ТОВА Е FLUCA

FLUCA – Австрийски културен
павилион е дългосрочен културен
проект – инциатива на фондация
Отворени изкуства - Пловдив,
Австрийското посолство в София,
и подкрепен от Федералното
канцлерство на Република Австрия,
общинска фондация Пловдив 2019
– Европейска столица на културата, в
партньорство с Община Пловдив и
Столична община.
FLUCA е бляскав контейнер,
пренасящ изкуство от място на
място и беше иницииран от Томас
Щьолцл (Заместник посланик на
Австрия в България) и Веселина
Сариева (Фондация Отворени
Изкуства). От 2016 г. насам той е
една от най-иновативните мобилни
артистични платформи в България
- представяща международно
съвременно изкуство, музика,
пърформанс, видео, мултимедия,
кино, литература, дизайн и
архитектура в различни публични
пространства.
Архитектурата на контейнера е
проект на виенската група tat ort
(Александра Берлингер, Волфганг
Фийл) и Ателие Дуо, Пловдив.

FLUCA кани за сътрудничество
много правителствени и
неправителствени организации,
частни галерии, музеи, артистични
колективи и образователни
институции в България, Австрия и
други европейски страни.
Идеята на FLUCA е да насърчава
диалога, международнта културна
интеракция и артистичния
експеримент в изкуствата,
като въвлича директно и пряко
гражданите в процеса на създаване
и представяне на съвременно
изкуство.

THIS IS FLUCA

FLUCA – Austrian Cultural Pavilion
is a long-term cultural project
– an initiative of The Open Arts
foundation - Plovdiv, the Austrian
Embassy Sofia and supported by
the Federal Chancellery of the Republic of Austria, the Plovdiv 2019
– European Capital of Culture municipal foundation and in partnership with the Plovdiv Municipality
and the Sofia Municipality.
FLUCA is a shiny container
transporting art from one place
to another and it was initiated by
Thomas Stoelzl (Deputy Ambassador – Austrian Embassy Sofia)
and Vesselina Sarieva (Open Arts
Foundation). Since 2016 it has
been one of the most innovative
mobile art platforms in Bulgaria,
presenting international contemporary art, music, performances,
video, multimedia, cinema, literature, design and architecture in
various public spaces.
The architecture of the container
is designed by Viennese group tat
ort (Alexandra Berlinger, Wolfgang
Fiel) and Atelier Duo, Plovdiv.

FLUCA has invited for collaborations numerous governmental and
non-governmental organisations,
private galleries, museums, art
collectives and educational institutions in Bulgaria, Austria and other
European countries.
The idea behind FLUCA is to stimulate dialogue, international cultural
interaction and artistic experiment
by directly involving citizens in the
process of creating and presenting
contemporary art.

НАЧАЛОТО
с куратор Урсула
Мария Пробст

FLUCA беше официално
открит в Пловдив през
есента на 2016 г. на ул. “Отец
Паисий” – в близост до SARIEV
Contemporary, artnewscafe и
фондация Отворени изкуства.
Амбициозната програма
беше озаглавена Включи се:
Фокус директен урбанизъм и
беше важен акцент в НОЩ/
Пловдив.
Бяха представени
пърформанси, обекти,
интервенции и музикални
произведения от: Катрин
Болт, Петя Димитрова,
Фабина Фалейрос, Николаус
Ганстерер, Катарина Груцай,
Марлене Хаусегер, Катрин
Хорнек, Анна Ермолаева,
Сузи Легер, Соня Лаймер,
Йохан Лурф, Лазар Лютаков,
Луиза Казалицки и Зигфрид
Заворка, Елведин Клакар,
Викенти Комитски, Кристиан
Космас Майер, Female
Obsession, Бен Пойнтекер,
Барбис Рудер, Маруса
Сагадин, tat ort (Александра
Берлингер, Волфганг Фийл),
Кай Валковиак, Анна Вит, Ина
Вундке.

curated by Ursula
Maria Probst

2016

THE BEGINNING

FLUCA was officially opened
in Plovdiv in the autumn of
2016 in Otets Paisii Str. near
SARIEV Contemporary, artnewscafe and the Open Arts
foundation. The ambitious
program was called Get Involved: Focus Direct Urbanism and it was an important
part of NIGHT/Plovdiv.
It included performances, objects, interventions
and music by: Catrin Bolt,
Petja Dimitrova, Fabiana
Faleiros, Nikolaus Gansterer,
Katharina Gruzei, Marlene
Hausegger, Katrin Hornek,
Anna Jermolaewa, Suzie
Leger, Sonia Leimer, Johann
Lurf, Lazar Lyutakov, Luisa
Kasalicky & Siegfried Zaworka, Elvedin Klacar, Vikenti
Komitski, Christian Kosmas
Mayer, Female Obsession,
Ben Pointeker, Barbis Ruder,
Marusa Sagadin, tat ort (Alexandra Berlinger Wolfgang
Fiel), Kay Walkowiak, Anna
Witt, Ina Wudtke.

Сезонът в Пловдив
с куратори Борис Костадинов,
Урсула Мария Пробст
и Валтер Зайдл

Вторият сезон на FLUCA
през 2017г.представи една
още по-мащабна програма,
представена пред жителите и
гостите на Пловдив. Тя започна
със самостоятелната изложба
на Пламен Деянофф с куратор
Борис Костадинов, а след
това продължи с литературни
четения на Петер Симон Алтман
и Амир Ор, бийтбокс уъркшоп на
ChloroPhil и Mando и голямата
видеопрограма (НЕ)ПЕРСОНАЛНО
с участието на Бернд Опл,
Богомир Дорингер, Ибро
Хасанович, Кристоф Срб, Йодас
Долфинис (Карл Килиан), Камен
Стоянов и Катарина Свобода с
куратор Борис Костадинов.
Скоро след това писателят
Георги Господинов и аниматорът
Теодор Ушев представиха филма
Сляпата Вайша.

THE FRAME THAT BLINDS US
беше проект на Катарина
Свобода и Маре ван Конингсвелд,
показващ произведения на
Марта Фишерова, Марко
Маркович, Сандро Дукич, Джо
Джо Оранджиас, Камен Стоянов,
Катарина Свобода, Христина
Ташева и Войн де Войн.
Валтер Зайдл курира
провокотивна интервенция Отместване на границите, за
която той покани Сабине Битер /
Хелмут Вебер и Никол Сикс / Паул
Петрич.

The Season in Plovdiv

FLUCA’s second season in 2017
offered an even more large-scale
program presented to the citizens
and visitors of Plovdiv. It began
with a solo exhibition by Plamen
Deyanoff, curated by Boris Kostadinov and continued with public
readings of works by Peter Simon
Altmann and Amir Or, a beatbox
workshop with ChloroPhil and
Mando and the major (IM)PERSONAL video program starring:
Bernd Oppl, Bogomir Doringer, Ibro
Hasanovic, Christoph Srb, Yodas
Dolphins (Karl Kilian), Kamen Stoyanov, Katharina Swoboda, curated
by Boris Kostadinov.
Soon after it the writer Georgi Gospodinov and animator Theodore
Ushev presented their movie The
Blind Vaysha.

THE FRAME THAT BLINDS US was
a project by Katharina Swoboda
and Mare van Koningsveld showing
works by Marta Fišerová, Marko
Markovic, Sandro Dukic, Joe Joe
Orangias, Kamen Stoyanov, Katharina Swoboda, Hristina Tasheva
and Voin de Voin.
Walter Seidl curated a provocative intervention - Stretching the
Boundaries, for which he invited
Sabine Bitter / Helmut Weber и
Nicole Six / Paul Petrisch.
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curated by Boris Kostadinov,
Ursula Maria Probst
and Walter Seidl

Проектът на Урсула Мария
Пробст през тази година
беше озаглавен: ВНИМАНИЕ!
ОБЕТОВАНО МЯСТО –
OСПОРВАНЕ НА ОБЩИТЕ
ПОЗИЦИИ. Участваха: Елке
Ауер и Естер Страганц, Лукас
Бамбози, Силвио Де Камилис
Боргес и Игор Видор, Вероника
Бургер, Мари Каранги, Емилио
Домингос, Марк-Александър
Демолин и Баптист Елбаз, Female
Obsession, Маркус Хайслейтнер,
Анна Ермолаева, Тайс Медейрос,
Михаил Михайлов, Якоб
Нойлингер и Ношин Реджаян/
Soap&Skin, Кадия де Паула и
Чико Тогни, Юлиана Дос Сантос,
Аксел Строкбургер и Коста
Тонев.
В НОЩ/Пловдив FLUCA беше
домакин на DJ парти с Еял Роб
и Барак Шнайдер от Израел, а
програмата за 2018 завърши
с екоарт проекта Креативно
зелено на пловдивските
художници Динко Ангелов и
Христофор Балабанов.
Важни събития през този сезон
бяха и програмите Испанско
и Германско кино – плод на
сътрудничеството с Институт
Сервантес -София и ГьотеИнститут.

Ursula Maria Probst’s project that
year was entitled: ATTENTION!
PROMISED PLACE – CONTESTING COMMON GROUNDS. Participants: Elke Auer & Esther
Straganz, Lucas Bambozzi, Silvio
De Camillis Borges & Igor Vidor,
Veronika Burger, Marie Carangi,
Emilio Domingos, Marc-Alexandre
Dumoulin & Baptiste Elbaz, Female
Obsession, Markus Hiesleitner,
Anna Jermolaewa, Thais Medeiros,
Michail Michailov, Jakob Neulinger
& Noushin Redjaian/Soap&Skin,
Kadija de Paula & Chico Togni, Juliana Dos Santos, Axel Stockburger,
Kosta Tonev.
At the NIGHT/Plovdiv, FLUCA hosted a DJ party featuring Eyal Rob и
Barak Schneider from Israel and
the 2017 programm was closed by
the eco-art project Creative Green
by the Plovdiv painters DInko Angelov and Christofor Balabanov.
Important events that season also
were the German and Spanish
cinema programs - a result of the
collaborations between FLUCA,
the Cervantes Institute Sofia and
Goethe-Institut.

СЕЗОНЪТ В СОФИЯ
с куратор Борис Костадинов

През пролетта на 2018 FLUCA
напусна своето традиционно
място на ул. Отец Паисий
в Пловдив и отпътува за
София. Причината беше, че
през тази година България
и Австрия последователно
председателстват Съвета
на Европа. Контейнерът
беше поставен на няколко
от най-оживените локации в
българската столица.
Първоначално FLUCA гостува
на САМСИ (Софийски арсенал Музей за съвременно изкуство)
с изложбата Олимпия на Алдо
Джианоти. Проектът беше
съпътстван от пърформанс
на Войн де Войн и парти,
организирано от DOMA Art Foundation.
Едно от най-амбициозните
събития бе международната
конференция ЕС - Западни
Балкани Арт среща в ГьотеИнститут с участието на Лана
Чмайчанин, Йованка Попова,
Олсон Ламаж, Изабела АннаМария Ритер и Катарина Шендл с
модератор Лъчезар Бояджиев.

THE SEASON IN SOFIA
curated by Boris Kostadinov

First FLUCA visited SAMSI (Sofia
Arsenal – Museum for Contemporary Art) with Olympia - exhibition
by Aldo Gianotti. The project was
enriched by a performance by Voin
de Voin and a party organised by
DOMA Art Foundation.
One of the most ambitious events
was the EU – Western Balkans Art
Summit - an international conference at Goethe-Institut invating:
Lana Cmajcanin, Jovanka Popova,
Olson Lamaj, Isabella Anna-Maria
Ritter and Katharina Schendl, moderated by Luchezar Boyadjiev.
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In the summer of 2018 FLUCA left
its usual place at Otets Paisii str.
in Plovdiv and travelled to Sofia.
The important reason was that this
year Bulgaria and Austria, one after
the other, presided the Council of
Europe. The container was stationed at some of the most popular
locations in the Bulgarian capital.

Следващото място, на
което се появи FLUCA беше градинката
Кристал. Там публиката
видя видеопрограмата на
нюйоркската кураторка Наоми
Лев, представена малко преди
това във видеопроекта на
Тайм Скуеър.
Голям интерес предизвика
перформативната инсталация
на Иво Димчев - Pussy
Catallogue, следвана от
пърформънса на Камен
Стоянов – PPP (Performing Pizza Painting), където артистът
на място приготвя пици за
публиката – посветени на
известни имена от историята
на съвременното изкуство.
В градинката Кристал беше
и събитието на фондация
Отворени изкуства 15
минути слава, с куратор Вера
Млечевска, което дава шанс
на млади художници да се
представят пред широката
публика.
В края на юни FLUCA покани
Мартина Тайг – директор
на KÖR – организацията
към общината във Виена,
отговаряща за изкуството в
публичното пространство.

The next place FLUCA popped up
was the Kristal Park. There the
audience enjoed the video program
by the New York based curator
Naomi Lev, which was presented
shortly before that as a part of the
Times Square Video Project.
Ivo Dimchev’s performative installation Pussy Catallogue caused
great interest. It was followed by
Kamen Stoyanov’s performance
PPP (Performing Pizza Painting)
where the artist cooked pizza on
site - dedicated to famous contemporary artists.
The Kristal Park also hosted the 15
Minutes of Fame, curated by Vera
Mlechevska – a project of the Open
Arts Foundation. The event gives
young artists a chance to present
their work to the broader audience.
In late June FLUCA invited Martina
Taig, director of KÖR, the Vienna
municipal organization in charge of
art in public spaces.

След това контейнерът се
премести на площад Света
Неделя и впечатли публиката
с видеоинсталацията на
Ив Тошайн и последвалия
ги пърформанс на Михаил
Михайлов. Други забележителни
събития бяха: аудио-визуалната
инсталация на Сибин Василев
и Йоан Трелу – BIG DATA,
документалният проект на
Боряна Венциславова Онова
нещо, представянето на новата
артистична резиденция World Of
Co и концертът на виенското дуо
Turumtay Zaric.

FLUCA взе активна позиция
и в разглеждането на
проблематиката на
съвременната урабанистика,
като покани за участие
групата Визия за София
и проекта Зелена линия
София – целящи проучването
и трансформирането на
градските пространства в
столицата. Основно събитие
в архитектурната програма
беше презентацията на главния
архитект на София – Здравко
Здравков, който представи пред
гражданите новите концепции за
развитието на града.
Софийската програма завърши
със Среща на независимите
арт пространства и фестивали
в София, която даде тласък
в сътрудничеството сред
алтернативната артистична
сцена и завърши с общо
решение за създаване на
Асоциация на независимите
арт инициативи.

Then the container moved to St.
Nedelya Square and impressed the
audience with a video installation
by Iv Toshain followed by a performance by Michail Michailov. Other
noteworthy events included: BIG
DATA – an audio-visual installation
by Sibin Vassilev and Yoann Trellu,
Borjana Ventzislavova’s documentary project That Thing, the presentation of the new art residency
World Of Co and the concert by
Viennese duo Turumtay Zaric.

FLUCA was also active in the
discussion on contemporary urban
planning, inviting the Vision Sofia
group and the Green Line Sofia
project, both of which aim to study
and transform urban spaces in
the capital. The main event in the
architecture program was the presentation by Sofia’s chief architect
Zdravko Zdravkov who presented
the new ideas about the development of the city.
The Sofia program ended with
Independent Art Spaces and
Festivals Summit, which gave an
impulse for the cooperation among
the alternative art scene and resulted with a decision to establish
an Association of Independent Art
Initiatives.
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FLUCA –

През септември FLUCA отново
отпътува обратно към ул.
“Отец Паисий” в Пловдив,
за да отвори своята сцена
за един голям проект, който
цели представянето на
виенската галерия Notgalerie
и същевременно участието на
FLUCA във viennacontemporary
2018, Виена.
В Пловдив Райнхолд Зисер
(директор на Notgalerie, Виена)
представи своята инсталация
refugium 01 - впечатляващо
видео, където основен обект
е отново FLUCA. Пресичайки
граници и морета, артистът лети
на контейнера някъде много
далече – на непознато място.
В желанието си да оцелее, той
създава собствени методи
за отглеждане на растения
и започва да култивира това
място. Първоначално FLUCA-пътешествието изглежда
брутално и самоубийствено, но
впоследствие се превръща в
символ на едно ново начало.
Този проект е следван от
проекта на Камен Стоянов
Въобръжението е по-важно,
куриран от Борис Костадинов,
който се представя в Notgalerie,
Виена.
Изложбата разказва за едно
чудновато село в България,
където една къща е обърната
с покрива надолу, наблизо се
извисява средновековен замък,
а до него - кукла на Айнщайн се
е облегнала на парапета на един
балкон.
Изложбата е официалното
представяне на FLUCA –
Австрийски културен павилион
в програмата във Виена на
международния панаир за
съвременно изкуство viennacontemporary 2018.

from

Plovdiv

to

viennacontemporary

FLUCA –

In September FLUCA travelled back
to Otets Paisii Str. in Plovdiv to
open its stage for a project aiming
to present Notgalerie, Vienna and
also the participation of FLUCA at
viennacontemporary 2018, Vienna.
In Plovdiv, Reinhold Zisser (director
of Notgalerie) presented his installation refugium 01 – an impressive
video where the main object once
again is FLUCA. Crossing borders
and seas the artist is flying on the
container somewhere very far – to
an unfamiliar place. In his urge to
survive, he creates his own methods for growing plants and begins
cultivating this place. Initially the
FLUCA trip seems brutal, suicidal
but then it becomes the symbol of
a new beginning.
This project was followed by
Kamen Stoyanov’s project Phantasy
is More Important, curated by
Boris Kostadinov and presented at
Notgalerie, Vienna.
The exhibition tells about a strange
village in Bulgaria where one house
is build upside down, there is also a
medieval castle nearby and next to
it is an Einstein doll looking at the
people from a balcony of a house.
The exhibition is the official
participation of FLUCA – Austrian
Cultural Pavillion in the in Vienna
program – part of the International
Fair for Contemporary Art - viennacontemporary 2018.

ОЧАКВАЙТЕ FLUCA В СЕЗОНА НА КУЛМИНАЦИЯТА!
ПЛОВДИВ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА

FLUCA IS EXPECTING YOU IN THE SEASON OF CULMINATION!
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