЛНИЦА
Ул. Георги Бенковски 19

13, 14 И 15 СЕПТЕМВРИ
19:00 до 01:00 часа
Пловдивски колажи
Изложба
Проектът има за цел да създаде „алтернативно-артистична карта“ на града, която
да представя ключови (или просто любими)
места в него. Всеки от нас обича по свой
начин Капана, Марица, тепетата, кино „Космос“ и Гребната база. Всеки от нас пази
своите спомени от детството си – като
аромата на тютюн по ул. „Иван Вазов“ или
уханието на липите по Главната. Ромина
Беневенти, Петя Константинова, Теодора
Дончева – Теч, Нако Цветкашки, Диана Бойкова, Ярослава Бикова, Лалка Славчева и Яна
Цветкашка – осем различни почерка и лични
прочити на Пловдив, всеки с неговото любимо
място.
14 СЕПТЕМВРИ
16:00 до 19:00 часа
Интерактивен театър „Палто“
Интерактивен уличен театър с кукли за деца
и възрастни, който ги кани да бъдат не само
зрители, а и участници в представлението.
Театърът се премества в градското пространство в продължение на 3 часа заедно
чудесата за деца, които се крият в палтото.

Начало:
16:00 часа
„Ръкоделница“, ул. „Георги Бенковски“ 19
Спирки на театъра:
16:30 часа
сцена Ядрото, кв. Капана
17:30 часа
Стълбите на Каменица
18.30 часа
Галерия „Лабиринт“, ул. „Ангел Букурещлиев“ 1
15 СЕПТЕМВРИ
16:00 до 19:00 часа
Интерактивен театър „Палто“
Интерактивен уличен театър с кукли за деца
и възрастни, който ги кани да бъдат не само
зрители, а и участници в представлението.
Театърът се премества в градското пространство в продължение на 3 часа заедно
чудесата за деца, които се крият в палтото.
Начало:
16.00 часа
Виенски павилион „Цар Симеоновата градина“
Спирки на театъра:
17.00 часа
Дoндукова Градина зад Природонаучния музей
18.00 часа
„Отсреща“, ул. „Бетовен“ 12

RAKODELNITSATA (HAND-MADE) SHOP & STUDIO

19 Georgi Benkovski Str.

13, 14 AND 15 SEPTEMBER
7 p.m. to 1 a.m.
Plovdivian collages
Exhibition
The project aims at creating an “alternative and
artistic map” of the city, which will present key (or
simply favourite) places in it. Every one of us loves
Kapana, the Maritza, the mounds, Cosmos cinema
and the Rowing Facility in their own way. Each
one of us cherishes their childhood memories –
such as the smell of tobacco in Ivan Vazov Street
or the scent of the lime trees in the high street.
Romina Beneventi, Petya Konstantinova, Teodora
Doncheva-Tech, Nako Tsvetkashki, Diana Boukova,
Yaroslava Bikova, lalka Slavcheva and Yana Tsvetkashka – eight different styles and personal understandings of Plovdiv, each one with their favourite
place.
14 SEPTEMBER
4 p.m. to 7 p.m.
Interactive theatre “Coat“
Interactive street theatre with puppets for children
and adults, which invites them to not only observe,
but also participate in the performance. The theatre moves around the city center for three hours,
together with the miracles for children, which are
hiding in the coat.

ГРАД И КУЛТУРА
CITY AND CULTURE

Starting location:
16:00 p.m.
„Rakodelnitsata”, 19 Georgi Benkovski St
Theatre stops:
16:30 p.m.
Yadroto open stage, Kapana
17:30 p.m.
Kamenitza stairs
18.30 p.m.
“Labyrinth” gallery, 1 Angel Bukureshtliev St
15 SEPTEMBER
4 p.m. to 7 p.m.
Interactive theatre “Coat“
Interactive street theatre with puppets for children
and adults, which invites them to not only observe,
but also participate in the performance. The theatre moves around the city center for three hours,
together with the miracles for children, which are
hiding in the coat.
Starting location:
16:00 p.m.
Vienese pavilion, Garden of Tsar Simeon
Theatre stops:
17:00 p.m.
Dondukova Garden
18:00 p.m.
Otsreshta, 12 Bethoven St

45.

НЧ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 2008
Ул. Кръстьо Пастухов 16

DIMITAR BLAGOEV 2008
COMMUNITY CENTRE

16 Krastyo Pastuhov Str.

14 СЕПТЕМВРИ

14 SEPTEMBER

19:00 до 21:00 часа
Филмова музика – концерт за пиано със
солист Момчил Арабаджов
Пианистът Момчил Арабаджов ще изнесе
тематичен концерт в библиотеката на читалището. Репертоарът му ще включва някои
от най-обичаните саундтраци на филми и ще
ни потопи чрез музиката си в света на седмото изкуство. На стените ще бъдат изложени портрети /графики на някои от най-популярните и обичани актьори от българското и
световното кино. Събитието е подходящо за
киномани и меломани, които искат да наблюдават срещата на един голям талант с клавишите на пианото.

7 p.m. to 9 p.m.
Film Score concert for piano, soloist Momchil
Arabadzhov
Pianist Momchil Arabadzhov will deliver a thematic
concert in the library of the community centre. His
setlist will include some of the most popular film
soundtracks and will immerse us in the world of the
seventh art through his music. On the walls there
will be exhibited portraits / graphics of some of the
most popular and favourite actors of the Bulgarian
and international cinema. The event is suitable for
cinephiles and music lovers who want to see how
such a great talent meets the piano keyboard.

46.

ЧИТАЛИЩЕ ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ 1945

ГРАД И КУЛТУРА
CITY AND CULTURE

Ул. Христо Г. Данов 20

14 СЕПТЕМВРИ
19:00 до 20:00 часа
Полетът на песента
Място: зала „Шалом“, ет.1
Борислава Василева – цигулка, Дарина Иванова-флейта, Ралица Ботева – пиано.
Концертна панорама за цигулка, флейта и
пиано
14 СЕПТЕМВРИ
19:00 до 21:00 часа
Таен еврейски тур на Пловдив
Начало: Читалището
Край: Синагога „Цион“
Продължителност: 1,5 часа
Събитието е преживяване, в което гостите
на града могат се включат и да се запознаят
с една 2000-годишна общност, героично спасена от съседите си по време на Холокоста.
Започвайки от византийските времена, през
османското владичество, до днес, богатата и
колоритна сефарадска общност заема важна
роля в живота и обществото на града.
Тайният еврейски тур на Пловдив ви запознава
с живата история, отношенията и манталитета на българо-сефарадското еврейство,
както и историята на оцеляването, спасението и съжителството през последните
(20)70 години.

Обиколката е културна инициатива, организирана с помощта и подкрепата на местната
еврейска общност в Пловдив, Синагога „Цион“,
Община Пловдив, Фондация „Пловдив 2019“ и
местни спонсори.
13 СЕПТЕМВРИ
16:00 до 18:00 часа
В царството на куклите
Ръководители: Илияна Гъделева
Място: Библиотеката на читалището – ет. 4.
Уъркшоп за деца над 5 години за изработване
на кукли и кратки етюди с тях
*Предварително записване на тел:032/622509
или 0886919337
14 СЕПТЕМВРИ
17:00 до 19:00 часа
Музикално кречетало
Организатор: Стела Консулова
Място: Библиотеката на читалището – ет. 4.
Музикално-танцово забавление за деца от 1 до
3 години
*Предварително записване на тел:032/622509
или 0886919337

46.

SHALOM ALEYHEM 1945 COMMUNITY CENTRE

20 H. G. Danov Str.

14 SEPTEMBER
8 p.m. to 9 p.m.
The Flight of the Song
Concert panorama for violin, flute and piano
The event will be held in Shalom hall, floor 1
Ralitsa Boteva – piano, Borislava Vasileva – violin,
Darina Ivanova-flute
14 SEPTEMBER
7 p.m. to 9 p.m.
A secret Jewish tour of Plovdiv
Start: the community centre
End: Zion synagogue
Duration: 1.5 hours
The secret Jewish tour of Plovdiv is an experience,
in which the guests of the city will be able to see
and become acquainted with a 2000-year-old community that was heroically saved by its neighbours
during the Holocaust.
Starting from the Byzantine times through the Ottoman rule to date, the rich and colourful Sephardic
community has played a major role in the city’s life
and society.
The secret Jewish tour of Plovdiv introduces you
to the living history, the relations and the mentality
of the Bulgarian Sephardic Jews, as well as to the
history of the survival, salvation and coexistence in
the last (20)70 years.
The tour is a cultural initiative organised with
the assistance and support of the local Jewish

community in Plovdiv, the Zion synagogue, the
Municipality of Plovdiv, Plovdiv 2019 and local
sponsors.
13 SEPTEMBER
4 p.m. to 8 p.m.
In the Realm of the Puppets
Tutors: Iliana Gudelieva, Georgi Gudeliev
Location: library at the community centre – floor 4
Workshop for children over 5 years of age for production of puppets and short sketches with them.
*Preliminary booking at 032/622509 or
0886919337
14 SEPTEMBER
5 p.m. to 8 p.m.
Musical Ratchet
Organizer: Stela Konsulova
Location: library at the community centre – floor 4
A musical and dance entertainment for children 1 to
3 years of age.
*Preliminary booking at 032/622509 or
0886919337

47.

ОТСРЕЩА – СПОДЕЛЕНО
РАБОТНО ПРОСТРАНСТВО

OTSRESHTA – COWORKING SPACE

12 Beethoven Str.

Ул. Бетовен 12

трансформации. Особено промените в сферата
на културата привличат вниманието към
града и водят до награждаването му с титлата „Европейска столица на културата 2019“.
Проектът цели да разбере на какво може да
научи мъдростта на 8000
годишния европейски град. В разговори с културни дейци, издатели, урбанисти, писатели
и предприемачи бяха направени някои изключително интересни открития.
14 SEPTEMBER
14 СЕПТЕМВРИ
18:00 до 18:30 часа // 19:30 до 20:00 часа
Основи на печатната графика
Ръководители: Валерия Александрова и Венера
Смиленова
Уъркшоп
Валерия Александрова и Венера Смиленова ще
ви потопят в света на печатната
графика в приятното и уютно „Отсреща”.
Запознаваме се накратко с историята на
техниката на линогравюрата и правим демонстрация как се отпечатва едно изображение
ръчно. Създайте вашето собствено творение
и го отпечатайте посредством графична
преса. Съпътстваща изложба на артистите
Запрянка Василева, Валерия Александрова и
Венера Смиленова, в която са показани изцяло
нови графики – смесена техника.
13 СЕПТЕМВРИ
21:00 до 00:00 часа
Topographies of Change, Plovdiv – the relaxed City
Прожекция
Topographies of Change е онлайн платформа за
разкази, споделяща истории за това как хора и
места намират градивни отговори на глобалните предизвикателства на 21-ви век.
Plovdiv – The Relaxed City (Пловдив – града на
Айляка)
От векове Пловдив е бил известен с много
специфичната местна „айляк“ култура. През
последното десетилетие градът преминава през значими културни и икономически

6 p.m. to 6:30 p.m. // 7:30 p.m. to 8 p.m.
Workshop on printmaking fundamentals
Valeria Aleksandrova and Venera Smilenova will
help you immerse yourselves in the world of printmaking in the pleasant and cosy Otsreshta.
We will introduce ourselves briefly with the history
of the linocut technique and will make a demonstration how to print an image manually. Create your
own piece and together we will print it using a printing press. The workshop is joined by an exhibition
by the artists Zapryanka Vasileva, Valeria Aleksandrova and Venera Smilenova, in which are shown
new graphic works – mixed techniques.
13 SEPTEMBER
9 p.m. to 12 а.m.
Topographies of Change, Plovdiv – the relaxed City
Screening
Topographies of Change is an online storytelling
platform sharing stories of how people and places
respond to the global challenges of the 21st century
in constructive ways.
Plovdiv – The Relaxed City
Since centuries Plovdiv has been known to entertain
the rather peculiar cultural attitude of being ‘relaxed’.
The city has also seen deep transformations of its
cultural and economic landscapes in the last decade.
Particularly its cultural changes have created a buzz
around it, followed by the sensation of being awarded
with the title of the ECOC for 2019.
We wanted to find out if the world could learn something from the wisdom of a quaint 8000-year-old
European city. Speaking with cultural agents, publishers, urban planners, writers and food entrepreneurs,
we made some very interesting discoveries.

48.

РАБОТИЛНИЦА ЗА ШОКОЛАД ГАЙО GAILLOT CHOCOLATE FACTORY
Кв. Прослав, ул. Просвета 1А

Proslav neighbourhood, 1A Prosveta Str.

13 И 14 СЕПТЕМВРИ

13 AND 14 SEPTEMBER

18:00 до 00:00 часа
НОЩни шоколадови турове
на всеки 30 мин. | продължителност 25 мин.
Разходки в света на най-популярното сладко
изкушение. Запознайте се с производството
на занаятчийски шоколад директно от какаовото зърно. Всяка разходка завършва с
дегустация.

6 p.m. to 12 p.m.
Chocolate tours in the NIGHT
every 30 min. | duration 25 min.
Walks in the world of the most popular sweet temptation. Get to meet the production of craft chocolate
directly from the cocoa bean. Every tour ends with
degustation.

*Туровете се провеждат в групи от до 20
човека. При запълване на групата останалите
желаещи да се включат изчакват следващия
тур.

*The tours are in groups of 20 people. When the
group is filled the rest, wishing to join, wait for the
next tour.

ПУБЛИЧНИ
ПРОСТРАНСТВА:
отворени
изкуства
PUBLIC SPACES:
OPEN ARTS

49.

РИМСКИ СТАДИОН

13 СЕПТЕМВРИ

13 И 14 СЕПТЕМВРИ

19:00 до 01:00 часа

19:00 до 01:00 часа
Тази година НОЩ/Пловдив е част от едно от
най-значимите събития в световната история. През 2019 година в целия свят се провеждат чествания по случай успешната мисия
Аполо 11 и първото кацане на Луната (20 юли
1969-та година).
Според така нареченото „Лунно споразумение“ (1979), прието от ООН, Луната трябва
да бъде мирно място, а нейните полезни
изкопаеми да бъдат общо достояние на
човечеството.
Открий своята супер луна и ни отбележи с
хаштаг #moonnightplovdiv2019

Откриване:
13 СЕПТЕМВРИ // 19:34 до 21:00 часа
А.С.Т.Р.А.Л.Н.И.О.Р.А.К.У.Л.И
Междуизмерен ритуал
A.S.T.R.A.L.O.R.A.C.L.E.S.
Куратор: Аарон Мълтън
А.С.Т.Р.А.Л.Н.И.О.Р.А.К.У.Л.И, общност за отворени източници на информация, посветена на
пълночестотното подравняване на астралното и земно тяло, ще преобрази пловдивския
Римски стадион в храм за канализиране на
единадесет измерения от мултивселената в
един ритуал, използващ техните церемониални предмети, бродирани ритуални одежди
и честотно подравнени аромати и еликсири.
Ритуалът ще активира възприятията, за
да създаде подравняване за оракулите и зрителите за постигане на общо състояние на
единство. Оракулите ще пророкуват послания
от същества от техните измерения и ще ги
предават към всички присъстващи.
Проектът се реализира в рамките на
Sariev+Markov Sculpture Projects за НОЩ/Пловдив от фондация „Отворени изкуства“. Събитието е с подкрепата на Посолство на САЩ в
България и Art Envoy.

Проектът се реализира в партньорство с
Матера 2019.
14 СЕПТЕМВРИ
22:00 до 24:00 часа
Plovdiv Free Tour в НОЩта
Разходка с челници сред най-интересните
места на НОЩТа.
Продължителност: 2 часа

49.

ROMAN STADIUM

13 SEPTEMBER

13 AND 14 SEPTEMBER

7 p.m. to 1 a.m.

7 p.m. to 1 а.m.
This year NIGHT/Plovdiv is part of one of the most
significant events in the history of humankind. In
2019 there are worldwide celebrations of the anniversary from the successful mission of Apolo 11
and the first Moon landing (20th of July, 1969).
“According to the Moon Treaty” (1979) of the United
Nations the Moon must be a peaceful place and Iits
resources are a common good of humanity.
Discover you supermoon and hashtag us with
#moonnightplovdiv2019

Opening:
13 SEPTEMBER // 7:34 p.m. to 9 p.m.
A.S.T.R.A.L.O.R.A.C.L.E.S Interdimensional Ritual
A.S.T.R.A.L.O.R.A.C.L.E.S.
Curator: Aaron Moulton
A.S.T.R.A.L.O.R.A.C.L.E.S, an open source community dedicated to the full frequency alignment of
astral and terrestrial body, will transform the Plovdiv
Roman Stadium into a temple for channeling eleven
dimensions of the pluralverse in a ritual utilizing their
ceremonial objects, embroidered ritual vestments,
and frequency aligned scents and elixirs. The ritual
will activate the senses in order to create alignment
for the oracles and viewers to achieve a collective
state of oneness. The oracles will divine messages
from beings of their dimensions and transmit them
to all who are in attendance.
The project is realized in the frames of
Sariev+Markov Sculpture Projects for the Night/
Plovdiv by Open Arts Foundation. The project is
supported by American Embassy in Bulgaria and
Art Envoy.

The project is implemented in partnership with
Matera 2019
14 SEPTEMBER
10 p.m. to 12 p.m.
Plovdiv Free Tour in the NIGHT
A guided walk with headlamps trough the most
exciting places of the NIGHT.
Duration: 2 hours

50.

НЕБЕТ ТЕПЕ

NEBET TEPE

13, 14 И 15 СЕПТЕМВРИ

13, 14 AND 15 SEPTEMBER

19:00 до 01:00 часа
Преди точно 50 години, на 20 юли 1969 г. един
мъж стъпва на повърхността на Луната за
първи път.
Поради тънката атмосфера на Луната няма
промени във времето, нито вятър или дъжд.
Затова отпечатъка от първата човешка
стъпка на повърхността й ще остане поне
още 50 000 години, а може би и повече.
НОЩ/Пловдив отбелязва един от най-големите подвизи в човешката история.
Открий своята супер луна и ни отбележи с
хаштаг #moonnightplovdiv2019

7 p.m. to 1 а.m.
50 years ago, on the 20th of July 1969, for the first
time a man steps on the surface of the Moon.
Because of its thin atmosphere, on the Moon there
are no weather changes, nor wind or rain. Therefore
the footprint from the first step of mankind on its
surface will remain there for at least 50 000 year,
even more.
NIGHT/Plovdiv marks one of the biggest achievements in human history.
Discover you supermoon and hashtag us with
#moonnightplovdiv2019

Проектът се реализира в партньорство с
Матера 2019.

The project is implemented in partnership with
Matera 2019.

ПУБЛИЧНИ
ПРОСТРАНСТВА
public spaces

51.

ПОДЛЕЗ МЕЖДУ КАПАНА И
СТАРИЯ ГРАД

Бул. Цар Борис III Обединител 74

UNDERPASS BETWEEN KAPANA AND
THE OLD TOWN
74 Tsar Boris III Obedinitel Blvd.

13 И 14 СЕПТЕМВРИ

13, 14 AND 15 SEPTEMBER

21:00 до 01:00 часа
Цветна гравитация
Стела Василева
Композитор: Милен Апостолов
Аудио-визуална инсталация

9 p.m. to 1 а.m.
Colorful Gravity
Stela Vasileva
Composer: Milen Apostolov
Audio-visual installation

Понякога погрешно смятаме, че визуалното
и музикалното изкуство са противоположни,
те обаче споделят общ белег и това са звуковите и светлинните вълни. В музиката явлението се нарича „цветен слух“ и може да се
наблюдава при едни от най-големите композитори като Римски-Корсаков, Скрябин, Дебюси,
Чайковски и др. Зад това понятие се крие
закономерността, че всеки тон в музикалния
звукоред съответства на цвят от светлинния спектър. Ако се има предвид цветният
слух, много по-лесно можем да наблюдаваме
как определена тоналност влияе на слушателя
или как даден цвят променя психо-емоционалното състояние на човека. Но какво би
станало, ако се потопим чрез всички сетива
в една еднородна аудио-визуална среда, дали
това ще ни даде сили, ще ни смути, или пък
ще ни обърка. Работата на Стела Василева,
създадена съвместно с композитора Милен
Апостолов създава именно такава среда, в
която всеки може да види звуците и да чуе
светлината. Самата музика е композирана
специално така, че да променя тоналните си
цветове спрямо цветовете на светлините и
техните нюанси.

We sometimes mistakenly think that the visual and
the musical art are opposites; they, however, share
a common sign and this is the sound and light
waves. In music, this phenomenon is called “colour
hearing” and can be seen in some of the greatest
composers such as Rimsky-Korsakov, Scriabin,
Debussy, Tchaikovsky, etc. Behind this concept
hides the pattern that each tone in the musical scale
corresponds to a colour from the visible light range.
If we have in mind the colour-hearing, we can more
easily see how a certain tonality influences the
listener or how a given colour changes the psychological and emotional state of the human. But what
would happen if we become immersed through all
our senses in a homogeneous audiovisual environment, would that give us strength, embarrass or
confuse us? The piece by Stela Vasileva, created
together with composer Milen Apostolov, creates
exactly one such environment, in which everyone
can see the sounds and hear the light. The very
music is specially composed in such a manner
that it can change its tonal colours according to the
colours of the lights and their nuances.

52.

ЯДРОТО В КАПАНА
Ул. Загреб 8

YADROTO IN KAPANA
8 Zagreb Str.

14 СЕПТЕМВРИ

14 SEPTEMBER

20:00 до 22:00 часа
Арменският културно-информационен център представя концерт на вокална формация
„Сирун“ и танцов състав „Ереван“. Те ще покажат арменската музика и танц в нейното
многообразие, изящество и темперамент.
Концертът включва както древни арменски
народни песни, така и съвременни лирични и
патриотични песни.

8 p.m. to 10 p.m.
The Armenian cultural and information centre
presents a concert of the “Sirun” vocal group and
the “Yerevan” dance ensemble. They will present
the Armenian music and dance in their multiformity, gracefulness and temperament. The concert
includes both ancient Armenian folk songs and contemporary lyrical and patriotic songs.
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ВИЕНСКИ ПАВИЛИОН,
ЦАР СИМЕОНОВА ГРАДИНА

VIENNESE PAVILION,
GARDEN OF TSAR SIMEON

14 СЕПТЕМВРИ

14 SEPTEMBER

19:00 до 00:00 часа
Интерактивна фотоизложба „Самоличност“
Автори: Николай Стойков и Фани Бъчварова
Организатор: Агенцията на ООН за бежанците
Фотоизложбата представя лицата на хората,
които наричаме бежанци в България. Не с
данните от личната карта, не с определенията на другите за тях, а с тяхната индивидуалност, с това кои са, с мечтите и амбициите им, с това, което ги прави личности.
Запознай се с историите на хора от Сирия,
Иран, Ирак, Афганистан и Мали, разказани от
самите тях чрез снимки и видео. Повече за
изложбата може да откриете тук.

7 p.m. to 12 а.m.
Interactive photo exhibition “Identity”
Authors: Nikolay Stoykov and Fani Buchvarova
Organizer: UN Refugee Agency
The photo exhibition presents the faces of the people we call refugees in Bulgaria. Not with the details
in their ID card, not with refugee statistics, not
described by others, but with their individuality, their
dreams and hopes, with all the things that shape
their personality. Get to know the stories of people
from Syria, Iran, Iraq, Afghanistan and Mali, which
they tell themselves through pictures and videos.
More about the exhibition you can find here.

19:00 до 00:00 часа
Жива библиотека – „Общо място. Общност.
Общуване“
Организатори: Агенцията на ООН за бежанците и Си Ви Ес България
Живата библиотека е място, където местни
и гости на град Пловдив имат възможност
да се срещнат и да чуят на живо историите
на част от хората, участвали в интерактивната фотоизложба „Самоличност“, както и
на други бежанци, напуснали своите страни
на произход поради война или конфликти.
Няма неудобни въпроси, няма неудобни теми.
Целта е да се намалят предразсъдъците и да
се насърчи разбирането и солидарността към
тези хора.

7 p.m. to 12 а.m.
Human Library – “Common Ground. Community.
Communication.”
Organizers: UN Refugee Agency and CVS Bulgaria
Human library is the place where locals and guests
of the city of Plovdiv will have the opportunity to
meet and hear the stories of some of the people
who participated in the interactive photo exhibition
“Identity” as well as other refugees who have left
their countries of origin due to war or conflicts. No
uncomfortable questions, no uncomfortable topics.
The goal is to reduce prejudices and encourage
understanding and solidarity with these people.
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ПЛОЩАД
СТЕФАН СТАМБОЛОВ

STEFAN STAMBOLOV
SQUARE
поколения, преминаващи през характерните
за своето време културен, икономически,
политически и технологичен период на развитие. Основна цел е да предизвика диалог и да заздрави връзката между хората
от различните поколения чрез участието
им в ОБЩ проект, на ОБЩО МЯСТО, с ОБЩ
език – изкуството.
14 SEPTEMBER

14 СЕПТЕМВРИ
21:00 до 22:00 часа
Time of Generations. Love on the Brain
Танцово-артистичен спектакъл
Спектакълът е кулминация на проекта с работилници в Балабановата къща по време на
НОЩта, и е колективен артистичен опит,
както между артистите, така и между тях
и публиката, засягайки темите за „Времето“
и „Кръговратът на живота“. По време на
представлението артистите по изящни изкуства Ремо Шутто и Александър Камберов ще
завършват на живо инсталация от картини и
скулптура под звуците на музикално оформление от Саня Баракова (handpan). Представен
е танц от прекрасната класическа балерина
от Барселона – Клара Пла Феррер. Той ще
завърши върху предварително изработена
сцена-платно, върху която публиката ще бъде
поканена да си направи селфи с помощта на
дрон след спектакъла.
Деница Атанасова – Хореография и
Ръководител на проекта
Димитър Фердинандов и Джозеп Роденас –
Видеозаснемане и Фотография
д-р Паола Шутто и д-р Деница Атанасова –
научна част
„Time of Generations. Love on the Brain“ е проект на група творци и учени – „ARTogether“,
от България, Италия и Испания. Вдъхновен е
от колаборацията между изящни изкуства,
модерен и класически балет, музика и наука
(Neuroscience) и е посветен на различните

9 p.m. to 10 p.m.
Time of Generations. Love on the Brain
Artistic dance show
The show is the climax of the project, including workshops in the Balabanov‘s house, during
the NIGHT and is a collective artistic experience
amongst the artists, as well as between them and
the audience, engaged with the topics of “Time”
and “Circle of Life”. During the show the artists
Remo (Rey) Sciutto and Alexander Kamberov will
complete in front of the audience an installation
of paintings and a sculpture, under the sound of
music background by Sanya Barakova – Handpan.
A dance and ballet performance is presented by the
splendid Barcelona-based ballerina Clara Pla Ferrer.
It will finish at an already prepared canvas-stage,
on which the audience will be invited to take a selfie
with the help of a drone.
Denitsa Atanasova – Choreographer and Head of
the project
Josep Rodenas and Dimitar Ferdinandov – Photography and Videorecording (Spain and Bulgaria)
Dr Paola Sciutto (Neuroscience) and Dr Denitsa
Atanasova – scientific consultants
“Time of Generations. Love on the Brain” is a project
by a group of artists and scientists – “ARTogether”,
from Bulgaria, Italy and Spain, inspired by the collaboration between visual arts, modern and classical ballet, music and science (Neuroscience).
The project is dedicated to the different generations
going through the characteristic for their time cultural, economic, political and technological period of
development, which influence the specificity of our
thinking and behaviour. The main goal is to encourage a dialogue and strengthen the connection
between people from different generations through
their participation in a JOINT project, in a COMMON
SPACE, with a COMMON language – Art.
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СЦЕНА НА БУЛ. МАРИЦА ЮГ –
СРЕЩУ ДОМ ОЛГА СКОБЕЛЕВА
Бул. Марица 142

STAGE IN MARITSA YUG BLVD –
OPPOSITE HOME OLGA SKOBELEVA

142 Maritsa Blvd.

14 СЕПТЕМВРИ

14 SEPTEMBER

19:30 до 22:00 часа
Танцова програма с „Танго Афисионадо”

7:30 p.m. to 9:30 p.m.
Tango themed program with “Tango Aficionado”

19:30 до 20:00 часа
Демонстрация и безплатен открит урок по
аржентинско танго

7:30 p.m. to 8 p.m.
Demonstration and a free open lesson in Argentine
tango.

20:00 до 22:00 часа
Милонга, танцуване на танго

8 p.m. to 10 p.m.
Milonga, tango dancing.

*Милонга (думата обозначава мястото и
събитието, на което се танцува танго)

*Milonga /the word denotes the venue and the event
at which the tango is danced/
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УЛИЦИТЕ МАГУРА И
БРАТЯ ПУЛИЕВИ
Кв. Капана

MAGURA AND BRATYA PULIEVI
STREETS
Kapana District

13, 14 И 15 СЕПТЕМВРИ

13, 14 AND 15 SEPTEMBER

20:00 до 01:00 часа
Plovdiv Stage Park: DJ‘s Capture
Над 20 DJs застават зад пулта в специалното
за НОЩта издание на KANAPE Vibrant Mеdia!
Plovdiv Stage Park е Рop-up проект на „Инкубатор“, създаден в подкрепа на културните
мениджъри, за да ги стимулира да оптимизират инициативите си, свързани със събития
в градска среда. Проектът е част от стратегията и програмата „Plovdiv Vibes“ на „Инкубатор“, за общодостъпен културен календар
2014-2020, обвързан с титлата на Пловдив –
„Европейска столица на културата 2019“.
„Plovdiv Stage Park“ включва 10 локации, сцени в
градска среда – паркове, спортни зони и други.

8 p.m. to 1 a.m.
Plovdiv Stage Park: DJ’s Capture
Over 20 DJs are behind the deck for this special
edition of KANAPE Vibrant Media during the NIGHT!
Plovdiv Stage Park is a рop-up project by “Incubator”, created in support of the cultural managers to
stimulate them to optimise their initiatives related to
events in the urban environment. This is a project
that is part of the Plovdiv Vibes strategy and programme by “Incubator” for a generally accessible
cultural calendar 2014-2020, related to the title of
Plovdiv – European capital of culture 2019. Plovdiv
Stage Park includes 10 locations, stages in the
urban environment – parks, sports areas, etc.
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АНТИКВАРНА КНИЖАРНИЦА
„СОФИЯ Т“

Ул. Абаджийска 7, Кв. Капана

SOFIA Т ANTIQUARIAN BOOKSHOP
Kapana, 7 Abadzhiyska Str.

14 И 15 СЕПТЕМВРИ

14 AND 15 SEPTEMBER

Откриване:
14 СЕПТЕМВРИ // 19:00 до 20:00 часа

Opening:
14 SEPTEMBER // 7 p.m. to 8 p.m.

19:00 до 01:00 часа
Унгарска поезия
Интерактивна изложба
Откъси от стихотворения на унгарски класически и съвременни поети ще приканват
минувачи да прочетат на български език стихове и след това да вземат за спомен със себе
си любим цитат.
На цветните листчета ще се появят откъси
от произведения на шейсет класически и
съвременни поети от Унгария като Атила
Йожеф, Ендре Ади, Шандор Петьофи, Ласло
Наги, Миклош Радноти, Имре Оравец, Агнеш
Немеш Над, Кристина Тот, Жофия Бала и
много други.

7 p.m. to 1 a.m.
Hungarian poetry
Interactive exhibition
Excerpts from poems by Hungarian classical and
contemporary poets will invite passers-by to read
verses in Bulgarian and after that take a favourite
quotation with them as a memento.
On the coloured pieces of paper will appear
excerpts from the works of sixty classical and
contemporary poets from Hungary, such as Attila
Jozsef, Endre Ady, Sándor Petofi, László Nagy,
Miklós Radnóti, Imre Oravecz, Ágnes Nemes Nagy,
Krisztina Tóth, Zsófia Balla, among others.

Инициатива на Унгарския културен институт при Посолството на Унгария в София със
съдействието на книжарница „София Т“.

An initiative of the Hungarian Cultural Institute at the
Hungarian Embassy in Sofia with the assistance of
Sofia Т bookshop.
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ПЛОЩАД МАРУКЯН
Кв. Капана

MARUKYAN SQUARE
Kapana District

13, 14 И 15 СЕПТЕМВРИ

13, 14 AND 15 SEPTEMBER

19:00 до 00:00 часа
Международна пътуваща фотоизложба на
екологична тематика
Изложбата е създадена по идея на българската
фондация „Екологичен манифест – МанЕко“
и младежкото сдружение LCOY Amsterdam.
Първият кръг от нейното представяне бе
в Амстердам в края на 2018 г., където бяха
показани материали от България, Румъния,
Австрия, Холандия и Ирландия. Засегнати са
различни теми, свързани с опазването на
околната среда като замърсяване, рециклиране, живот в градска среда, природосъобразен начин на живот и др. Те са особено важни
за съвременния човек, който е склонен да ги
пренебрегва в забързаното си ежедневие.

7 p.m. to 12 a.m.
International, travelling photo exhibition on environmental themes
The exhibition was created at the initiative of the
Bulgarian foundation Ecological Manifesto – ManEco and the youth association LCOY Amsterdam.
The first round of its presentation was at the end
of 2018, when materials from Bulgaria, Romania,
Austria, the Netherlands and Ireland were shown.
Various topics related to environment protection
are included, such as pollution, recycling, life in an
urban environment, environmentally friendly way of
life, etc. They are especially important to the contemporary human, who tends to disregard them in
their hectic everyday life.
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ПЛОЩАД ПРЕД РАДИО ПЛОВДИВ THE SQUARE IN FRONT OF RADIO PLOVDIV
Ул. Княз Ал. Дондуков-Корсаков 2

2 Knyaz Al. Dondukov-Korsakov Str.

13 СЕПТЕМВРИ

13 SEPTEMBER

21:30 до 23:00 часа
Студио на живо – „Аларма“ по програма
„Христо Ботев“, БНР

9:30 p.m. to 8 p.m.
Live studio – “Alarma” on “Hristo Botev”
radio program – BNR

14 СЕПТЕМВРИ

14 SEPTEMBER

15:00 до 15:30 часа
Студио на живо – „Мултикултурни диалози“ по
програма „Христо Ботев“, БНР

3 p.m. to 3:30 p.m.
Live studio – “Intercultural dialogues”
on “Hristo Botev” radio program – BNR

Водещ: Цветан Цветанов, създател на концертната серия „Аларма Пънк Джаз“ на БНР и
24-часовия „Пънк Джаз“ стрийм канал на Бинар

Presenter: Tsvetan Tsvetanov, creator of the concert
series of BNR “Alarma Punk Jazz” and the 24-hour
“Punk Jazz” stream channel of Binar

13 И 14 СЕПТЕМВРИ

13 AND 14 SEPTEMBER

16:00 до 20:00 часа
Работилница „Технологии“
Детска работилница
Работилницата, организирана от „Образователно-индустриален борд“ е част от
програма, посветена на събуждането на
интереса на децата към техническите науки.
Участниците ще имат възможност да сглобяват и изработват различни модели на
машини и апарати, както и да се запознаят с
основни принципи от природните науки.

4 p.m. to 8 p.m.
Workshop “Technologies”
Children’s workshop
The workshop, organized by “Education-industrial
board” is part of a programme dedicated to provoking children’s interest in the technical sciences. The
participants will have the opportunity to assemble and make different models of machines and
devices, as well as to be introduced to the basic
principles of the natural sciences.

ОТВОРЕНИ
ИЗКУСТВА
OPEN ARTS
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ГАЛЕРИЯ КАПАНА
Ул. Райко Даскалов 29

13 И 14 СЕПТЕМВРИ
19:00 до 01:00 часа
Open Art Files: Записки и бележки под линия
/16 август – 30 септември/
Организатор и инициатор:
Фондация „Отворени изкуства“
Куратор: Вера Млечевска
Куратори видео програма: Красимир Терзиев и
Вера Млечевска
Изложба
Изложбата е част от проекта „Open Art Files:
Теми, Хора, Пространства, Документи в българското съвременно изкуство“, в рамките
на образователната платформа „Въведение в
съвременното изкуство“ на фондация „Отворени изкуства“
Изложбата обединява произведения на автори
от различни поколения и възрасти, които за
кратко и по различно време са били провокирани от обща интуиция, от „духа на времето“
или задвижени от възможностите на новите
и познатите изразни средства.
Темите, преплетени в изложбата, коментират търсенията на различните автори между
живописта и екрана и свързаните с него
базирани на време медии, общият интерес на
много автори към тялото – силно изявен през
90-те години, рефлексиите на художниците
върху наследството от обществена скулптура и изкуството извън институцията и в
природна среда. Изложбата цели да представи
също пресечни точки между различните
медии и жанрове, като предвижда прожекции на филми, които имат експериментален

характер, и реконструира фрагменти от
медийната среда от и началото на 90-те.
Част от програмата на „Open Art Files:
Записки и бележки под линия“ са серия лекции,
прожекции и срещи с художници и куратори.
Изложбата е част от програмата на „Пловдив
Европейска столица на културата 2019“
13 И 14 СЕПТЕМВРИ
20:30 до 22:00 часа
Образователни турове из Пловдив, част от
изложбата „Open Art Files: Записки и бележки
под линия“
Туровете ще бъдат водени от графити художничката Ина Валентинова и ще включват
посещение на не толкова познати, алтернативни места за изкуство из Пловдив, графити, изкуство в публична среда и ателиета
на млади художници.
начална точка – галерия „Капана“, ул. „Райко
Даскалов“ 29, Пловдив
*Туровете ще бъдат на английски език
14 СЕПТЕМВРИ
19:00 до 20:30 часа
Тур в изложбата „Open Art Files: Записки и
бележки под линия“, воден от Вера Млечевска
(куратор на изложбата)
Локация: галерия „Капана“, ул. „Райко Даскалов“
29, Пловдив
*Турът ще се проведе на английски език
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KAPANA GALLERY

29 Rayko Daskalov Str.

13 AND 14 SEPTEMBER
7 p.m. to 1 a.m.
Exhibition “Open Art Files: Notes and footnotes”
/16 August – 30 September/
Organized and initiated by Open Arts Foundation
Curated by Vera Mlechevska
Video program curated by Krassimir Terziev and
Vera Mlechevska
Exhibition
The exhibition is part of the project “Open Art Files:
Topics, People, Spaces, Files in Bulgarian Contemporary Art”, in the frames of the educational platform “Introduction to Contemporary Art” by Open
Arts Foundation.
The exhibition gathers artworks by artists of different generations and ages, who for a short period
and at different times were provoked by common
intuition, by the ”zeitgeist” or driven by the possibilities of new and familiar means of expression.
The themes intertwined in the exhibition comment
on the different artists’ creative pursuits between
painting and the screen and the related time-based
media, the common interest of many artists in
the body – highly expressed in the 1990s, the
reflections of artists on the legacy of public sculpture and art outside the institutions and in natural
environment. The exhibition aims to also present
intersections between different media and genres,
with projections of films of experimental nature, and
reconstructions of fragments of the media environment from the early 1990s.

The program of “Open Art Files: Notes and footnotes” will include series of lectures, screenings
and meetings with artists and curators.
The exhibition is part of the program of “Plovdiv
European Capital of Culture 2019”
13 AND 14 SEPTEMBER
8:30 p.m. to 10 p.m.
Educational tours in English around Plovdiv, part of
the exhibition “Open Art Files: Notes and footnotes”
The tours will be guided by graffiti artist Ina Valentinova and will include a visit to not so familiar, alternative places for art in Plovdiv, graffiti, art in the
public space and studios of young artists.
Starting point: Exhibition space, “Kapana” gallery,
Plovdiv
*The tours will be in English
14 SEPTEMBER
7 p.m. to 8:30 p.m.
A curated tour in the “Open Art Files: Notes and
Footnotes” exhibition, guided by Vera Mlechevska
(curator of the exhibition)
Location: Exhibition space, “Kapana” gallery, Plovdiv
*The tour will be in English
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СКЛАД, ТЮТЮНЕВ ГРАД
Ул. Екзарх Йосиф 16

13 СЕПТЕМВРИ
20:00 до 01:00 часа
14 И 15 СЕПТЕМВРИ
19:00 до 01:00 часа
Откриване:
13 СЕПТЕМВРИ // 20:00 до 21:00 часа
Колекция EVN:
Франц Капфер/Лазар Лютаков/Мартина Вачева
/13 септември – 13 октомври/
Куратор Томас Д. Трумър, директор на
Kunsthaus Bregenz (Брегенц, Австрия)
Организатор Хайке Майер-Рипер, член на кураторския колектив на „Kолекция EVN“
Етаж 2
Изложба
Колекция EVN съществува от 1995 година и е
колекция за съвременно изкуство, намираща
се в Мария Енцерсдорф, Австрия. Колекцията
е фокусирана върху къс исторически период
(работи от късните 80 години на миналия
век, досега). Характерно за колекцията е
разнообразието ѝ от изразни средства и
съвременните ѝ послания. Освен че подбира
произведения на изкуството екипът на колекцията също инициира изложби, артистични
проекти и покани, включващи сътрудничества
с Нанс-Питър Фелдман, Франц Ерхард Валтер
и VALIE EXPORT. Изложбата в СКЛАД в Пловдив
е част от тази серия специални проекти и е
разработена специално за мястото заедно с
тримата участващи артисти. Франц Капфер
показва силуети на дяволи, висящи от тавана,

които хвърлят призрачни сенки. Това са адаптации на мотиви от стенописи в Рилския
манастир, построен през 18-ти век и включен
в „Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО“. Лазар Лютаков
показва серия от ръчно направени лампи, с
което поставя под въпрос консуматорските
навици и насочва вниманието към екологични,
естетически и икономически проблеми. Работата на Мартина Вачева представлява керамични статуи, седящи върху хълмове. Това са
поетически колажи, чиято естетика напомня
на приказни пещери, като изкуството и природата са равнопоставени.

SKLAD, TOBACCO CITY

16 Ekzarh Yosif Str.

13 SEPTEMBER
8 p.m. to 1 a.m.
14 AND 15 SEPTEMBER
7 p.m. to 1 a.m.
Opening:
13 SEPTEMBER // 8 p.m. to 9 a.m.
EVN Collection:
Franz Kapfer/Lazar Lyutakov/Martina Vacheva
/13 September – 13 October/
Curator Thomas D. Trummer, Director of Kunsthaus
Bregenz
Organizer Heike Meier-Rieper, member of the Arts
council of EVN Collection
2nd Floor
Exhibition
The evn collection exists since 1995 and is a collection of contemporary art in Maria Enzersdorf,
Austria. The collection is focused on a brief historical period (works from the late nineteen-eighties
until today). A typical feature of the collection is the
variety of media and the aim of presenting contemporary positions. In addition to acquisitions, the
jury also initiates exhibitions, art projects and commissions, including by Hans-Peter Feldmann, Franz
Erhard Walther and VALIE EXPORT. The exhibition
for SKLAD in Plovdiv is part of this series of special projects and was developed especially for this
venue in close collaboration with the three artists.
Franz Kapfer shows silhouettes of devils dangling
from the ceiling. They cast ghostly shadows. They
are adaptations of motifs found in the frescoes
of the Rila Monastery, built in the 18th century

ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА
OPEN ARTS

and now a UNESCO World Heritage Site. Lazar
Lyutakov shows a series of homemade lamps, with
which he questions consumer habits and points
to ecological, economic and aesthetic problems.
Martina Vacheva shows ceramic statues sitting
on mounds. They are poetic collages reminiscent
of the aesthetics of chambers of wonder. Art and
nature are treated equally.
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FLUCA: АВСТРИЙСКИ КУЛТУРЕН ПАВИЛИОН
ул. Отец Паисий 38

архитектурата на много други периоди,
за да премине към наследството на социалистическото планиране на града или
съвременността.
Маркус Кротендорфер е един от най-изявените австрийски артисти, занимаващи се
със съвременна фотография. Той работи в
международен контекст и има участия в
проекти на музея mumok, Виена, МАК Център,
Лос Анджелис, Kunsthalle, Виена, Националната
галерия, София, Музея за модерно и съвременно изкуство, Риека, Camera Austria, Грац и
много други.
13,14 И 15 СЕПТЕМВРИ
19:00 до 01:00 часа
Откриване:
13 СЕПТЕМВРИ // 19:00 до 19:30 часа
FLUCA представя Маркус Кротендорфер
Куратор: Борис Костадинов
Изложба
Проектът в Пловдив е създаден специално
за пространството на FLUCA. След пътуванията си в Португалия, Франция и Испания
Кротендорфер създава серия от фотографии,
базирани на проучването на постмодерните
практики в архитектурата. Той заснема
сгради на Рикардо Бофил (Ricardo Bofill) и
Клод-Никола Ледо (Claude-Nicolas Ledoux),
които имат твърде специфични колони –
сякаш извън архитектурните традиции на
времето, в което са създавани. Артистът
разглежда значението на колоната като архитектурен/смислов елемент в различните
исторически отрязъци и директно добавя
ефекти върху фотографиите като буквален
постмодерен жест, преобръщащ и преформулиращ традицията.
Освен фотографиите с колоните, в пространството на FLUCA е поставена и масивна
реплика на колона от Ледо (Ledoux), върху
която Кротендорфер поставя допълнителен
елемент, като пространствено продължение
на намесите във фотографиите.
Тази забележителна инсталация е създадена неслучайно именно в Пловдив, където
римската античност съжителства с

13 СЕПТЕМВРИ
20:00 до 01:00 часа
Парти с jOObba
jOObba (Христо Хаджиганчев) е архитект по
професия в студио ММХХ, но музиката присъства неизменно във и около него. Свири на
китара в бандата Kottarashky & The Rain Dogs и
пуска музика под псевдонима jOObba в редица
софийски и пловдивски ъндърграунд барове и
клубове. Очаквайте еклектична селекция от
рок, електроника, техно и други.
14 СЕПТЕМВРИ
18:00 до 19:30 часа
Лекция на куратора Аарон Мълтън и американския художник L
В разговор пред публиката Аарон Мълтън
(куратор и антрополог, Лос Анджелис) и Оракул
L ще обсъждат историята и практиката на
проекта А.С.Т.Р.А.Л.Н.И.О.Р.А.К.У.Л.И и неговата мисия в България както и ритуала, организиран в предишната вечер като част от
него. Двамата ще представят филм, създаден
от тях и представящ дейността с отворен
код на организацията им и дейността и в
последните две години.
Лекцията се реализира в рамките на
Sariev+Markov Sculpture Projects за НОЩ/Пловдив от фондация „Отворени изкуства“. Събитието е с подкрепата на Посолство на САЩ в
България и Art Envoy.

ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА
OPEN ARTS

20:00 до 01:00 часа
Парти с Жулиета Интергалактика
Невероятнатa Жулиета Интергалактика
е муза, визуален артист и DJ. Тя е едно от
лицата на екстравагантното електро-куиър
парти “We Like Kitsch“. От златните години на
легендарния клуб “Спартак“ до днес неустоимата Жулиета подгрява дансингите в София
и Пловдив от своята галактическа палуба на
планетата на любовта.
15 СЕПТЕМВРИ
18:00 до 20:00 часа
Предизвикателствата на дигиталните езици
при художественото творчество за света на
изобразителното изкуство
Аделайде Гинга
Museu Nacional de Arte Contemporânea do
Chiado/ MNAC – Chiado
(Национален музей за съвременно изкуство –
Киадо, Португалия)
Лекция
В съвременния свят, цифровият аспект доминира в комуникационните системи. Тъй като
изкуството е форма на комуникация, същото
важи и за сферата на изобразителното изкуство; дигиталното изкуство добива все
по-голяма значимост. Освен видео клипове и
фотография, се появяват и нови дигитални
езици на изкуството, обуславящи развитието
на художествени изражения като софтуерно
изкуство, 3D изкуство, GIF изкуство, глич
изкуство и др. От друга страна, дигиталното
изкуство е развило по-голяма мултидисциплинарност с други области като науката,
медицината, дизайна и др. То несъмнено е
нестабилна област, която представя нови
естетически измерения и въвежда въпроса за
нематериалността на изкуството, ефимерното състояние на плодоползване в резултат
на излизането от употреба поради цифровизацията и необходимото постоянно обновяване
на носителите, което заслужава проучване и
размисъл.
Възникнало като дигитално изкуство в областта на медийните изкуства, то е неизбежна
действителност в съвременния свят на изкуството, която променя конвенционалната

представа за изкуството като наследство,
поставя нови предизвикателства пред кураторската дейност и изисква преосмисляне
и адаптиране на методите за представяне,
съхранение и документиране.
20:00 до 01:00 часа
Парти с Ebbesen
Димитър Стоянов a.k.a ebbesen e добре
познат на местната сцена! Неговият еклектичен подход към селектиране и миксиране
на денс (и не само) музика го е отвеждал на
различни танцови забави – от мрачни дистопични рейвове до коктейл барове и арт
фестивали. Повлиян още в ранна възраст от
банди като Daft Punk, Underworls и The Chemical
Brothers, той страстно започва да колекционира музика. Първите изяви зад пулта са във
Велико Търново, където е студент. Мести
се в Лондон и разширява още своя музикален
спектър, след като се гмурка в нощния живот
на столицата. Там среща артисти като
Four Tet, Daphni, Floating Points, Theo Parrish,
Moodyman и много други, които не се страхуват да преминават през различни стилове
в рамките на един диджей сет. Започва да
колекционира плочи и не след дълго започва да
пуска музика (Rhythm Factory, Vortex jazz bar,
cafe 1001, Red Gallery, Dalston roof park). Вдъхновен от тази многоликост и същевременното
раздвижване на местната сцена го привличат
и той се връща на родна земя.
Заедно с двама съмишленици (Brezo &
Funkusion)формират 8ball disco – колектив,
който е насочен към презентирането и свързването на точките между класик и контемпорари денс музиката, крейт дигинга и любовта
към аналоговия саунд!
#ebbesen #8ball.disco
Сезон 2019 на „FLUCA: Австрийски културен
павилион“ е част от програмата на „Пловдив
Европейска столица на културата 2019
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FLUCA – AUSTRIAN CULTURAL PAVILION

38 Otets Paisiy Str.

and has participated in projects of the mumok
museum in Vienna, the MAK Centre in Los Angeles,
Kunsthalle in Vienna, the National Gallery in Sofia,
the Museum of Modern and Contemporary Art in
Rjeka, Camera Austria in Graz among many others.
13 SEPTEMBER

13, 14 AND 15 SEPTEMBER
7 p.m. to 1 a.m.
Opening:
13 SEPTEMBER // 7 p.m. to 7:30 a.m.
FLUCA presents Markus Krottendorfer
Curator: Boris Kostadinov
Exhibition
The project in Plovdiv is specially created for the
space of FLUCA. After his journeys to Portugal,
France and Spain, Krottendorfer created a series of
photographs, based on the study of the postmodern
practices in architecture. He took pictures of buildings by Ricardo Bofill and Claude-Nicolas Ledoux
which have rather specific columns – as if outside
the architectural traditions of the time in which they
were built. The artist studies the meaning of the
column as an architectural / conceptual element
in the different historical time periods and directly
adds effects onto the photographs, as a literal postmodernist gesture that overturns and reformulates
tradition.
In addition to the photographs of the columns, the
FLUCA space also features a solid replica of the
column by Ledoux, on which Krottendorfer adds an
additional element as a spatial continuation of the
interventions in the photographs.
It was no coincidence that this remarkable installation was set up exactly in Plovdiv, where the Roman
antiquity has coexisted with the architecture of
many other periods and has persisted to the heritage of the socialist city planning or modernity.
Markus Krottendorfer is one of the most prominent
Austrian artists working in the field of contemporary
photography. He works in an international context

8 p.m. to 1 a.m.
Party with jOObba
By occupation, jOObba (Hristo Hadzhiganchev) is
an architect at ММХХ studio, yet music is invariably
present in and around him. He plays the guitar in the
Kottarashky & The Rain Dogs band and plays music
as a DJ under the pseudonym jOObba in a number
of underground bars and clubs in Sofia and Plovdiv.
Look forward to an eclectic selection of rock, electronic music, techno, etc.
14 SEPTEMBER
6 p.m. to 7.30 a.m.
Lecture by the curator Aaron Moulton and the American artist L
In a public conversation, curator Aaron Moulton,
based in Los Angeles and Oracle L will discuss the
history and practice of A.S.T.R.A.L.O.R.A.C.L.E.S
and its mission in Bulgaria, including the ritual they
organized on the previous evening. They will also
share a film they created that highlights the opensource organization’s activities over the past two
years.
The lecture is realized in the frames of
Sariev+Markov Sculpture Projects for the Night/
Plovdiv by Open Arts Foundation. The project is
supported by American Embassy in Bulgaria and
Art Envoy.
14 SEPTEMBER
8 p.m. to 1 a.m.
Party with Julieta Intergalactica
The Fabulous Julieta Intergalactica, a muse, a visual
artist and a DJ. One of the faces of the extravagant
electro queer party We Like Kitsch. From the golden
years of the legendary club Spartacus, until today,
the irresistible Julieta brings heat to the dancefloors
of Sofia and Plovdiv from her galactic deck on the
planet of love.

ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА
OPEN ARTS

15 SEPTEMBER
6 p.m. to 8 p.m.
The challenges of the digital languages of artistic
creation for the visual arts world
Adelaide Ginga
Museu Nacional de Arte Contemporânea do
Chiado/ MNAC – Chiado
(National Museum of Contemporary Art – Museu
do Chiado)
Lecture
In the contemporary world digital dominates communication systems. Since art is a form of communication, also in the field of visual arts, Digital
Art is gaining increasing importance. In addition
to video and photography, new digital languages of
art have emerged, generating the development of
artistic expressions such as Software Art, 3D Art,
GIF Art, Glitch Art, etc.. On the other hand, digital
art has developed greater interdisciplinarity with
other areas such as science, medicine, design, etc.
It is undoubtedly an unstable area that brings new
aesthetic dimensions and introduces the question
of the immateriality of art, the ephemeral condition
of usufruct due to the digital obsolescence and
the necessary constant updating of media, which
deserves study and reflection.
Born Digital Art in the field of Media Art, is an unavoidable reality in the contemporary art world that
changes the conventional notion of art as heritage,
launches new challenges to curatorial action and
requires the revision and adaptation of presentation,
preservation and documentation methods.
8 p.m. to 12 a.m.
Party with Ebbesen
Dimitar Stoyanov a.k.a ebbesen is well known on
the local stage! His eclectic approach to the selection and mixing of dance (and not only) music has
taken him to different dance entertainments – from
dark dystopian raves to cocktail bars and art festivals. At a very early age, he was influenced by
bands such as Daft Punk, Underworld and The
Chemical Brothers and started collecting music
passionately. His first events behind the turntable
were in Veliko Tarnovo, where he was a university
student. He moved to London and expanded his
musical spectrum even more after diving into the

nightlife of the capital city. There, he met artists
such as Four Tet, Daphni, Floating Points, Theo
Parrish, Moodyman and many others, who were
not afraid to go through various styles within one
DJ set. He started collecting vinyl records and soon
started playing music (Rhythm Factory, Vortex jazz
bar, cafe 1001, Red Gallery, Dalston roof park).
Inspired by this multiformity and the simultaneous
arousal of the local stage attracted him and he
returned to his native country.
Together with two more like-minded artists (Brezo
& Funkusion), he formed 8ball disco – a collective
aimed at the presentation and connection of the
points between the classical and contemporary
dance music, crate digging and the love for the
analogue sound!
#ebbesen #8ball.disco
Season 2019 of “FLUCA: Austrian Cultural Pavilion”
is part of the program of “Plovdiv European Capital
of Culture 2019”.

Малката нощ:
ОТВОРЕНИ
ИЗКУСТВА
LITTLE NIGHT:
OPEN ARTS
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ПЛОЩАД
СЪЕДИНЕНИЕ

SAEDINENIE SQUARE

юнисайкъл клуб и е един от инициаторите на
платформата „Социален цирк“. Работата й
с хора от всякакви възрасти, със социално
рискови групи и т.н. цели да развие физическата им култура и увереността в самите
тях, като им донесе радост и удовлетворение от придобиването на нови умения.
Изпълнението на Галина е специално подготвен пърформанс, базиран на акробатиката и
юнисайкъла.

14 SEPTEMBER
14 СЕПТЕМВРИ
14:00 до 17:00 часа
Мини Арт Цирк на фондация „Мини Арт”
Работилница
Деца и младежи водят родителите си на цирк!
Работилницата дава нова перспектива за
цирка, като предлага упражнения в две циркови дисциплини, каквито са акробатиката
и юнисайкъла. Те са предизвикателство за
всеки, който иска да надгради физическата си
култура и да се позабавлява в градска среда.
Намиране на вътрешния баланс чрез юнисайкъл, пирамиди и балансиране на партньорите –
има възможност да опитате да научите
всичко това с помощта на екипа на фондация
„Мини Арт – социален цирк“. Вълнуващите
нови умения може да споделите с вашето
семейство, като доведете родителите си и
така ги направите съпричастни на вашите
интереси и ентусиазъм.
Капацитет на работилницата: 30 души
*Записванията стават на място.
14 СЕПТЕМВРИ
21:00 до 21:30 часа
Мини Арт Цирк на фондация „Мини Арт“.
Съвременен цирков пърформанс на Галина
Риом-Ройбек
Представление
Галина Риом-Ройбек е световен юнисайкъл
шампион. Тя е създател на първия в България

2 p.m. to 5 p.m.
Mini Art Circus of the Mini Art foundation
Workshop
Children and teenagers are taking their parents to
the circus! The workshop provides a new perspective of the circus by offering exercises in two circus
events such as acrobatics and unicycle. They are a
challenge to everyone who wants to upgrade their
general physical exercise and have fun in the urban
environment. Finding the inner balance through a
unicycle, human pyramids and balancing of the
partners – you can try to learn all of that with the
assistance of the team of the Mini Art – Social
Circus foundation. You can share the exciting new
skills with your family by bringing your parents and
thus making them empathise with your interests
and enthusiasm.
Workshop capacity: 30 people
*Registration on-site.
9 p.m. to 9:30 p.m.
Mini Art Circus of the Mini Art foundation. Contemporary circus performance by Galina Ryom-Røjbek.
Performance
Galina Ryom-Røjbek is a world unicycle champion.
She is the founder of the first in Bulgaria unicycle
club and one of the initiators of the Social Circus
platform. Working with people of all ages and with
groups of people at social risk, etc. aims at developing their physical exercise and self-confidence by
bringing them joy and satisfaction from the acquisition of new skills. Galina’s show is a specially
prepared performance based on acrobatics and
unicycling.

Малката
нощ
LITTLE NIGHT
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –
МУЗЕЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННА ИСТОРИЯ
Пл. Съединение 1 // www.historymuseumplovdiv.org

14 СЕПТЕМВРИ

15 СЕПТЕМВРИ

12:00 до 17:00 часа
Творческо ателие „Земя за всички“
Музейко
Ателието се провежда регулярно като част
от пътуваща изложба „Еврика!“ и представя
специално издание за малката публика в
рамките на НОЩ/Пловдив. В него чрез игри
децата и родителите им учат за опазването
на природата и значението на екологичното
равновесие.
Изложбата „Еврика“ е подредена в Пловдив от
Детския научен център „Музейко“. Изложбата
среща децата и любопитните възрастни с
изобретения, навлезли и променили нашето
ежедневие, а основната ѝ мисия е да провокира експериментаторски подход у малчуганите, които не трябва да се страхуват
от опитите и грешките в опознаването на
света. Посетителите научават как са били
създадени рентгенът, телефонът, морзовият
апарат, както и по-малко известни, но ужасно
забавни изобретения като слинкито, балона с
горещ въздух или задвижваните от човешка
сила автомобили.

15:00 до 17:00 часа
Tворческо ателие „Слинки“
Слинки е названието на метална пружина,
изключително популярна сред децата в много
страни. Изобретена е случайно през 1943 г.
от американеца Ричард Джеймс, който
опитва да конструира стабилизатор за навигационни уреди на плавателните съдове в
открито море. Тази специална пружина ще е
основен елемент на работилницата, която
ще включва различни забавни игри и номера с
метално и пластмасово слинки.
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REGIONAL HISTORY MUSEUM – MUSEUM CENTRE
FOR CONTEMPORARY HISTORY

1 Saedinenie Sq. // www.historymuseumplovdiv.org

14 SEPTEMBER

15 SEPTEMBER

12 p.m. to 5 p.m.
Earth for Everyone
Muzeiko
Creative workshop
The workshop is held regularly as part of the
“Eureka!” travelling exhibition and is a special edition
for the younger audience within NIGHT/Plovdiv. In it,
children and parents alike learn about the environment protection and the importance of the ecological balance through games.
The “Eureka!” exhibition is arranged in Plovdiv by
the Muzeiko children’s science centre. The exhibition introduces children and curious adults to
inventions that have been adopted and changed our
everyday life, and its basic mission is to provoke
an experimenter’s approach in the kids, who should
not be afraid of the trials and errors in getting to
know the world. The visitors learn how the X-ray,
the telephone, and the Morse code telegraph were
invented, as well as less well-known but terribly
funny inventions such as the slinky, the hot air balloon or the human-powered cars.

3 p.m. to 5 p.m.
Slinky
Creative workshop
Slinky is the name of a metal spring that is exceptionally popular with children in many countries. It
was invented by accident in 1943 by the American
Richard James, who tried to construct a stabiliser
for navigational instruments aboard vessels in
rough seas. This special spring will be the main
element of the workshop, which will include various entertaining games and tricks with a metal and
plastic slinky.

65.

СЛЪНЧЕВАТА КЪЩА

Ул. Лейди Странгфорд 21

66.

ДЕТСКИ ОТДЕЛ НА
НБ „ИВАН ВАЗОВ“

Ул. Авксентий Велешки 15

13 И 14 СЕПТЕМВРИ

13 СЕПТЕМВРИ

16:00 до 20:00 часа
Детски панаир „Слънчевата къща“
Детският панаир ще включва: кът за различни арт проекти; рисуване върху лице; изработване на детски бижута; рисуване върху
асфалт с тебешири; детски прически; игри за
най-малките; пуканки, балони, лимонада. Той
завършва с концерт на деца от музикалното
училище.

18:00 до 20:00 часа
Издраскай НОЩта
Творческа работилничка за мини картини
Кредов картон се издрасква с помощта на
дървено шишче, а после се запълва с форми.
Всички те въплъщават различни детски
фантазии. Могат да се направят надписи с
различни шрифтове, а изпод черния фон да
изскочат десетки контрастни цветове. Работилницата е отворена за деца и родители,
като в края на събитието ще бъде подредена импровизирана изложба във фоайето на
библиотеката.

SUNSHINE HOUSE
21 Lady Strangford Str.

IVAN VAZOV PUBLIC LIBRARY –
CHILDREN’S DEPARTMENT

13 AND 14 SEPTEMBER

13 SEPTEMBER

4 p.m. to 8 p.m.
Sunshine’s House children’s fair
The children’s fair will include: a corner for various
art projects; face painting; production of children’s
jewellery; chalk drawing on asphalt; children’s hairstyles; games for the youngest; popcorn, balloons,
lemonade. It ends with a concert of children from
the music school

6 p.m. to 8 p.m.
Scratch the NIGHT
Creative workshop for mini drawings
A scraperboard piece is scratched off with the help
of a wooden skewer and is then filled with shapes.
All of them express various children’s fantasies.
Inscriptions in different fonts can be made, and
dozens of contrasting colours can spring from
underneath the black background. The workshop is
open to children and parents alike, and at the end of
the event an improvised exhibition will be arranged
in the lobby of the library

15 Avksentii Veleshki Str.

67.

НЧ „СЪВРЕМЕННИК 1986”
ж.к. Тракия бл. 141

68.

ГРАДИНКА МЕЖДУ
УЛ. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ И
УЛ. КАПИТАН РАЙЧО НИКОЛОВ

13 СЕПТЕМВРИ

15 СЕПТЕМВРИ

17:00 до 18:30 часа
В царството на книгите
Литературно четене
Представени са произведенията на младите
пловдивски таланти Тодор Колев и Йоанна
Искрева. И двамата членуват в клуб Детска
любознателница „В царството на книгите“
към читалището. Двамата ще запознаят
аудиторията със своите разкази, като споделят какво ги е вдъхновило и предизвикат
разговор сред връстниците си за българската
литература днес.

15:00 до 16:00 часа
16:30 до 17:30 часа
18:00 до 19:00 часа
Kодът на Да Винчи
Сдружение „Трансформатори“, „Smart Fab Lab“
Детска работилница
На ул. „Леонардо да Винчи“, в откритото парково пространство, деца и родители ще имат
възможност да пресъздадат уникалните Леонардови изобретения, докосвайки се до тяхната интригуваща логика и същност. Заедно
всички деца ще сглобят и моста, изобретен
от Леонардо преди повече от 500 години*.
Ръководители на работилницата и помощници
на децата ще са арх. Делчо Делчев от сдружение „Трансформатори“ и арх. Нона Цекова от
„Smart Fab Lab“, София.
През 2019 г. се навършват 500 години от
смъртта на великия италиански архитект,
художник и изобретател Леонардо Да Винчи.

SAVREMENNIK 1986 COMMUNITY
CENTRE
Zh.K. Trakiya Block 141
13 SEPTEMBER
5 p.m. to 6:30 p.m.
In the Realm of Books
Literary reading
The works of the young Plovdivian talents Todor
Kolev and Yoanna Iskreva are presented. They are
both members of the “In the Realm of Books” club
for curious children at the community centre. The
two of them will familiarise the audience with their
stories and share what inspired them, and will
encourage a conversation among their peers about
the Bulgarian literature today.

PUBLIC GARDEN BETWEEN LEONARDO
DA VINCI STREET AND KAPITAN RAYCHO
NIKOLOV STREET

69.

КАФЕ ELLI‘S PLEASE
Ул. Йоаким Груев 43

15 SEPTEMBER

14 СЕПТЕМВРИ

3 p.m. to 4 p.m.
4:30 p.m. to 5:30 p.m.
6 p.m. to 7 p.m.
Da Vinci’s Code
“Transformatori”, “Smart Fab Lab”
Workshop
In Leonardo Da Vinci Street, in the open park space,
children and parents will have the opportunity to
recreate Leonardo’s unique inventions, connecting
with their intriguing logic and nature. Together, all
children will also assemble the bridge made by
Leonardo more than 500 years* ago. The instructors at the workshop and assistants to the children
will be architect Delcho Delchev from the “Transformatori” association and architect Nona Tsekova
from Smart Fab Lab, Sofia.
In 2019 is the 500th anniversary of the death of the
great Italian architect, artist and inventor.

16:00 до 19:00 часа
Кафе Африкано
Арт работилница
Работилница за деца – рисуване с кафе върху
картон на африкански пейзажи и животни.
Малко известен факт за кафето е, че произлиза от Африка и така темата на работилницата ще е също така гореща като кафето и
Африка.

ELLI‘S PLEASE CAFE
43 Yoakim Gruev Str.
14 SEPTEMBER
4 p.m. to 7 p.m.
Coffee Africano
Art-workshop
A workshop for children – painting African landscapes and animals on cardboard with coffee. A
little known fact about coffee is that it comes from
Africa and thus the topic of the workshop will be as
hot as the coffee and Africa.

КЛУБ И
мУЗИКА
CLUB AND MUSIC

70.

БАР КОНЮШНИТЕ
Ул. Съборна 20

THE STABLES BAR
20 Saborna Str.

13, 14 И 15 СЕПТЕМВРИ

13, 14 AND 15 SEPTEMBER

20:30 до 23:00 часа
Концерти на живо
Като малка спирка в Стария град, бар
„Конюшните“ предлага на всички посетители
и преминаващи лека акустична популярна
музика, изпълнена от известни пловдивски
музиканти.

8:30 p.m. to 11 p.m.
Live concerts
As a small port of call in the Old Town, The Stables
Bar will offer to all visitors and passers-by light,
acoustic, popular music performed by famous
Plovdivian musicians.

71.

КЛУБ FARGO

Ул. У. Гладстон 1

13 СЕПТЕМВРИ

14 СЕПТЕМВРИ

20:00 до 01:00 часа
We Like Kitsch
Парти
Julieta Intergalactica, Charlie и Nasso Ruskov
представят в Пловдив своя музикален парти
проект “We Like Kitsch“, известен с неподражаемата си еклектика и пъстра парти
атмосфера. В петъчната вечер ще чуем
музика в стиловете декадентски рок, електро, минимъл уейв, синт, итало и диско.
Julieta Intergalactica е артистичното алтер его
на художника илюстратор и дизайнер Ясен
Згуровски, работил и като музикален мениджър в редица софийски клубове. Charlie и Nasso
Ruskov сме срещали като част от култовите
банди Babyface Clan и Les Animaux Sauvages.

20:00 до 01:00 часа
„Disconfusion“ с Peter Skoog
Peter Peterson Skoog е талантлив българо-скандинавски диджей и колекционер на грамофонни
плочи. Роден е през 1979 г. в град Варна. Още
като дете се мести в Исландия, където
прави първите си стъпки като диджей на
14-годишна възраст. Три години по-късно вече
има участия в различни клубове в Рейкявик,
където става и постоянен гост на радио
шоу за клубна музика по националното исландско радио. За кратко той живее и в Испания,
където става основен диджей в международната верига „Pacha“. Сетовете му представляват вдъхновяваща селекция от музика,
покриваща широк музикален спектър, с характерни прецизност и градация на микса.
15 СЕПТЕМВРИ
19:30 до 21:30 часа
Късо кино в клуб Фарго
Култовата поредица за наши и чужди късометражни филми „Късо кино във Фарго“ със
специално издание за НОЩ/Пловдив 2019.

CLUB FARGO

КЛУБ И МУЗИКА
CLUB AND MUSIC

1 Gladston Str.

13 SEPTEMBER

14 SEPTEMBER

8 p.m. to 1 а.m.
We Like Kitsch
Party
Julieta Intergalactica, Charlie and Nasso Ruskov
present in Plovdiv their musical party project “We
Like Kitsch”, known for its inimitable eclecticism
and colourful party atmosphere. On this Friday
night, we will listen to music from the genres
decadent rock, electro, minimal wave, synth, Italo
and disco. Julieta Intergalactica is the artistic alter
ego of artist and illustrator and designer Yasen
Zgurovski, who has worked as a music manager
in a number of clubs in Sofia. We have seen Charlie and Nasso Ruskov as part of the iconic bands
Babyface Clan and Les Animaux Sauvages.

8 p.m. to 1 а.m.
“Disconfusion” with Peter Skoog
Peter Peterson Skoog is a talanted Bulgarian-Scandinavian DJ and vinyl collector. Born in 1979 in
Varna, he moves at a child age to Island, where
he makes his first steps as a DJ at the age of 14.
Three years later he already has gigs in Reykjavik
clubs and becomes a regular guest at a radio show
for club music on the national radio of Iceland. He
briefly lives in Spain where he becomes a main DJ
of the international chain “Pacha”. His sets are an
inspiring selection of music, covering wide spectrum, with characteristic gradation and precision of
mixing.
15 SEPTEMBER
7:30 p.m. to 9:30 а.m.
Short Films at Fargo
The iconic series about local and foreign short
films Short Films at Fargo with a special edition for
NIGHT/Plovdiv 2019.

72.

VINO CULTURE

Ул. Отец Паисий 5

73.

TEMPLE BAR

Ул. Княз Александър I 36, ет. 2

14 СЕПТЕМВРИ

14 СЕПТЕМВРИ

19:00 до 01:00 часа
Фотографска изложба на Владимир Пешев
В бар „Вино Култура“ ще бъдат изложени черно-бели фотографии на град Пловдив от Владимир Пешев, фокусирани върху емблематични
места и съпоставени към днешната им визия.

20:00 до 23:00 часа
Нощ на българската крафт култура в
пивоварството
(със специални гости и открита дегустация)
Temple Bar Plovdiv ви кани на събитие, посветено на българската крафт култура в
пивоварството, където ще можете да се
срещнете лично със специалните им гости –
пивовари от българската крафт сцена. Освен
това ще имате възможността да дегустирате от произведенията им и да разберете
от първа ръка в какво се крие магията на
крафт бирата.
*Резервациите са препоръчителни.

VINO CULTURE

TEMPLE BAR

14 SEPTEMBER

14 SEPTEMBER

7 p.m. to 1 а.m.
A photography exhibition of Vladimir Peshev
Vino Culture wine bar will display black-and-white
photographs of the city of Plovdiv by Vladimir
Peshev focused on emblematic places and juxtaposed with their appearance today.

8 p.m. to 11 а.m.
Night of the Bulgarian craft culture in brewing
(with special guests and open demonstration)
Temple Bar Plovdiv invites you to an event, dedicated to the Bulgarian craft culture in brewing,
where you can meet in person their special guests,
brewers from the Bulgarian craft scene. You will
have the opportunity to taste some of their productionand get to know first hand where the magic of
craft beer comes from.
*Reservations are recommended.

5 Otets Paisiy Str.

36 Knyaz Alexander I Str., 2nd floor

74.

БАР КОТКА И МИШКА

Ул. Христо Дюкмеджиев 14

BAR CAT AND MOUSE

14 Hristo Kuyumdzhiev Str.

13, 14 И 15 СЕПТЕМВРИ

13, 14 AND 15 SEPTEMBER

19:00 до 01:00 часа
той/тя: думи изгубени в превода
Автор Росица Петрова
Изложба стихове
„Аз карам мостовете да треперят/ аз не
съм бързата храна която купуваш на улицата
а домашен конфитюр / толкова гъст че да
изтрие спомена за най-сладкото (рупи каур)
той/тя. Ние в техния свят. Сила, скрита в
една дума, живееща извън времето. Един код
без звукова структура, разгадаеш ли го, твоя
e красотата на езика.“
„ТОЙ/ТЯ“ е проект, разказващ истории. Той
запознава публиката с красотата на езика
чрез силата на поезията. Естетически минималистичен похват, който засяга теми определящи битието ни в модерното общество.
Проектът представлява колекция от петнайсет стиха на български и английски език, на
Росица Петрова, в стил spoken words, съчетан
с арт принт изобразяващ морзов код на думи,
ключови за разбирането на текста.
Изложбата е колаборация между Росица Петрова (автор) и Историйки / So Many Stories To Tell
(визуална идентичност).

7 p.m. to 1 а.m.
he/she:words lost in translation
Author: Rositsa Petrova
Poetry exhibition
“HE/SHE” is a project which tells stories. It meets
the audience with the beauties of the language
through the power of poetry. Aesthetically minimal
approach, which touches the subjects shaping our
being in modern society. The project presents a collection of 15 poetry pieces in Bulgarian and English,
by Rositsa Petrova, written in spoken words and
combined with a print, envisioning a morse code of
key words in the text.
The exhibition is a collaboration between Rositsa
Petrova(author) and So Many Stories To Tell (visual
identity).

75.

ЧАЕНАТА КЪЩА

Ул. Абаджийска 10, Капана

76.

КЛУБ МАРИЯ-ЛУИЗА

Бул. Княгиня Мария Луиза 15

13 СЕПТЕМВРИ

13 И 14 СЕПТЕМВРИ

19:00 до 20:00 часа
Чай и музика от изтока
Каним всички почитатели на чая и музиката
от Близкия Изток да се насладят на вълшебните звуци на древния музикален инструмент
от изтока уд и на специално подбран чай от
Чаената Къща. Със съдействието на “Агенцията на ООН за бежанците“ музика от своите
земи изпълняват бежанци от Близкия Изток,
живеещи в България, и достигат до публиката
на НОЩта чрез език, който няма нужда от
думи.

17:00 до 23:00 часа
Изложба на живописни реплики на Густав
Климт
Автор: Диляна Асенова

TEA HOUSE

MARIA LOUISA CLUB

13 SEPTEMBER

13 AND 14 SEPTEMBER

7 p.m. to 9 p.m.
Tea and music from the East
We invite all lovers of tea and music from the Middle East to enjoy the magical sounds of the oud
(an ancient musical instrument from the East) and
the specially selected tea from the Tea house. With
cooperation from the “UN Refuge Agency” Middle
east refugees perform music from their lands and
reach the NIGHT’s audience with a language that
needs no words.

5 p.m. to 11 p.m.
Exhibition of live replicas of Gustav Klimt
Author: Dilyana Asenova

10 Arabadzhiiska Str., Kapana

15 Maria Luisa Blvd.

77.

АБСЕНТ ХАУС

Ул. Петко Р. Славейков 8

ABSINTHE HOUSE

8 Petko R. Slaveykov Str.

13 СЕПТЕМВРИ

13 SEPTEMBER

21:00 до 01:00 часа
Парти с TEDEZ : Сет, вдъхновен от селекцията на TABA record store
Oт години TEDEZ се забърква с електронна
музика. Deep, house, techno, progressive и
electronica са стиловете, с които предпочита
да работи.

9 p.m. to 1 a.m.
Party with TEDEZ
A set inspired by the selection of TABA record store
For years, TEDEZ has been involved with electronic
music. Deep, house, techno, progressive and electronica are the genres with which he prefers to
mess about.

14 СЕПТЕМВРИ

14 SEPTEMBER

21:00 до 01:00 часа
Парти с Timoshenko
Константин Тимошенко е родом от Алмати,
Казахстан, но повече от 8 години живее в
София. Част от синт-поп диско групата Help
Me Jones, прави диско партита на различни
места по света като DJ Timoshenko. Той
е добре познат на пловдивската публика с
любовта си към диско музиката, синт звука и
шеметната си колекция от плочи.

9 p.m. to 1 a.m.
Party with Timoshenko
Konstantin Timoshenko was born in Almaty,
Kazakhstan, but has lived in Sofia for more than 8
years. He is part of the synth-pop band Help Me
Jones, plays at disco parties in various parts of the
world as DJ Timoshenko. He is well-known to the
Plovdivian audience for his love of disco music,
synth sound and his stunning collection of vinyl
records.

15 СЕПТЕМВРИ

15 SEPTEMBER

17:00 до 00:00 часа
Underground Vinyl Market
Събитие за страстни колекционери и почитатели на аналоговия звук. Включваа издания
за всеки вкус, но с подчертано НЕкомерсиален характер. Ако сте решили да обоготите
своята колекция, да се разделите с някоя
плоча или да я размените за друга, събитието
е за вас. Вечерта продължава с музика от
Pikebass – Strictly vinyl session

5 p.m. to 12 a.m.
Underground Vinyl Market
An event for passionate collectors and lovers of the
analogue sound. It includes records for every taste,
but is clearly of NON-commercial nature. If you
have decided enrich your collection, to let go of a
record or trade it for another, this event is for you.
The evening continues with music by Pikebass –
Strictly vinyl session.

78.

БАР ПОЩАТА

Ул. У. Гладстон 8

BAR THE POST
8 Gladston Str.

13 СЕПТЕМВРИ

13 SEPTEMBER

20:00 до 01:00 часа
Парти с DJ Skill

8 p.m. to 1 a.m.
Party with DJ Skill

14 СЕПТЕМВРИ

14 SEPTEMBER

20:00 до 01:00 часа
Парти с DJ Valeto

8 p.m. to 1 a.m.
Party with DJ Valeto

15 СЕПТЕМВРИ

15 SEPTEMBER

16:00 до 20:00 часа
Забавление за деца
Игри и рисуване с аниматор

6 p.m. to 8 p.m.
Fun for children
Games and painting activities with an animator

79.

БАР НАЙЛОНА

Ул. Георги Бенковски 8

BAR NYLON

8 Georgi Benkovski Str., Kapana

13, 14 И 15 СЕПТЕМВРИ

13, 14 AND 15 SEPTEMBER

19:00 до 01:00 часа

7 p.m. to 1 a.m.

Откриване:
13 СЕПТЕМВРИ // 19:00 до 19:30 часа

Opening:
13 SEPTEMBER // 7 p.m. to 7:30 p.m

Самостоятелна изложба на Златка Шеткова
Авторката е възпитаник на НХА София в специалност живопис. Това е втора изложба на
авторката в НОЩта, като първото и участие е отново в Найлона в изданието на фестивала през 2008 г.

Solo exhibition of Zlatka Shtkova
The artist has studied painting at the National
Academy of Arts, Sofia. This is a second exhibition of her, included in the program of NIGHT/
Plovdiv. Her first participation was again at bar
Nylon, in the festival’s edition in 2008.

14 СЕПТЕМВРИ

14 SEPTEMBER

20:00 до 01:00 часа
Концерт на група „НеЗнам”
Изпълнение на рокендрол парчета наживо
от Ина Георгиева – вокали, Михаил Гроздев – кахон, Павел Попов – китара, Марк
Боуеринг – бас

8 p.m. to 1 a.m.
“NeZnam” band
Concert
Life rockendroll songs performance by Ina
Georgieva – vocals, Mihail Grozdev – cahon,
Pavel Popov – guitar, Mark Bowering – bass.

80.

VINTAGE HOUSE
Ул. Гладстон 15

81.

ВОЕНЕН КЛУБ – ПАРТИ НОЩ
Ул. Иван Вазов 2

14 СЕПТЕМВРИ

13 СЕПТЕМВРИ

19:00 до 22:00 часа
Любовни нощи под Тепетата с Ирена Сиракова
Изложба
Ирена Сиракова е автор на поезия и приказки
за деца и възрастни. По време на вечерта
поетично четене се преплита с тематични
танци като бачата, кизомба, като активностите са съпътствани от изложба на акварели и масло под същия надслов, в същото
време и пространство. Гостуват и други
пловдивски артисти, приятели на авторката.

22:00 до 04:00 часа
Oфициалното парти на НОЩ/Пловдив 2019
те очаква на 13 септември в самия Военен
клуб на чисто нов площад (обещаваме да няма
перки на акули). Селекцията ще бъде предимно
музика, музика, музика за много танцуване.

VINTAGE HOUSE

Входът е свободен, а краят на вечерта – неопределима величина.
Най-дългата НОЩ те зове!

MILITARY CLUB – PARTY NIGHT

15 Gladston Str.

2 Ivan Vazov Str.

14 SEPTEMBER

13 SEPTEMBER

7 p.m. to 10 p.m.
Lovers’ nights under the Hills with Irena Sirakova
Exhibition
Irena Sirakova is a writer of poetry and fairy tales
for children and grown-ups. During the evening
poetic reading interweaves with thematic dances
such as bachata and kizomba. The activities are
accompanied by watercolor paintings exhibition
under the same name at the same time and space.
Guests are other Plovdivian artists, friends of the
author.

10 p.m. to 4 a.m.
The official party of NIGHT Plovdiv 2019 is awaiting
you on the 13th of September in the Military club
itself, on a brand new sqare (we promise there
will be no shark fins). The selection will be mostly
music, music for a lot of dancing.
Entry is free and the end of the evening – an undefined variable.
The longest NIGHT is calling to you!
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