Седмото издание на Нощта
на музеите и галериите –
Пловдив е тук!

The 7th Plovdiv Night of
Museums and Galleries is
here!

Новото:
Разкрийте цялата Нощ на музеите и
галериите – Пловдив, 2011
на Вашия iPhone, IPAD, Andriod,
Blackberry и смартфон.
www.gallery-night.info/11/bg/apps

New this year:
Discover the entire Night of Museums and
Galleries – Plovdiv
on your iPhone, iPad, Andriod, Blackberry
and smartphone.
www.gallery-night.info/11/bg/apps

Общо:
Над 6 часа културни събития, 68
локации, 3 основни програми, изложби,
концерти, пърформанси, прожекции,
демонстрации, събития за деца

A total of:
More than 6 hours of cultural output, 68 locations, 3 main programs, numerous exhibitions, concerts, performances, screenings,
demonstrations and children’s events

Планирайте:
Сайт: gallery-night.info
Блог: gallery-night.info/blog
Следете ни във facebook, twitter

Plan your Night at:
gallery-night.info
gallery-night.info/blog
Follow us on facebook and twitter

Маршрути по интереси:
виж в блога или питай на инфо пункта

make up your own itinerary:
read our blog or ask at the info kiosk

събития само в нощта
Инфо пункт:
(точка 0 от картата):
9 – 16 септември: 11:00 – 21:00
17 септември: 10:00 – 02:00
Дати/ часове/ програми:
17 септември, събота

special events for the night
Info kiosk:
(point 0 on our map)
9 – 16 September: 11:00 a.m. – 9:00 p.m.
17 September: 10:00 a.m. – 02:00 a.m.
Dates/times/programs:
17 September, saturday

Музеи и галерии
Час: 19:00 – 01:00
Локации: 29

Museums and Galleries
Time: 19:00 – 01:00
Locations: 29

Култура и клуб
Час: 19:00 – 01:00
Локации: 18

Culture and club
Time: 19:00 – 01:00
Locations: 18

Град и публични пространства
Час: 19:00 – 01:00
Локации: 21

The City and Public spaces
Time: 19:00 – 01:00
Locations: 21

Събития за деца
Час: 16:00 – 20:00
Локации: 6

Children’s events
Time: 16:00 – 20:00
Locations: 6

Афтър парти на НОЩТА
Час: 01:00 – 05:00

After Party
Time: 01:00 – 05:00

Вход свободен за всички събития

Free entry for all events

Пловдив 17.09.2011

01:00 - 05:00 / вход свободен
ул. „иван вазов“ и ул. „Екзарх Йосиф“

ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАЩО ПАРТИ
Нощ На музЕитЕ и галЕриитЕ
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Инфо пункт

Info Kiosk
МУЗЕЙ И ГАЛЕРИИ / museums and galleries

35 Детски отдел, Народна библиотека

National Library, Children’s Department

36 „Дом на художниците“

„Artists’ House“

1

Регионален Археологически Музей – Пловдив

Regional Museum of Archeology – Plovdiv

37 Клуб „Мария Луиза“

„Maria Luiza“ Club

2

Регионален Етнографски Музей – Пловдив

Regional Museum of Ethnography – Plovdiv

38 Клуб „Найлона“

„Naylona“ Club

3

РИМ – „Българско Възраждане“

RMH – „Bulgarian Revival Exhibit“

39 Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

„Ivan Vazov“ National Library – Plovdiv

4

РИМ – „Съвременна история“

RMH – „Centre for Contemporary History“

40 Радио Пловдив – Културен център

Radio Plovdiv – Cultural Centre

5

РИМ – „Съединение на България 1885 г.“

RMH – „The Bulgarian Reunification of 1885 Exhibit“

41 Регионална дирекция „Архиви“ – Пловдив

State Archives – Plovdiv

6

Регионален Природонаучен Музей – Пловдив

Regional Museum of Natural History – Plovdiv

42 Галерия „Студио 9“

„Studio 9“ Gallery

7

Музей на Авиацията – с. Крумово

Museum of Aviation – Krumovo

43 „Фабрик бар“

„Fabric Bar“

8

Балабанова къща и Къща Хиндлиян

Balananov’s House and Hindliyan’s House

44 „Хеликон“ – Книжарница

„Helikon“ – Bookshop

9

Къща музей „Георги Божилов – Слона“

Georgi „Slona“ Bozhilov House

45 „Хермес“ – Книжарница

„Hermes“ – Bookshop

10

Галерия „Автограф“

„Autograph“ Gallery

46 „Чаената Къща“

„Tea House“

11

Галерия „Аспект“

„Aspect“ Gallery

47 artnewscafe

artnewscafe

12

Галерия „Бяла зона“

„White Zone“ Gallery

13

Галерия „Възраждане“

„Vuzrazhdane“ Gallery

14

ГХГ – „Временна експозиция“

CAG – „Temporary Exhibition Halls“

15

ГХГ – „Енчо Пиронков“

CAG – „Encho Pironkov“

16

ГХГ – „Иконна галерия“

CAG – „Icon Gallery“

17

ГХГ – „Цанко Лавренов“ и „Мексиканско изкуство“

CAG – „Tsanko Lavrenov“ & „Mexican Art“

18

Дружество на пловдивските художници (ДПХ)

Plovdiv Artists Association (PAA)

19

Галерия „Дяков“

„Dyakov“ Gallery

20 Галерия „Жорж Папазов“

„George Papazov“ Gallery

21

„Pironessa“ Art Gallery

Галерия „Пиронеса“

22 Галерия „Резонанс“

„Resonance“ Gallery

23 Галерия „Ромфея“

„Romfeya“ Gallery

24 Галерия „Сариев“

„Sariev“ Gallery

25 Арт Галерия музей „Филипополис“

„Philippopolis“ Art Gallery & Museum

26 Баня Старинна

Ancient Baths

27 Галерия „Червеното пони“

„Red Pony“ Gallery

28 Галерия „L’Union“

„L’Union“ Gallery

29 Галерия „U.P.A.R.K.“

„U.P.A.R.K.“ Gallery
Култура и клуб / culture & club

ГРАД и публични пространства / the city & public spaces
48 Античен Одеон

Roman Odeon

49 Братска могила, парк „Отдих и култура“

Bratska Mogila, „Otdih i Kultura“ Park

50 Кино „Космос“

„Cosmos“ Cinema

51 Небет тепе, Старинен Пловдив

Nebet Tepeh, Old Town

52 Паркинг, ул. „Загреб“, Капана

Parking Lot, „Zagreb“ St., Kapana

53 Паркинг, ул. „Константин Стоилов“ № 14, Капана

Parking Lot, 14 „Konstantin Stoilov“ St., Kapana

54 Паркинг, ул. „Отец Паисий“ № 15

Parking Lot, 15 „Otets Paisiy“ St.

55 Паркинг, ул. „Станислав Доспевски“

Parking Lot, „Stanislav Dospevsky“ St.

56 Паркинг, Църква „Св. Богородица“

Parking Lot, Sveta Bogoroditsa Church

57 Площад Централен

Central Square

58 По маршрута на Нощта

Following the Night’s Itinerary

59 Публични пространства

Public Spaces

60 Тютюнев склад

Tobacco Warehouse

61 ул. „Абаджийска“ и ул. „Криволак“, Капана

„Abadjiyska“ St. and „Krivolak“ St., Kapana

62 ул. „Витоша“ (Лапидариум)

„Vitosha“ St. (Lapidarium)

63 ул. „Княз Александър I“ № 4

4 „Knyaz Alexander I“ St.

64 ул. „Отец Паисий“

„Otets Paisiy“ St.

65 ул. „Отец Паисий“ № 36

36 „Otets Paisiy“ St.

30 „Акустик бар“

„Acoustic Bar“

66 ул. „Отец Паисий“ и ул. „Ген. Гурко“

„Otets Paisiy“ St. and „Gen. Gurko“ St.

31

Roman Amphitheatre

67 ул. „Станислав Доспевски“

„Stanislav Dospevsky“ St.

68 ул. „Хр. Г. Данов“ № 37

37, „Hr. G. Danov“ St.

Античен Театър

32 Арменски културен комплекс

Armenian cultural complex

33 БНТ – Пловдив

Bulgarian National Television – Plovdiv

34 „Галерия в градината“

„Gallery in the Garden“

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ –
ПЛОВДИВ

REGIONAL MUSEUM OF
ETHNOGRAPHY

Пл. „Съединение“ № 1

1 Saedinenie Sq.

Старинен Пловдив
ул. „Д-р Стоян Чомаков“ № 2

Old Town
2 Dr. Stoyan Chomakov St.

21:30 – 23:00
„Съкровищата от Калояново“ – филм
за разкопките и археологическите
проучвания на надгробни могили на
тракийските царе край селищата
Дуванлий и Чернозем. Автор: Нона
Йотова
„Тайните на Долнослав“ – филм за
открития енеолитен култов комплекс
край село Долнослав. Автор: Нона
Йотова
„Разкопки в Древния Пловдив“ –
филм за археологическите проучвания
на римския стадион в града. Автор:
Нона Йотова
19:00 – 21:00
„Какъв Иисус откриваме под пластовете на времето? Вярата на ранните
християни и историческите факти“ –
лекция на д-р Мартин Хайде (Германия), изследовател и преводач от
древни езици, проф. Питър С. Уилямс
(Норвегия) – Конферентна зала
Организатори: Сдружение ХАРТА,
Регионален археологически музей –
Пловдив

19:00 – 24:00
Prehistoric artifacts (tools, ceramics,
figurines) from the area of Dolnoslav and
Mouldava; funeral gifts (weapons, jewelry,
ceramics) from the Thracian tombs near
Douvanli and Chernozem; numismatic
collection. Lapidarium: fragments from
public and residential buildings – columns,
freezes, mosaics, ritual tiles from AD I-III
century.
Christian Archeology –
exhibition – rare and valuable items from
the museum’s book collection.
21:30 – 23:00
Documentary films by Nona Yotova:
The Treasures of Kaloyanovo – about the
archeological research of the Thracian
tombs near Douvanli and Chernozem.
The Secrets of Dolnoslav – about the
recently found temples from the Eneolithic
period near Dolnoslav.
Digging in the Ancient Plovdiv – about
the archeological research of Plovdiv’s
Roman stadium.

Детска програма:
17:00 – 20:00
„Детски художествен пленер“ – рисуване експозицията на музея с любезната подкрепа на National Geographic
България
Основна програма:
„Най-доброто от Цочо Пеев“ – юбилейна авторска изложба, карикатури
и авторски шаржове на живо от Цочо
Пеев
Цочо Пеев е роден през 1951 г. и
от 1976 г. се занимава с карикатура,
илюстрация и оформление на книги.
През 1990 г. става член на Съюза
на българските художници. Един от
организаторите на Международното
биенале „Майстори на карикатурата“
– Пловдив.
20:00 – 23:00
Майсторска изложба на една карловска фамилия: Христо и Павел Неделеви
(ножари), Марин Неделев (медникар) демонстрации на майсторите
Христо Неделев (Карлово) е майстор
ножар, който през 2010 г. печели първа
награда на Международния панаир на
народните занаяти – Етъра с копие на
200-годишен нож грошак. Най-добрият майстор на класическата кания.
Марин Неделев (Карлово) е майстор
медникар, който изработва многообразни съдовете му от кована мед.
Павел Неделев (Карлово) е майстор
ножар работещ и с гравюра.

19:00 – 21:00
The Jusus we discover under the layers
of time: historical fact and the faith of the
early Christians – a lecture by researcher
and translator Dr. Martin Heide (Germany)
and Peter S. Williams (Norway) – Conference Room.
Organised by: HARTA Association and the
Regional Museum of Archeology – Plovdiv

www.ethnograph.info

19:00 – 24:00
Експозицията включва праисторически артефакти от проучени селищни
могили и култови комплекси край Долнослав и Мулдава; погребални дарове
от проучени тракийски надгробни
могили край Дуванлий и Чернозем;
богата нумизматична колекция. В
Лапидариума на музея са изложени
фрагменти от публични сгради и
жилищни постройки – колони, фризове,
оброчни плочки и мозайки от I-III в.
„Християнска археология“ –
изложба на редки и ценни издания от
книжния фонд на музея

20:30 – 23:00
„Етноритми под тепетата“ – музикално и танцово изпълнение на ансамбъл „Иглика“ и Формация „Поколения“ с
ръководител Венцислава Еленска

music & dance performance/ exhibition / children’s program

REGIONAL MUSEUM OF
ARCHEOLOGY

концерт, танци / изложба / детска програма

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ –
ПЛОВДИВ

screening / lecture / permanent exhibit

лекция / прожекция / постоянна експозиция
www.archaeologicalmuseumplovdiv.org

МУЗЕИ / MUSEUMS

МУЗЕИ / MUSEUMS

1

Children’s Program:
With the support of National
Geographic Bulgaria
17:00 – 20:00
Children’s Pleine Air – drawing objects
from the museum’s exhibit.
Main Program:
19:00 – 23:00
The Best of Tsocho Peev – anniversary
exhibition – cartoons – live caricature
portraits.
Tsocho Peev was born in 1951. His
professional interests include cartoon,
illustration and book design. He is a member of the Union of Bulgarian Artists (since
1990). He is also one of the organisers
of the Masters of Caricature International
Biennial in Plovdiv.
20:00 – 23:00
The Nedelevs: A Family of Cutlers and
Coppersmiths – exhibition and demonstration.
Cutler Hristo Nedelev from Karlovo.
In 2010, he won the First Prize in the International Folk Crafts Fair in Etura, Northern
Bulgaria, for his copy of a 200-year old
“groshak” knife. He makes the best classical “kania” knives in the country. Coppersmith Marin Nedelev makes beautifully
varied copper pots, dishes, basins, jugs
and cups. Cutler Pavel Nedelev makes
European, traditional and hunting knives.
20:30 – 23:00
Ethnorhythms beneath the Hills – music
and dance performance by the Iglika Folk
Dance Ensemble and Generations Group
(Iglika Association) – director: Ventsislava
Elenska.

2

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –
ПЛОВДИВ, Център за
съвременна история

REGIONAL MUSEUM OF HISTORY,
Centre for Contemporary History
Sahat Tepeh

Старинен Пловдив
ул. „Цанко Лавренов“ № 1

Old Town
1 Tsanko Lavrenov St.

Сахат тепе
ул. „Ангел Букорещлиев“ № 14

14 Angel Boukoreshtliev St.

19:00 – 01:00
Постоянна експозиция „Българско
Възраждане“
Експозиционната площ е 825 кв. м,
разположена в единадесет зали и два
салона, при съответното художествено оформление, което не накърнява
вътрешната архитектура на къщата.
Проследява се историята на Пловдив
от XV до XIX в. с богат веществен,
документален и снимков материал.
Залите на първия етаж представят
етническото многообразие и стопанското развитие на града от османската епоха. на втория и третия етаж
са развити темите за борбата на
българите за новобългарска просвета,
самостоятелна църква и национална
независимост.

19:00 – 01:00
The Bulgarian Revival – permanent exhibit.
The exhibit, which is laid out on three
floors on a total area of 825 sq.m., traces
the history of Plovdiv through objects,
documents and photographs. The first
floor presents the city’s economic development and ethnic diversity during the Ottoman era, while the second and the third
floors develop the themes of the Bulgarian
people’s struggle for independent church
and education, as well as the Bulgarian
national liberation movement.

19:00 – 01:00
Постоянна експозиция „Душата на
японската кукла“
Представя се историята на
японските кукли, които заемат
особено място в дома и бита на всеки
японец. По време на празника Секку,
свързан със смяната на сезоните, на
момчетата и момичетата за първи
път се подаряват специални фигурки,
към които се отнасят като към живи
същества. Когато те остареят или
станат ненужни, собствениците им
не ги хвърлят, а устройват истински
прощални церемонии и погребения.
Куклите се отнасят в някой храм за
сбогуване, като към всяка от тях се
изказва благодарност и след това се
изгарят.

www.historymuseumplovdiv.org

www.historymuseumplovdiv.org

19:00 – 01:00
„25 години по-късно“ – откриване на
изложба на фотографска група „Казанлък ‘85“: Александър Иванов, Бедрос
Азинян, Желиан Николов, Мариан Димитров, Георги Димов – посмъртно
Фотографска група „Казанлък ‘85“
е създадена през 1985 г. Печелят редица престижни награди в национални
и международни фотографски изложби
и конкурси и дават основание да се
заговори за Казанлъшка фотографска
школа.

exhibition opening / permanent exhibition

REGIONAL MUSEUM OF HISTORY,
Bulgarian Revival Exhibit

откриване на изложба / постоянна експозиция

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –
ПЛОВДИВ, Експозиция
„Българско Възраждане“

permanent exhibition

постоянна експозиция

МУЗЕИ / MUSEUMS

МУЗЕИ / MUSEUMS
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19:00 – 01:00
The Soul of the Japanese Doll – permanent exhibit.
The exhibit presents the history of
Japanese dolls, which have a special
place in the daily life of the Japanese
people. On the holiday Tango no Sekku,
which marks the transition from spring to
summer, young boys and girls are given
small figurines which they take home and
treat like real human beings. When the
dolls get old or are not needed by the children anymore, their owners hold farewell
ceremonies and organise doll funerals.
The dolls are taken to a temple for people
to thank and say good bye to them, then
they are burned.
19:00 – 01:00
25 Years Later – photography exhibition – opening – Kazanluk’85 Group:
Alexander Ivanov, Bedros Azinyan, Zhelian
Nikolov, Marian Dimitrov, Georgi Dimov (in
memoriam).
The Kazanluk’85 Group was founded
in 1985. The group’s members have
won prestigious awards from a number
of national and international exhibitions
and are often referred to as the Kazanluk
photography school.

4

1 Saedinenie Sq.

20:00 – 01:00
„Дарителството – памет за утре“
– изложба на дарения и дарители на
Регионален исторически музей – Пловдив (1990–2010 г.)
Изложбата включва снимки,
картички, лични вещи и спомени от
живота на Пловдив и известни личности, свързали своя творчески и бизнес
път с града на тепетата в периода
от края на XIX до втората половина
на XX век.

19:00 – 01:00
The Bulgarian Reunification of 1885 –
permanent exhibit.
On an area of 900 sq.m., the exhibit
tells the history of the Bulgarian Reunification of 1885 and the Serbo-Bulgarian War
of the same year through stamps, medals,
weapons, photographs and documents,
which belonged to real-life participants in
those events. Some of the themes covered
in the exhibit are: the Congress of Berlin
of 1878 (which reorganised the Balkans
after the Russo-Turkish War); the birth and
development of Eastern Rumelia and the
preparation of the unification of Eastern
Rumelia with the Principality of Bulgaria on
6 September 1885.
19:00 – 01:00
The 9th Plovdiv Infantry Regiment in the
National Liberation Wars – exhibition.
The exhibition includes photographs,
documents and objects tracing the history
of the 9th Plovdiv Infrantry Regiment from
its founding to the Second World War,
as well as a reproduction of a command
centre from the First World War.

REGIONAL MUSEUM OF
NATURAL HISTORY

ул. „Хр. Г. Данов“ № 34

34 Hristo G. Danov St.

Детска програма:
17:00 – 18:00
„Намери ме в музея!“ – уъркшоп за
сглобяване на картинен пъзел (максимален брой участници: 20 деца)
18:00 – 19:00
„Оцвети ме! Назови ме кой съм аз!“ –
уъркшоп за оцветяване на контури на
животни по зададени картинки (максимален брой участници: 20 деца)

Основна програма:
19:00 – 01:00
Постоянна експозиция
Музеят разполага с девет съвременно оформени експозиционни зали
за минерали, ботаника, безгръбначни,
аквариум, морско дъно, риби, земноводни, влечуги, птици, бозайници. В
приземния етаж е разположена зала с
над 40 различно оформени сладководни аквариума. Това е най-голямата в
България експозиция на сладководни
риби и растения.

20:00 – 01:00
Donating: Memory for Tomorrow – objects
donated to the museum in the last two
decades –exhibition.
Photos, postcards, objects and personal memories of some of Plovdiv’s well
known personalities from the end of the
19th c. to the second half of the 20th c.

www.rnhm.org

19:00 – 01:00
Постоянна експозиция „Съединение на
България 1885 г.“
В пет зали, върху площ от 900
кв.метра са разположени оригинални
експонати на участници в Съединението и Сръбско-българската война.
Експозицията обхваща периода от
подписването на Берлинския договор
(1878 г.) до Сръбско-българската война
(1885 г.). Основни акценти в нея са изграждането и развитието на Източна
Румелия, подготовката и осъществяването на Съединението с Княжество
България (1885 г.)

ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ –
ПЛОВДИВ

22:00
„Българските видове земноводни,
влечуги, безгръбначни“ – прожекция
на образователни филмчета в зала
„Геология“. Автор: Огнян Тодоров

screening / permanent exhibition / children’s program, workshop

площад Съединение № 1

прожекция / постоянна екзпозиция / детска програма, уъркшоп

REGIONAL MUSEUM OF HISTORY,
Bulgarian Reunification of 1885 Hall

exhibition / permanent exhibition

изложба / постоянна експозиция

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –
ПЛОВДИВ, Зала „Съединение на
България 1885 г.“

19:00 – 01:00
„9-и пехотен пловдивски полк във
войните за национално освобождение“
– изложба
Изложбата представя в снимки,
документи, експонати историята
на 9-и пехотен пловдивски полк от
неговото сформиране до участието
му във Втората световна война. Чрез
възстановка на команден пункт от
Първата световна война посетителят ще може да се потопи във военното ежедневие на офицерския състав.

www.historymuseumplovdiv.org
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Children’s Program:
17:00 – 18:00
Find Me in the Museum! – puzzle game
workshop (maximum number of participants: 20).
18:00 – 19:00
Colour Me and Name Me! – animal
colouring workshop (maximum number of
participants: 20).

Main Program:
19:00 – 01:00
Permanent exhibit
Nine exhibition halls covering the following areas: minerals, botany, invertebrates, sea bed, fish, amphibians, reptiles,
birds and mammals. The basement houses
a set of 40 aquariums containing the biggest collection of freshwater fish and flora
in Bulgaria.
22:00
Bulgaria’s Amphibians, Reptiles and
Invertebrates – documentaries by Ognyan
Todorov – Geology Hall.

6

с. Крумово, обл. Пловдив

Village of Krumovo

Детска програма:
10:00 – 12:00
„Това видях в Музея на авиацията“ –
изложба от детски пленер
Основна програма:
09:00 – 19:00
Постоянна експозиция
Музеят разполага с две
експозиции – външна и вътрешна.
Вътрешната разказва историята на
българската авиация и представя постиженията на българската космонавтика. Външната експозиция включва
летателни апарати – самолети и вертолети от военната, гражданската,
селскостопанска и спортна авиация;
самолетообслужваща техника; ракетна техника и въоръжение.

Children’s Program:
10:00 – 12:00
I Saw This At the Museum of Aviation! –
children’s pleine air.

Old Town
57 Konstantin Stoilov St.

19:00 – 01:00
Национални есенни изложби –
Пловдив 2011, Куратор: Борис Данаилов

www.oldplovdiv.com

*Krumovo is a 14-minute ride on an airconditioned Siemens commuter train which
leaves for nearby Assenovgrad on the
hour. Central Railway Station, track 11. Get
offat stop No. 3 – Mavroudovo.

19:00 – 01:00
National Autumn Exhibitions – Plovdiv 2011
curated by Boris Danailov
19:00 – 22:00
Angels with a Mission… The Sequel – exhibition and charity auction of photographs
by Kalina Arsova, 2nd floor.
The exhibition contains photographs
of children conceived by in-vitro fertilisation and is supported by the I Want a Baby
Foundation. It has previously been shown
in Sofia, Rousse, Gabrovo, Stara Zagora,
Blagoevgrad, Karlovo, Bourgas, Varna,
Dobrich and Veliko Turnovo.

КЪЩА ХИНДЛИЯН

HINDLIYAN HOUSE

Старинен Пловдив
ул. „Артин Гидиков“ № 4

Old Town
4 Artin Gidikov St.

19:00 – 01:00
Национални есенни изложби –
Пловдив 2011, Куратор: Борис Данаилов

16:00 - 17:00
Flying Radio-Controlled Model Aircraft –
demonstration by museum staff.

www.airmuseum-bg.com

BALABANOV’S HOUSE

Старинен Пловдив
ул. „Константин Стоилов“ № 57

19:00 – 22:00
Благотворителен търг на фотографии
от изложба на Калина Арсова, етаж II
„Ангели с мисия…Продължението!“ – изложба на деца, заченати ин
витро. Представена е в София, Русе,
Габрово, Стара Загора, Благоевград,
Карлово, Бургас, Варна, Добрич, Велико
Търново и др. Организира Фондация
„Искам бебе“.

Main Program:
09:00 – 19:00
Permanent exhibit
The indoor exhibit traces the history
of Bulgarian aviation and astronautics,
while an impressive collection of historic
airplanes and helicopters – once part of
the country’s military, passenger and agricultural fleets – is arranged outside.

16:00 – 17:00
Провеждане на демонстративни полети с радиоуправляеми модели в района
на музея

*Влак от Пловдив до Асеновград. Слиза
се на спирка Маврудово – третата
по ред. Пътуването трае 14 мин. със
съвременна мотриса, оборудвана с
климатична инсталация. Влакът тръгва от 11 коловоз през един час.

БАЛАБАНОВА КЪЩА

exhibitions

MUSEUM OF AVIATION,
Affiliate of the National War Museum

изложби

МУЗЕЙ НА АВИАЦИЯТА,
филиал на НВИМ – София

demonstration / permanent exhibition / children’s program

демонстрация / постоянна експозиция / детска програма

МУЗЕИ / MUSEUMS

МУЗЕИ / MUSEUMS
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19:00 – 01:00
National Autumn Exhibitions – Plovdiv 2011
curated by Boris Danailov
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Старинен Пловдив
ул. „Княз Церетелев“ № 1

Old Town
1 Knyaz Tseretelev St.

19:00 – 01:00
„Една хубава нощ“ – изложба живопис
на Максим Бояджиев
Максим Бояджиев е роден през
1954 г. в Димитровград. Завършва
Техникум по реставрация. Член е на
СБХ, въпреки липсата на академично
художествено образование. През
80-те години е част от артистичната бохема на Пловдив, но в първите
месеци на демокрацията напуска
града и се установява в София. След
трагичен инцидент Максим е прикован
на инвалидна количка и се завръща
в Пловдив. Негови творби притежават Национална художествена
галерия – София, Градските художествени галерии в София, Пловдив, Ямбол,
Сливен и Кюстендил, частни колекции
в България, Турция, Гърция, Германия,
Великобритания, Франция, Швейцария,
Полша, Чехия, САЩ и Япония.

19:00 – 01:00
One Beautiful Night – exhibition – oil paintings – Maxim Boyadjiev.
Maxim Boyadjiev was born in 1954 in
Dimitrovgrad. He graduated from the High
School for Restoration. He is a member
of the Union of Bulgarian Artists, although
he never completed a higher degree in
the arts. In the 1980s, he lived and worked
in Plovdiv, but in the first months after
the political changes of 1989 he moved
to Sofia. Following a tragic accident
which bound him to a wheel chair, Maxim
returned to Plovdiv. His works are owned
by the National Art Gallery, the City Galleries in Sofia, Plovdiv, Yambol, Sliven and
Kyustendil, as well as by private collectors
in Bulgaria, Turkey, Greece, Germany,
the United Kingdom, France, Switzerland,
Poland, the Czech Republic, the United
States and Japan.

Галерия „АВТОГРАФ“

AUTOGRAPH Gallery

Старинен Пловдив
ул. „4-ти януари“ № 1

Old Town
1, 4th January St.

19:00 – 01:00
„Приказки с четка“ – изложба живопис
на Стоян Божкилов
Стоян Божкилов е автор, чиито
творби представят чувството му за
хумор. Изложбата показва живописни
платна в характерния наивистичен
стил на художника.

exhibition

GEORGI “SLONA” BOZHILOV
HOUSE & MUSEUM

изложба

КЪЩА МУЗЕЙ „ГЕОРГИ
БОЖИЛОВ – СЛОНА“

exhibition

изложба

ГАЛЕРИИ / GALLERIES

МУЗЕИ / MUSEUMS
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19:00 – 01:00
Paintbrush Tales – exhibition – oil paintings – Stoyan Bozhkilov.
Stoyan Bozhkilov’s often humorous
works are in a distinctive naivist style.

10

WHITE ZONE Gallery

ул. „Петър Парчевич“ № 14

14 Petar Parchevich St.

19:00 – 01:00
Petar Velikov – drawings – exhibition
opening.
Petar Velikov was born in 1975. He
graduated from the Tsanko Lavrenov High
School of Fine Arts and the National Art
Academy in Sofia, with a degree in engraving/black-and-white drawing. Since 2000,
he has taken part in a number of international exhibitions and received awards for
his small-size prints and ex libris designs.
He has had solo exhibitions in Belgium,
France and Turkey.

20:00 – 24:00
Демонстрация на графични техники с
участието на Петър Великов
Публиката ще се запознае както
със спецификата на процеса и различните възможности при отпечатване
на графики с един и повече цветове,
така и с начина и дисциплината при
печат на една и повече плочи.

www.sites.google.com/site/whitezonegallery

19:00 – 01:00
Изложба графика и рисунка на Петър
Великов – откриване
Петър Великов е роден през
1975 г. Завършва Художествената
гимназия „Цанко Лавренов“ – Пловдив
и Националната художествената
академия – София, специалност „Графика“. От 2000 г. активно участва в
международни изложби. Носител
на награди за графика малък формат
и ех libris. Има самостоятелни изложби
в Белгия, Франция и Турция.

19:00 – 22:00
„Съществуване сред съществуващото“ – самостоятелна изложба
живопис на Румен Читов (София), в
присъствието на автора
Румен Читов е роден в Карлово
през 1960 г. Завършва Художествена
гимназия „Дечко Узунов“ в Казанлък
и следва в Националната художествена академия – София, специалност
„Живопис“ при проф. Петър Михайлов.
От 1990 г. е член на СБХ. От 1995
г. работи с галерия Heinz Janssen,
Kevelaer, Германия и участва в
съвместни инициативи с галерии от
Германия, Белгия, Холандия и Испания.
Има изложби в България, Германия,
Люксембург.

22:00 – 01:00
„Часът на художника“ – демонстрация
на техники върху хартия (колаж) и дървопластика с участието на Николай
Маринов, Любомир Вутов, Александър
Димитров

demonstration / exhibition, meeting with the artist

Галерия „БЯЛА ЗОНА“

1A Stefan Stambolov Sq.
(next to the Town Hall)
демонстрация / изложба, среща с автора

ASPECT Gallery

Пл. „Стефан Стамболов“ № 1А
(до Община Пловдив)
demonstration / exhibition opening

демонстрация / откриване на изложба

Галерия „АСПЕКТ“

20:00 – 24:00
Engraving – a demonstration by Petar Velikov – working with one or several colours
– printing with one or several plates.

www.galleryaspect.com

ГАЛЕРИИ / GALLERIES
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19:00 – 22:00
Existing Amid the Existing – Roumen Chitov (Sofia) – oil paintings – solo exhibition
& meeting with the artist.
Roumen Chitov was born in Karlovo
in 1960. He graduated from the Dechko
Ouzounov High School in Kazanluk and
the National Art Academy in Sofia, where
he studied oil painting with Prof. Petar
Mihailov. He is a member of the Bulgarian
Union of Artists since 1990. Since 1995,
he has worked with the Heinz Janssen
Gallery in Kevelaer (Germany) and taken
part in exhibitions in Germany, Belgium,
the Netherlands and Spain. He has had
solo exhibitions in Bulgaria, Germany and
Luxemburg.
22:00 – 01:00
Artist’s Hour – a demonstration by Nikolai
Marinov, Lyubomir Voutov, Alexander Dimitrov – collage and wood sculpture.

Съпътстваща програма:
19:00 – 21:00
„Плашилото – социолог и сатирик“ –
макси инсталация на Матей Матеев
„Градското плашило“ – мини инсталация на Сим Алексиев
19:00 – 20:00
„Плашилото на живо“ с участието на
Стефан Попов (актьор) – скечове по
текстове на Матей Матеев и Сим
Алексиев

20:00 – 22:30
„Най-дългото плашило в живописта“ –
рисуване на живо на Иван Чакъров
21:00 – 23:30
„Най-шареното плашило в графиката“
– отпечатване на живо от Владимир
Генадиев
20:00 – 23:30
Силвия Павлова и нейните „Модни плашила – еталон за „не“-подражание“
20:00 – 22:30
„Бостанското плашило“ – рисувателно изследване на пол, бит, емоции и
легенди от Димитър Рашков
24:00
„Плашилото си легна“
19:00 – 01:00
„Граждански клуб и неговите плашила“

19:00 – 01:00
The Scarecrow: the People’s Symbol – live
studio with the participation of the Citizens’
Club.
Parallel Program:
19:00 - 21:00
The Scarecrow – Sociologist and Satirist –
maxi installation by Matey Mateev.
The City Scarecrow – mini installation
by Sim Alexiev.
19:00 - 20:00
The Living Scarecrow – a performance by
actor Stefan Popov – based on texts by
Matey Mateev and Sim Aleksiev.
20:00 - 23:00
The Scarecrow Crucified – Stavri Kalinov.
20:00 - 22:30
The Longest Scarecrow in the History of
Painting – live studio with Ivan Chakurov.
21:00 - 23:30
The Most Colourful Scarecrow in the History of Engraving – live studio with Vladimir
Genadiev.
20:00 - 23:30
Fashion Scarecrows: What Not to Wear –
by Silvia Pavlova.
20:00 - 22:30
The Farmer’s Scarecrow – an artistic
examination of gender, daily life, emotions
and legends by Dimitar Rashkov.
24:00
The Scarecrow Goes To Bed
19:00 - 01:00
The Citizens’ Club and Their Scarecrows

CITY ART GALLERY,
Temporary Exhibitions Hall

ул. „Княз Александър I“ № 15

15 Knyaz Alexander I St.

20:00, Етаж II
„Ателие 52 – Свободната територия“ – изложба и работно ателие на
авторите Валентин Колев, Светлозар
Бенчев, Здравка Василева, Станимир
Видев, Милена Мишева, Николай Маринов, Ивайло Христов, Кирил Харалампиев, Димитър Генчев, Рада Пилюшка,
Трендафила Трендафилова, Иван Милев.
Куратор: Здравка Василева
Изложбата събира няколко поколения художници, завършили „Живопис“
в Национална художествена академия,
в Ателие 52 на художника Найден
Петков. Всеки посетител може да
бъде не само зрител, но и участник в
акцията на Ателие 52 като модел в
подредената постановка или любител,
решил да опита да бъде художник за
една вечер.
21:00 – 01:00, Етаж I
„Завръщане“ – изложба живопис,
акварел и еротични рисунки на Йоан
Левиев
Изложбата представя 14 творби
(живопис и акварел) и 30 еротични
рисунки на Йоан Левиев, непоказвани
в Пловдив. Живописните творби и
акварелите са рисувани между 1982 и
1989 г. и са произведенията, които са
останали от общо четирите изложби
на Йоан Левиев в САЩ. Повечето от
платната в изложбата принадлежат
към един и същ цикъл – „Песен на
песните“.

www.galleryplovdiv.com

19:00 – 01:00
„Плашилото – символ народен“ –
ателие на живо с участието на
Граждански клуб

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА
ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ,
Зала за временни изложби

23:00 – 01:00
Връчване на ежегодна награда „Полет
над Пловдив“ на КЦМ 2000 АД за музей
или галерия, работещи най-добре с
публиката в Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2011

annual award ceremony / exhibition, demonstration

Old Town
1 Stoyan Chalukov St.
връчване на ежегодна награда / изложба, демонстрация

VUZRAZHDANE Gallery

Старинен Пловдив
ул. „Стоян Чалъков“ № 1
installation, demonstration / reading

инсталация, демонстрация / литература

Галерия „ВЪЗРАЖДАНЕ“

20:00 – 23:00
„И плашилото разпнато като Исус“ –
Ставри Калинов

www.vazrazdane-gallery.com
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20:00, 2nd floor
Studio 52: The Free Territory – works
by Valentin Kolev, Svetlozar Benchev,
Zdravka Vassileva, Stanimir Videv, Milena
Misheva, Nikolai Marinov, Ivailo Hristov,
Kiril Haralampiev, Dimitar Genchev, Rada
Pilyushka, Trendafila Trendafilova, Ivan
Milev – exhibition and live studio – curator:
Zdravka Vassileva.
The exhibition presents the works of
several generations of artists who have
graduated from the Oil Painting Program of
the National Art Academy in Prof. Naiden
Petkov’s Studio 52. Members of the public
can participate in the live studio by posing
as models or trying their hand as artists.
21:00 – 01:00, 1st floor
Return – exhibition – oil paintings, water
colours and erotic drawings by Yoan
Leviev.
The exhibition includes 14 oil paintings/water colours and 30 erotic drawings
by Yoan Leviev, which have previously not
been shown in Plovdiv. The oil paintings
and water colours were created between
1982 and 1989, and are everything which
is left from Leviev’s four solo exhibitions in
the United States during this period. Most
of them belong to Song of the Songs – a
series the artist started in Paris and continued to develop thereafter. Self-mockingly,
the character of King Solomon is based on
the artist himself.
23:00 – 01:00
Flight Over Plovdiv KCM 2000 AD Award
for Best Approach to the Public during the
Plovdiv Night of Museums and Galleries –
Award Ceremony.

PLOVDIV CITY GALLERY,
Encho Pironkov Permanent Exhibit

20:00
Концерт на група Kopfdrehung – Иван
Костолов (китари), Ивайло Стоянов
(DJ), Владимир Даов (ударни)
Група Kopfdrehung е основана през
2005 г. в академията за изкуства
Städelschule във Франкфурт на Майн
(Германия) от няколко студенти по
изящни изкуства. Композициите им
може да се вместят в понятието
саунд-арт и представляват смесица
от звуци с DJ и рок-елементи. След
завръщането си в България участват във фестивала Sound Check в с.
Езерец, озвучават и откриването на
годишната изложба на Секция 13 в
галерията на „Шипка 6”, София.

19:00 – 01:00
Encho Pironkov – oil paintings – permanent exhibit.
The exhibition is made of 45 works,
created during different periods, which
were donated to the museum by the
artist. Encho Pironkov (b. 1932) belongs
to a generation of artists who modernized Bulgarian art in the 1960s. His works
have a bright palette and a characteristic
expressivity.
20:00
Kopfdrehung - Ivan Kostolov (guitars), Ivailo
Stoyanov (DJ), Vladimir Daov (percussion)
– live music.
The Kopfdrehung was founded in
2005 by non-professional musicians –
students of fine arts in the Städelschule
in Frankfurt – whose music can best be
described as sound art. Their compositions are a mixture of sounds and DJ/rock
elements. After their graduation, two of the
group’s members returned to Bulgaria and
took part in the Sound Check Festival in
the village of Ezerets (2011). In the same
year, they also performed at the opening of
the annual exhibition of Section 13 at the
Shipka 6 Gallery in Sofia.

CITY ART GALLERY,
Icon Gallery

Старинен Пловдив
ул. „Съборна“ № 22

Old Town
22 Saborna St.

19:30 – 01:00
„Тома Вишанов и неговият кръг в
Унгария през ХVIII век“ – откриване на
изложба
Гостуващата фотоизложба е
представена за първи път в Българския културен институт в Будапеща
през 2008 г. Организатори са Светла
Москова (ГХГ – Пловдив) и Елена Генова (Институт за изследване на изкуствата). Изложбата разкрива малко
известни факти, свързани с влиянието
на основателя на Банската живописна
школа от епохата на Българското
Възраждане – Тома Вишанов-Молера,
върху унгарски иконописци. Тя вече е
представена през май-август 2010
г. в криптата на храм-паметник „Св.
Александър Невски“.
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19:30 – 01:00
Toma Vishanov and His Circle of Fellow
Artists in 18th Century Hungary – exhibition opening.
This traveling photo exhibition was
first shown in the Bulgarian Cultural Institute in Budapest in 2008. It reveals little
known facts about the influence of Toma
Vishanov – founder of the Bansko School
of Icon Painting – on a group of fellow
Hungarian icon painters. The exhibition,
which in 2010 was also shown at the crypt
of the Alexander Nevski Cathedral in Sofia,
is organised by Svetla Moskova from the
Plovdiv City Art Gallery and Elena Genova
from the Institute for Arts Research.

20:00
„Православни песнопения“ – концерт
на Смесен хор при храм „Св. Троица“.
Диригент: Весела Гелева
21:00 – 01:00
„Непоказвани възрожденски икони от
фонда на ГХГ – Пловдив и Пловдивска
митрополия“ – обновена постоянна
експозиция
20:00
Mixed Choir of the Sveta Troitsa Church
– Ortodox chants – conductor: Vessela
Geleva – concert.

www.galleryplovdiv.com

19:00 – 01:00
Постоянна експозиция
Експозицията представя 45 дарени от автора творби, обхващащи различни периоди от неговото творческо
развитие. Енчо Пиронков (роден 1932
г.) е от поколението художници, което
през 60-те години на ХХ в. осъвременява облика не само на пловдивската
живописна школа, но и на българското
изобразително изкуство. Стилът на
Енчо Пиронков се отличава със силен
експресивен жест и ярък колорит.

music / permanent exhibition

концерт / постоянна експозиция

Старинен Пловдив
ул. „Васил Кънчев“ № 1

постоянна експозиция / концерт / откриване на изложба

Old Town
1 Vassil Kunchev St.

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА
ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ,
Иконна галерия

permanent exhibition / music / exhibition opening

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА
ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ,
Постоянна експозиция „Енчо
Пиронков“

www.galleryplovdiv.com

ГАЛЕРИИ / GALLERIES

ГАЛЕРИИ / GALLERIES
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21:00 – 01:00
Unshown Bulgarian Revival Icons from the
Collections of the City Art Gallery – Plovdiv and the Plovdiv Bishopric – up-dated
permanent exhibit.

20:00 – 01:00
Постоянна експозиция „Мексиканско
изкуство“
Експозицията е по същество
първата изцяло комплектована художествена галерия извън границите на
Мексико и е пълен обзор на съвременната мексиканска графика. Включва
копия на доколумбова керамика, на
музикални инструменти, произведения
на художествените занаяти. От 1981
г. мексиканската култура присъства
в България чрез колекция от 1 300
графики, дарени от Национален дарителски фонд „13 века България“.
Постоянна експозиция „Цанко Лавренов“
Постоянната експозиция включва
60 платна, текстове, фотографии,
факсимилета и рисунки на художника
Цанко Лавренов (1896–1978 г.). Той е
един от българските примитивисти,
черпещ вдъхновение от културното
наследство, иконописта и народния
бит.

PLOVDIV ARTISTS’
ASSOCIATION
Exhibition Hall

Old Town
11 Artin Gidikov St.

ул. „Гладстон“ № 32

32 Gladstone St.

19:00 – 01:00
National Autumn Exhibitions – Plovdiv 2011
curated by Boris Danailov
20:00 – 01:00
Mexican Art Permanent Exhibit
This exhibit – the first permanent
exhibit of Mexican art outside Mexico –
is a survey of Mexican engraving in the
late 20th c. It also includes copies of
pre-Columbian pottery, copies of musical
instruments as well as craft objects. Mexican art made its appearance in Bulgaria
in 1981 when the 13 Centuries of Bulgaria
National Fund acquired a collection of
1 300 Mexican prints.

19:00 – 22:00
„Калейдоскоп“ – арт-акция на Управителен съвет на ДПХ
22:00 – 23:00
„Движеща картина“ – заснемане на
калейдоскопа в различни варианти
23:00 – 01:00
„Мултимедийна презентация“ – видео
представяне на заснетото от калейдоскопа в различни варианти в залата
на ДПХ

20.00 – 01:00
Tsanko Lavrenov Permanent Exhibit
The exhibit is made up of 60 oil
paintings, photographs and drawings by
the distinguished Bulgarian artist Tsanko
Lavrenov (1896–1978). His distinctive
primitivist style is inspired by Bulgaria’s
cultural heritage and icon painting, as well
as by ordinary people’s lives. He is the
author of numerous articles on the history
of Bulgaria’s visual arts.

presentation / action

ДРУЖЕСТВО НА ПЛОВДИВСКИТЕ
ХУДОЖНИЦИ
Изложбена зала

презентация / акция

19:00 – 01:00
Национални есенни изложби –
Пловдив 2011, Куратор: Борис Данаилов

CITY ART GALLERY,
Tsanko Lavrenov & Mexican Art
Permanent Exhibits

www.plovdivartdph.eu

Старинен Пловдив
ул. „Артин Гидиков“ № 11

permanent exhibitions / exhibition

постоянни експозиции / изложба

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ,
Постоянна експозиция „Цанко
Лавренов“ и „Мексиканско
изкуство“

www.galleryplovdiv.com

ГАЛЕРИИ / GALLERIES
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19:00 – 22:00
Kaleidoscope – art action – Members of
the PAA Board.
22:00 – 23:00
Changing Picture – photographing the
Kaleidoscope – art action – Members of
the PAA Board.
23:00 – 01:00
Multimedia presentation of the Kaleidoscope photographs.

18

Галерия „ЖОРЖ ПАПАЗОВ“

GEORGE PAPAZOV Gallery

17 Angel Boukoreshtliev St.

бул. „Христо Ботев“ № 92
(Рилон център)

92 Hristo Botev Blvd.,
Rillon Centre

Проекти в градска среда:
19:00
„Бял мерцедес ме преследва“ – ул.
„Княз Александър I“ (стълбите на бар
„Каменица“)
„Home, sweet home“ – ул. „Найден
Геров“

22:00
„Адам и Ева – буквални илюстрации“
– мултимедия на ул. „Ангел Букурещлиев“ (скалите на Сахат тепе до
паркинга зад галерия „Дяков“)
„Романтично изкушение“ – трансформация на традиционно изкуство в
интерактивна мултимедия, ул. „Ангел
Букурещлиев“ (скалите на Сахат тепе
до паркинга зад галерия „Дяков“)
„Резервация“ е сборен обект от
представените в нощта събития и
е съпътствана от развенчаваща,
установяваща масовите и елитарни
стойности в изкуството акция в
интернет сайтовете: www.kolektiva.
bg. Проектът стартира паралелно в
София – „Национален природонаучен
музей“.

19:00 – 01:00
BG Paradise: Elite Art for Every Table and
Every Home – Robert Barumov – exhibition.
Projects in public spaces:
19:00
A White Mercedes Is Stalking Me – Knyaz
Alexander I St., staircase of Kamenitsa Bar.
Home, Sweet Home – Naiden Gerov St.
22:00
Adam and Eve – Literal Illustrations – multimedia presentation – Angel Bokoureshtliev St., parking lot behind Dyakov Gallery.
Romantic Temptation – transformation
of traditional art into an interactive multimedia presention – Angel Bokoureshtliev
St., parking lot behind Dyakov Gallery.
Reservation – an object made up of
the events in the Night of Museums and
Galleries, which will be presented simultaneously at the Museum of Natural History
in Sofia, the Dyakov Gallery in Plovdiv and
on the site www.kolektiva.bg

20:00 – 01:00
„Полъх от отминали епохи“ – изложба
живопис на Петър Величков (Маями,
САЩ)
Петър Величков ще представи
атмосферата на изящното изкуство
на средновековна Европа и блясъка на
западната цивилизация. По време на
изложбата посетителите ще могат
да видят авторска презентация, слайд
шоу през цялата вечер.

21:00 – 01:00
„Време е“ – изложба скулптура на
Николай Савов

www.gp-gallery.com

19:00 – 01:00
„BG Paradise: Елитно изкуство за
всяка маса във всеки дом“ – изложба,
проект на Робърт Баръмов

21:00 – 22.00
„Шехерезада ще разкаже приказка от
1001 нощ“ – Belly Dance
„Мини Лебедово езеро“ – класически спектакъл
„Съкровища“ – модерен и класически балет, Belly Dance, в изпълнение на
школа за танци „Пантера“

dance / exhibitions

DYAKOV Gallery

ул. „Ангел Букорещлиев“ № 17

танци / изложби

Галерия „ДЯКОВ“

installations / presentations / exhibition

инсталации / презентации / изложба
www.kolektiva.bg

ГАЛЕРИИ / GALLERIES

ГАЛЕРИИ / GALLERIES
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20:00 – 01:00
A Whiff from By-Gone Eras – Petar
Velichkov (Miami, USA) – oil paintings –
exhibition / artist presentation.
Petar Velickov’s works are infused
with the atmosphere of the fine arts in
medieval Europe and the brilliant achievements of Western civilization.
21:00 – 01:00
It’s Time – Nikolai Savov – sculpture –
exhibition.

21:00 – 22.00
Performance by the Pantera Dance
School:
A Tale from Scheherazade – Belly
Dancing
Mini Swan Sea – Ballet
Treasures – Modern Dance
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Галерия „РЕЗОНАНС“

RESONANCE Gallery

28 Georgi S. Rakovski St.

ул. „Петър Парчевич“ № 14

14 Petar Parchevich St.

19:00 – 01:00
„Тома Марков & Росен Марковски –
маскирани и анонимни“
Съпътстваща програма:
20:00 – 21:00
Прожекция на късометражни филми
с арт-сюжет – подготовка на публиката за шоуто на Росен Марковски и
Тома Марков. Автор: Росен Марковски
21:00 – 23.00
„Тома Марков и Росен Марковски –
маскирани и анонимни“ – изложба на
рисунки върху хартия на Тома Марков и
Росен Марковски, прожекции и беседи
с гостите.
Всичко се случва в реално време,
което всъщност е действителното
време. Началото се поставя с едно
телефонно обаждане, както ще започне и свършекът на света.

19:00 – 01:00
Toma Markov & Rossen Markovski /
Disguised and Anonymous
Parallel Program:
20:00 – 21:00
Warm-up: art documentaries by Rossen
Markovski.
21:00 – 23.00
Toma Markov & Rossen Markovski /
Disguised and Anonymous – drawings,
screenings, conversation with the public.
Everything happens in real time,
which is the only real time. It all starts with
a phone call, which is how the end of the
world will start.

19.00 – 01:00
„Интимно и публично“ – съвместна
изложба на Вихрони Попнеделев и
Аделина Попнеделева
Изложбата събира последните проекти на двамата автори,
представящи “интимното” в публично
пространство. Вихрони Попнеделев
представя платна актова живопис
и пърформанс, а Аделина Попнеделева – воайорския проект „4 седмици и
половина“, свързан с пребиваването
на двамата художници в парижките
ателиета на Cité des Arts. Работите
на Аделина Попнеделева – фотографии
и видеа, показват любовта към Париж
и Париж като град на любовта.

performance / exhibition

PIRONESSA Gallery

пърформанс / изложба

Галерия „ПИРОНЕСА“
ул. „Георги С. Раковски“ № 28
screening / exhibition / screening

прожекция / изложбa / прожекция

ГАЛЕРИИ / GALLERIES

ГАЛЕРИИ / GALLERIES
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19.00 – 01:00
Intimate and Public – Vihroni Popnedelev /
Adelina Popnedeleva – exhibition.
The exhibition presents the two artists’ most recent projects which share a
common theme – the expression of the
intimate in public. These include nude
paintings and a nude body painting performance by Vihroni Popnedelev, and Adelina
Popnedeleva’s voyeuristic project 4 ½
Weeks, which documents the two artists’
sojourn in the studios of the Cité des Arts
in Paris. Adelina’s photography and videos
show her love for Paris, and Paris as a city
of love.

23:00
Paris – Rossen Markovski – art documentary.

www.pironessa.com

23:00
„Париж“ – документален филм с артсюжет, прожекция на Росен Марковски

19:00 – 24:00
„Художник, модел, публика“ – пърформанс на Вихрони Попнеделев, който
показва процеса на рисуване на голо
тяло като художествен акт

22

19:00 – 24:00
Artist, Model, Public – nude body painting
– Vihroni Popnedelev – performance.

Галерия „САРИЕВ“

SARIEV Gallery

83 Maritsa Blvd.

ул. „Отец Паисий“ № 40

40 Otets Paisiy St.

19:00 – 01:00
„Настроения“ – изложба живопис на
Димитър Ненкин, в присъствието на
автора
Димитър Ненкин е член на Дружеството на пловдивските художници и
председател на „Ново Арт Общество“
– Асеновград. Работи в областта
на живописта, градския пейзаж, иконописта и фигуралните композиции.
Има десет самостоятелни изложби в
страната.

19:00 – 01:00
Moods – Dimitar Nenkin – oil paintings –
exhibition and meeting with the artist.
Dimitar Nenkin is a member of the
Plovdiv Artists’ Association and Chairman
of the New Art Society of Assenovgrad. His
professional interests include oil painting
and icon painting, as well as cityscapes
and figural compositions. His ten solo
exhibitions have been shown in different
cities across Bulgaria.

19:00 – 01:00
„Беден, но секси“ – изложба на Лубри
(София), Лазар Лютаков (Виена), Рада
Букова (Париж), Викенти Комитски
(София), Антон Стоянов (Берлин), Воин
де Воин (Берлин)
„Беден, но секси“ е определението, което дава кметът на Берлин
Клаус Воверайт за германската
столица в телевизионно интервю през
2003 година. Тази фраза, превърнала се
във своеобразна формула за артистичния Берлин, добива интернационален характер с глобализирането
на геополитическата карта. „Беден,
но секси“ се разпознава като алиби
или позиция в творчеството на съвременни артисти в целия свят днес
и все по-често получава тотална легитимация от необяснимите химични
реакции при контакта си с пазара. За
откриването на новия сезон Галерия
„Сариев“ кани български автори,
които живеят в различни европейски
градове и работят в разнообразни
творчески области. Подбраните работи презентират основните насоки в
тяхната дейност, като голяма част
от произведенията са подготвени
специално за изложбата.

www.sariev-gallery.com

www.romfeia.net

Паралелна програма:
Представяне на списание Basso /
Берлин, artnewscafe, ул. „Отец Паисий“
№ 38

exhibition opening

ROMFEYA Gallery

откриване на изложба

Галерия „РОМФЕЯ“
бул. „Марица“ № 83
exhibition

изложба
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19:00 – 01:00
Poor But Sexy – exhibition opening. Artists:
Lubri (Sofia), Lazar Lyutakov (Vienna),
Rada Boukova (Paris), Vikenti Komitski
(Sofia), Anton Stoyanov (Berlin), Voin de
Voin (Berlin),
In a TV interview in 2003, Berlin
mayor Claus Wowereit famously said that
the German capital is “poor but sexy”. His
phrase has since gained wider international recognition and been adopted by
contemporary artists around the world -- a
personal slogan occasionally contradicted
by the sensationally high sales of some
of the artists’ works. To launch its 2011/12
season, the Sariev Gallery has chosen this
slogan to present a group of Bulgarianborn artists living in different European
cities who work in a variety of genres and
media. The works selected are indicative
of the artists’ main areas of interest – a
number of them were created especially
for this exhibition.
Parallel Program:
Presentation of Basso Magazine / Berlin,
artnewscafe, 38 Otets Paisiy St.

Старинен Пловдив
ул. „Съборна“ № 29

Old Town
29 Saborna St.

19:00 – 20:00
Вечер с младостта и таланта на хор
„Евмолпея“. Диригент Рада Славинска
и артмениджър Ганка Янкова
19:00 – 01:00, Етаж I
Изложба живопис на Георги Байлов и
среща-разговор с автора
Георги Байлов е роден 1976 г. в
с. Ветрен. Завършва „Живопис“ във
Великотърновския университет при
проф. Николай Русчуклиев и специализира „Скулптура“ при проф. Константин Денев. Реализира самостоятелни
изложби в страната и чужбина
(САЩ, Финландия, Германия, Австрия,
Италия). Член е на Дружеството на
пловдивските художници и на Международната асоциация на художниците
(Хелзинки – Финландия). Носител е
на награда за млад автор (2000 г.) и
Годишна награда за живопис (2003 г.)
19:00 – 01:00, Етаж II
Постоянна експозиция живопис на
стари майстори

19:00 – 20:00
An evening with the talent and youth of
the Evmolpeya Choir – conductor: Rada
Slavinska – art manager: Ganka Yankova.
19:00 – 01:00
Georgi Bailov – oil paintings – exhibition
and meeting with the artist – 1st floor.
Georgi Bailov was born in 1976
in the village of Vetren. He graduated
in Oil Painting from the Veliko Turnovo
University, where he studied with Prof.
Nikolai Ruschukliev. He also specialised in
Sculpture with Prof. Konstantin Denev. His
work has been shown in Bulgaria, as well
as in the United States, Finland, Germany,
Austria and Italy. He is a member of the
Plovdiv Artists’ Association and the International Artists’ Association of Helsinki. He
is the recipient of The Young Artist Award
(2000) and the annual Award for Oil Painting (2003).
19:00 – 01:00
Old Bulgarian Masters – permanent exhibit
– 2nd floor.

Център за съвременно
изкуство Пловдив – БАНЯ
СТАРИННА

Centre for Contemporary
Art Plovdiv – ANCIENT BATHS

ул. „Константин Стоилов“ № 36

36 Konstantin Stoilov St.

19:00 – 01:00
Седмица на съвременното изкуство
„Краят и Отвъд“ – изложба на
Сиприен Гаяр (Франция), Янек Симон
(Полша), Рада Букова (България),
Викенти Комитски (България), Насан
Тур (Германия), Изабел Криг (Швейцария), Маркус Зелг (Германия), Боряна
Росса (България), Олег Мавромати
(България-Русия), Игор Бошняк (Босна и
Херцеговина), Луиза Марган (Хърватия), Ерик Сикора (Словакия), Павел
Старец (Чехия), Лара Фаварето
(Италия), Лубри (България). Куратор:
Вера Млечевска

exhibition

PHILIPPOPOLIS Art Gallery &
Museum

изложба

Арт галерия музей
„ФИЛИПОПОЛИС“

exhibition, meeting with the artist, permanent exhibition / music

постоянна експозиция, среща-разговор с автора, изложба / концерт
www.philippopolis.com
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19:00 – 01:00
The End and Beyond – exhibition –
Cyprien Gaillard (France), Janek Simon
(Poland), Rada Boukova (Bulgaria), Vikenti
Komitski (Bulgaria), Nasan Tur (Germany),
Isabelle Krieg (Switzerland), Marcus Zelg
(Germany), Boryana Rossa (Bulgaria),
Oleg Mavromati (Bulgaria/Russia), Igor
Bošnjak (Bosnia and Herzegovina), Luiza
Margan (Hungary), Eric Sikora (Slovakia),
Pavel Starec (Czech Republic), Lara Favaretto (Italy) and Loubri (Bulgaria) – curator:
Vera Mlechevska.

Галерия „L’UNION“

L’UNION Gallery

Old Town
5A Dr. Chomakov St.

ул. „Съборна“ № 17

17 Saborna St.

19:00 – 01:00
Изложба живопис на Йордан ЙордановЮри
Йордан Йорданов-Юри е роден
през 1949 г. в Смолян. Завършва
„Стенопис“ при проф. Георги Богданов
и проф. Мито Ганевски в Националната художествена академия – София.
Участва в редица изложби в България и
чужбина. Автор е на фрески сграфита,
стъклописи и мозайки в обществени и
частни сгради. Творчеството му е в
областта на хипер реализма.

19:00 – 01:00
Yordan “Yuri” Yordanov – oil paintings –
exhibition.
Yordan “Yuri” Yordanov was born
in 1949 in Smolyan. He graduated from
the Mural Arts Program of the National
Art Academy in Sofia, where he studied
with Prof. Georgi Bogdanov and Prof.
Mito Ganevski. He is the author of murals,
stained glass compositions and mosaics in
public and private buildings in Bulgaria. His
style can best be described as “hyperrealism”. His works has been shown in numerous exhibitions in Bulgaria and abroad.

19:00 – 24:00
„Слушайки Пиецола“ – изложба скулптура и рисунки от Колю Карамфилов
Колю Карамфилов е роден през
1963 г. и завършва „Сценография“ в
Пловдив през 1982 г. Работи в почти
всички жанрове на визуалните изкуства – графика, живопис, инсталации,
фотографии, интериорен дизайн,
пърформанс. За първи път ще се представи със скулптури и рисунки.
20:00 – 22:00
Музиката на Пиецола на живо и дегустация на вино

music / exhibition

RED PONY Gallery

Старинен Пловдив
ул. „Доктор Чомаков“ № 5А

концерт / изложба

Галерия „ЧЕРВЕНОТО ПОНИ“

exhibition

изложба
www.redpony-bg.com

ГАЛЕРИИ / GALLERIES
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19:00 – 24:00
Listening to Piazzola – sculpture and drawings – Kolyu Karamfilov – exhibition.
Kolyu Karamfilov was born in 1963.
He graduated from the High School for
Stage Arts in Plovdiv in 1982, where he
studied Set Design. His professional
interests include almost all of the visual
arts – prints, oil painting, installation,
photography, interior design, performance.
This is the first time he is publicly showing
sculpture and drawings.
20:00 – 22:00
Live Piazzola music and wine tasting.

АКУСТИК БАР

ACOUSTIC BAR

24 Otets Paisiy St.

Пл. „Гроздов пазар“ № 1

1 Grozdov Pazar Sq.

19:00
„Усещане за вода“ – изложба живопис
на Десислава Минчева и Долорес
Дилова
Десислава Минчева е родена през
1956 г. в София. Завършва Националната художествена академия – София,
специалност „Живопис“, в класа на
акад. Светлин Русев. Тя е професор
по рисуване в НХА – София. През 2002
г. печели Златен медал за рисунка на
фондация „Агаци“ в Италия.
Долорес Дилова е родена през
1960 г. в Плевен. Завършва Националната художествена академия – София,
специалност „Живопис“, в класа
на проф. Иван Кирков. От 1993 г. е
създател и преподавател в Частната
академия по изобразително изкуство
„Жул Паскин“.
21:30
U.P.A.R.K. вечери – DJ парти

19:00
A Sense for Water – oil paintings – Dessislava Mincheva and Dolores Dilova –
exhibition.
Dessislava Mincheva was born in
Sofia in 1956. She graduated from the
National Art Academy in Sofia, where
she studied Oil Painting with Prof. Svetlin
Roussev. She is currently a professor of oil
painting at the Academy. In 2002, she won
the Gold Medal for Drawing of the Agazzi
Foundation, Italy.
Dolores Dilova was born in 1960 in
Pleven. She graduated from the National
Art Academy in Sofia, where she studied
Oil Painting with Prof. Ivan Kirkov. She is
the founder of the Jules Pascin Private
Academy of Fine Arts, where she teaches.

19:00 – 01:00
A to Jazz – изложба фотографии
Изложбата представя фотографии на музиканти участвали в A to
Jazz Фестивал 2011 – Михаил Йосифов
Секстет, дамското вокално трио Сентиментал Суингърс, Венци Благоев
джазтет, Биг Бенд Бразз Асоциация
и Ачо Заберски в компанията на „възкръсналият“ Франк Синатра - Монти
Ейдъм от САЩ, Живко Петров Трио,
американския квартет Open Ended и
много други. Фотографиите са дело
на агенция Булфото, партньори в A to
JazZ – Стефан Марков, Евгени Димитров, Мирослав Златев.

21:30
U.P.A.R.K. evening – DJ party.

music / exhibition

U.P.A.R.K. Gallery

ул. „Отец Паисий“ № 24

концерт / изложба

Галерия „U.P.A.R.K.“

DJ party / exhibition

DJ party / изложба
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19:00 – 01:00
A to Jazz – photography – exhibition
Photographs of the participants in
the A to JazZ Festival 2011: Mihail Yosifov
Sextet, The Sentimental Swingers Female
Vocal Trio, Ventsi Blagoev Jazztet, the
Big Band Brass Association and Angel
“Acho” Zaberski in collaboration with the
USA’s new Frank Sinatra – Monty Aidem,
the Zhivko Petrov Trio, the Open Ended
Quartet (USA) and many others. The
photographs are made by the partners
of the A to JazZ – Stefan Markov, Evgeni
Dimitrov and Miroslav Zlatev from the
BulPhoto Agency.
21:00 – 23:00
Zhivko Bratanov (piano) and Edith Undjiyan
(voice) – acoustic jazz / bossa nova / pop
– live music.
24:00
Jazz Jam Session

21:00 – 23:00
Концерт на Живко Братанов (пиано) и
Едит Унджиян (глас) – акустичен джаз,
боса нова
24:00
Джаз – джем сешън
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Максим Ешкенази и Фондация
„Америка за България” представят
Фортисимо Фест
20:00 – 22:00
Фортисимо Фест, „Музика под звездите“ – класически концерт с филмова
музика и български фолклор. Диригент:
Максим Ешкенази
През 2010 г. Максим Ешкенази
и Фондация „Америка за България“
дават началото на най-мащабния
проект за класическа музика и изкуство в България – Фортисимо Фест.
Целта на фестивала е да представи
най-добрите примери от музикалната
сцена в България и САЩ, както и найдобрите съвременни образци на изкуството в двете страни, като по този
начин се опита да преодолее всички
стереотипи и бариери и да създаде
едно по-широко, пълноценно и взаимно
разбиране за двете култури. Фортисимо Фест привлича качествено нова
публика на концерти и дава възможност за ползотворни и вдъхновяващи
срещи на творци от България и Америка. Най-важната мисия на фестивала
е посвещаването на целия му екип в
каузата Фортисимо в клас – образователната програма за ученици в
начален курс, за която се изразходват
всички средства от продадени билети
за концерти от Фортисимо Фест.

Maxim Eshkenazy and the America for
Bulgaria Foundation present the Fortissimo Fest

20:00 – 22:00
Fortissimo Fest – Music Under the Stars
– classical concert – film music and
Bulgarian folklore – conductor: Maxim
Eshkenazy.
In 2010, Maxim Eshkenazy and the
America for Bulgaria Foundation started
the biggest and most ambitious classical
music project in Bulgaria – the Fortissimo
Fest. The goal of the festival is to present
the best examples from the classical music stage in Bulgaria and the United States,
encouraging a deeper mutual understanding between the two cultures. Fortissimo
Fest strives to attract new audiences to
classical music concerts and foster a new
attitude to this valuable art form. An important part of the project is the festival’s
educational program for primary school
students, which is funded with revenues
from the Fortissimo concerts.

ХРАМ „СУРП КЕВОРК“ и АРМЕНСКИ КУЛТУРЕН КОМПЛЕКС

SURP KEVORK ARMENIAN
APOSTOLIC CHURCH AND
ARMENIAN CULTURAL CENTRE

ул. „Турист“ № 2

2 Tourist St.

Арменската общност посвещава
програмата си в Нощ на музеите
и галериите на 20-годишнината
от независимостта на Република
Армения.

19:00 – 01:00
„Армения - древна и вечна“ – представяне на арменския етнос чрез звук и
картина
Мултимедийни презентации
разказват за традициите и обичаите
на Република Aрмения, представят
арменската музика, танците и историческите забележителности. Творческата работилница, за изписване на
имена с арменски шрифт, е организирана за всички, които се интересуват
от арменската азбука. Представяне
на арменски книги на български език
(поезия, документи, белетристика) и
арменски кулинарни деликатеси.
20:00 – 21:00
Арменска музика и танци, вокално-инструментална формация „Еребуни”

presentation, dance

Old Town

презентация, танци

ROMAN AMPHITHEATRE

Старинен Пловдив

www.surpkevork.com

АНТИЧЕН ТЕАТЪР

classical music

симфоничен концерт
www.fortissimofest.com
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The Armenian community of Plovdiv
dedicates its program in the Night of
Museums and Galleries to the 20th
anniversary of the independence of the
Republic of Armenia.
19:00 – 01:00
Armenia: ancient and eternal – a presentation of the Armenian people by sound,
image and something tasty.
The presentations include: Armenian
rites and rituals, music, dance and landmarks. An Armenian alphabet workshop
and a sale of Armenian books in Bulgarian
(poetry, fiction, non-fiction) will also be
organised. Armenian cuisine.
20:00 – 21:00
Armenian music and dance performance –
Erebuni Group.

КУЛТУРА И КЛУБ / CULTURE & CLUB

ул. „Найден Геров“ № 8

8 Naiden Gerov St.

17:00 – 23:00
„Нощ на отворените врати“
19:00 – 01:00
„40 години БНТ – Пловдив“ – прожекция
РТВЦ – Пловдив е първата
българска извънстолична телевизия и
втората по възраст след Радио Пловдив електронна медия с непрекъснат
живот в местния ефир. Телевизията
съществува от 1971 г. Тя е най-старото поделение на БНТ. Самостоятелната регионална програма се излъчва от
1993. В Нощ на музеите и галериите – Пловдив, 2011 РТВЦ – Пловдив
участва традиционно с инициативите
„Нощ на отворени врати“ и публична
прожекция на избрани актуални предавания от собствената програма на
телевизията.

17:00 – 23:00
Open Doors Night
19:00 – 01:00
40 Years Bulgarian National Television
Plovdiv – screening
Founded in 1971, the Plovdiv Studio
of the Bulgarian National Television is
the first TV station outside the Bulgarian
capital and the second oldest electronic
medium in Plovdiv (after Radio Plovdiv).
It broadcasts its own regional program
since 1993.

ГАЛЕРИЯ В ГРАДИНАТА

GALLERY IN THE GARDENS

бул. „Коматевско шосе“ № 168 Б

168B Komatevsko Rd.

Галерия в градина представя творци в
над 2 000 кв. метра богато озеленено
открито пространство. Акцент на
първото участие в „Нощ на галериите
и музеите“ е специално подготвена
група метални пластики на Саркис
Нерсесян – „Музиканти“. Гостите
ще могат да видят и скулптури на
Евелина Петкова, Михаела Каменова,
картини на съвременни автори, както
и работен вариант на нов български
филм на Петър Вълчанов и Кристина
Грозева.
19:00 – 24:00
Изложба на Саркис Нерсесян, Евелина
Петкова, Михаела Каменова, Атанас
Хранов, Тихомир Пенов. Специален
гост: Вълчан Петров

20:30
„Притча за живота“ (35 мин.) –
документален филм на Петър Вълчанов и Кристина Грозева
„Уловени“ (14 мин.), „Семейна
терапия“ (13 мин.), „Възкресение“
(20 мин.) – филми на Петър Вълчанов
„Птици божии (30 мин.), „Игра“
(1 мин.), „ЗЕВ“ (3 мин.), „Последната
пастирка“ (17 мин.) – филми на
Кристина Грозева

screening / exhibition opening, meeting with the artist

BULGARIAN NATIONAL
TELEVISION – PLOVDIV

www.galeria.sku.to

ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР –
ПЛОВДИВ

прожекция / откриване на изложба, среща с авторите
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On an open, green area of 2000 sq.m., the
Gallery in the Gardens will present a group
of artists working in a variety of media:
sculptures by Sarkis Nersessyan, Evelina
Petkova and Mihaela Kamenova, oil paintings by contemporary artists and a working
version of a new documentary by Petar
Vulchanov and Kristina Grozeva.
19:00 – 24:00
Sarkis Nersessyan, Evelina Petkova, Mihaela Kamenova, Atanas Hranov, Tihomir
Penov – Special Guest: Vulchan Petrov
– exhibition.
20:30
A Parable About Life (35 min.) – a documentary by Petar Vulchanov and Kristina
Grozeva.
Captured (14 min.), Family Therapy
(13 min.), Ressurection (20 min.) – documentaries by Petar Vulchanov.
Birds from Heaven (30 min.),
Game (1 min.), ZEV – (3 min.), The Last
Shepherdess (17 min.) – documentaries by
Kristina Grozeva.

КУЛТУРА И КЛУБ / CULTURE & CLUB

IVAN VAZOV NATIONAL LIBRARY,
Children’s Department

ул. „Авксентий Велешки“ № 15

15 Avksentiy Veleshki St.

16:00 – 18:00
„Симетрия върху целофан и хартия“ –
уъркшоп за деца и родители с водещ
Мария Петрова
Творческата работилница е отворенa за всички желаещи да порисуват
– възрастни и деца. Посетителите
ще имат възможност да създадат
своя творба, която да отнесат за
спомен от поредната „Нощ на музеите и галериите – Пловдив, 2011“.

16:00 – 18:00
Symmetry on Cellophane and Paper –
workshop for children and parents – host:
Maria Petrova
Open to all – children and adults.
Make your own artwork and take it away
as a souvenir from the Plovdiv Night of
Museums and Galleries 2011.

ДОМ НА ХУДОЖНИЦИТЕ

ARTISTS’ HOUSE

бул. „Цар Борис III Обединител“
№ 79

79 Tsar Boris III Obedinitel Blvd.

Детска програма:
16:00 – 19:00
„Вдъхновение“ – изложба живопис и
уъркшоп на Милен Сиромашки. Авторът организира отворено ателие за
всички, които искат да рисуват.
Основна програма:
19:00 – 01:00
„Поколения“ – изложба живопис на
проф. Стефан Лютаков, доц. д-р Бисер
Дамянов, доц. д-р Даниела Маркова,
гл. ас. д-р Методий Ангелов, гл. ас.
д-р Васил Кузмов, гл. ас. Константин
Анастасов, доц. д-р Петър Змийчаров,
Елена Лютакова, Борис Богданов,
Панайот Панайотов
Авторите са преподаватели по
изобразително изкуство в ПУ „Паисий
Хилендарски“, а изложбата е част от
проявите, посветени на 50-годишнината от основаването на Пловдивския
университет.

www.studiotreasures.blogspot.com
www.det-nbiv.hit.bg

19:00 – 01:00
„Флоралните фантазии на арх. Камен
Петков“ – изложба. Текст и фотографии: Пенка Калинкова

exhibition / children’s program, workshop

НБ „ИВАН ВАЗОВ“ – ПЛОВДИВ,
Детски отдел

изложба / детска програма, уъркшоп

КУЛТУРА И КЛУБ / CULTURE & CLUB

workshop, children’s program

уъркшоп, детска програма
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Children’s Program:
16:00 – 19:00
Inspiration – Milen Siromashki – oil paintings – exhibition and workshop. Open to all
who would like to paint.

Main Program:
19:00 – 01:00
Generations – Prof. Stephan Lyutakov,
Assoc. Prof. Dr. Bisser Damyanov, Assoc.
Prof. Dr. Daniela Markova, Ass. Prof. Dr.
Metodiy Angelov, Ass. Prof. Dr. Vassil
Kuzmov, Ass. Prof. Konstantin Anastassov,
Assoc. Prof. Dr. Petar Zmiycharov, Elena
Lyutakova, Boris Bogdanov, Panayot Panayotov – oil paintings – exhibition.
The artists are all lecturers in the
visual arts at the Paisiy Hilendarski University in Plovdiv. The exhibition is dedicated
to the university’s 50th anniversary.
19:00 – 01:00
The Floral Fantasies of Arch. Kamen
Petkov – text and photography: Penka
Kalinkova – exhibition.
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Клуб „НАЙЛОНА“

NAYLONA club

15 Maria-Louisa Blvd.

ул. „Георги Бенковски“ № 8

8 Georgi Benkovski St.

19:00 – 01:00
Проект „Miles Davis“ – изложба живопис на Илияна Манукова (живопис),
Живко Мутафчиев (живопис), Илия
Йончев (живопис), Едгар Гомез (живопис), Жорж Сопаджиев (живопис), Ицко
Мазнев (калиграфия).

19:00 – 01:00
The Miles Davis Project – oil paintings:
Iliyana Manoukova, Zhivko Moutafchiev,
Iliya Yonchev, Edgar Gomez, George
Sopadjiev; caligraphy: Itsko Maznev –
exhibition.
19:00
Miles Davis Vinyl Collection: Stephan Kolev
21:00 – 23:00
The Miles Davis Project – Roko Zahariev
– trumpet, Vassil Spassov – piano, Atanas
Popov – percussions, Dimitar Karamfilov
– double bass – live music.
The performance will take place on
the green area in front of the club.

19:00
Стефан Колев – селекция винили на
„Miles Davis“
21:00 – 23:00
Проект „Miles Davis” – концерт с участието на Роко Захариев (тромпет),
Васил Спасов (пиано), Атанас Попов
(барабани), Димитър Карамфилов
(контрабас)
Концертът ще се проведе на
откритата зелена площ пред клуб
„Мария Луиза“.

20:00 – 01:00
„Още една нощ в Найлона“ – изложба
на Жорж Сопаджиев, Ицко Мазнев,
Димитър Йончев, Илия Йончев, Гроздан
Илков-Графа, Юли Шумарев и др.

exhibition

MARIA-LUIZA club

бул. „Мария Луиза“ № 15

изложба

Клуб „МАРИЯ ЛУИЗА“

music / exhibition

концерт / изложба
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20:00 – 01:00
One More Night at Naylona – George
Sopadjiev, Itsko Maznev, Dimitar Yonchev,
Iliya Yonchev, Grozdan “Grafa” Ikov, Yuliy
Shoumarev and others – exhibition.

38
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IVAN VAZOV NATIONAL LIBRARY
17 Avksentiy Veleshki St.

19:00 – 01:00
„Другото лице на библиотеката“ –
служителите на библиотеката ще
представят свои произведения

19:00 – 01:00
The Other Face of the Library – artworks
by the library staff – exhibition.
19:00 – 01:00
Bulgaria’s Wars – original photographs
from the Library’s collection – exhibition.
The exhibition traces the history of
the Serbo-Bulgarian War (1885), the two
Balkan Wars (1912, 1913) and the First
World War (1914-1918). The Rodolyubie
Committee will make a demonstration of
authentic uniforms and weapons from the
First World War.

RADIO PLOVDIV,
Cultural Centre

ул. „Дондуков“ № 2

2 Dondoukov St.

19:00 – 01:00
„Код 1969“ – галерия „Бяла зона“ представя сборна изложба живопис
Представени са художници,
родени през 1969 г. – Атанас Стоянов,
Йордан и Ангелина Ангелови (Бургас),
Кети и Димитър Жекови (Сливен),
Георги Златев (Стара Загора), Райчо
Пеев (Карлово), Валентин Георгиев
(Русе), Иван Стойчев (Кърджали), Ангел Герджиков, Евгений Петров, Васил
Генчев, Милена Станков, Найден Станчев, Юлий Шумарев, Григор Малинов и
Александър Димитров (Пловдив).
20:00 – 21:00
„Асеновград в обектива“ – мултимедийна презентация на Асеновград,
представена от сдружение „Артефакти днес“
Ще могат да се видят кратки видеоклипове, фотоси на забележителностите в района и възможностите
за културен, религиозен, исторически
и екстремен туризъм. Видео кадрите
са заснети от любители и професионалисти.

www.radioplovdiv.bg

19:00 – 01:00
„Войните на България“ – фотографска
изложба на оригинални портрети и
снимки от фонда на НБ „Иван Вазов“
– Пловдив
Фотографиите показват участието на България и българите в четири
войни – Сръбско-българската война
(1885 г.), Балканската война (1912 г.),
Междусъюзническата война (1913 г.),
Първата световна война (1914-1918
г.). Комитет „Родолюбие“ – Пловдив
ще открие изложбата с униформи от
Първата световна война и автентични оръжия.
www.libplovdiv.com

РАДИО ПЛОВДИВ,
Културен център

21:30 – 23:00
„Rock Radio Night“ – рок концерт –
група „Chapter One“
Проектът събира трима млади
музиканти, ученици в Руската и
Английската гимназии и Музикалното училище, и тяхната страст към
класическия и алтернатив рок. Две
акустични китари, вокал и ударни са
достатъчни на „Chapter One“, за да
представят своя прочит и интерпретация на рок хитове, като с изпълнението си диалогизират с безсмъртните парчета на велики групи от 70-те
до днес.

music / presentation / exhibition

НБ „ИВАН ВАЗОВ“ – ПЛОВДИВ
ул. „Авксентий Велешки“ № 17

концерт / презeнтация / изложба

КУЛТУРА И КЛУБ / CULTURE & CLUB

exhibition

изложби
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19:00 – 01:00
Code 1969 – Atanas Stoyanov / Yordan &
Angelina Angelovi, Keti Zhekova / Dimitar
Zhekov, Georgi Zlatev, Raicho Peev,
Valentin Georgiev, Ivan Stoychev, Angel
Gerdjikov, Evgeniy Petrov, Vassil Genchev,
Milena Stankova, Nayden Stanchev, Yuliy
Shoumarev, Grigor Malinov and Alexdander Dimitrov – oil paintings – exhibition.
Organised by the White Zone Gallery.
20:00 – 21:00
Assenovgrad in the Lense – multimedia
presentation by the Artefacts Today Association.
The presentation includes photographs and short videos about Assenovgrad’s cultural, religious and historic
landmarks made by professional and
amateur photographers.
21:30 – 23:00
Rock Radio Night – Chapter One – rock
concert
Rock Radio Night (acoustic guitars,
percussions and voice) is a live project by
three young musicians from Plovdiv’s Russian Language High School, English Language High Shool and Music High School.
Chapter One’s preferred style of music is
classical and alternative rock. A program
of chart hits from 1970s until today.
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Ателие галерия „СТУДИО 9“

STUDIO 9 Atelier Gallery

ул. „Магура“ № 9
(в Капана, до бар „Макалали”)

9 Magura St., Kapana
(next to Makalali Bar)
exhibition

19:00 – 01:00
Plovdiv’s Hills – exhibition.
Written accounts of the Plovdiv hills
date back to the times of Ancient Greek
mythology. Throughout history, some of
the hills have been destroyed, e.g. the
Kamenitsa Hill in the 19th century and
Laut Tepeh and Markovo Tepeh in the 20th
century. The exhibition traces the history
of Plovdiv’s landmark hills through prints,
maps, photographs and documents.
With the support of 2x2 Digital Print
Factory.

изложба

19:00 – 01:00
„Тепетата на Пловдив“ – изложба на
РД „Архиви“ – Пловдив
Разказът за пловдивските тепета датира още от древногръцката
митология. През миналите векове
много от тепетата са изчезнали и
дори не се знае точно колко. През XIX
в. е разрушено тепето Каменица.
Цивилизованият XX в. заличава Лаут
тепе и Марково тепе. Изложбата за
тепетата на Пловдив представя това
богатство на града чрез стари гравюри, карти, фотографии, документи.
Със съдействието на Фабрика за
дигитален печат 2х2

exhibition

ул. „Кракра“ № 11

STATE ARCHIVES – PLOVDIV
11 Krakra St.

19:00 – 22:00
Revolution Now – oil paintings, drawings,
text – Natasha Kyupova (Plovdiv).
The works are inspired by the recent
street protests in London and in other
countries around the world and are a reflection on personal and social freedoms.
Protest, according to Natasha Kyupova,
balances between two types of social
phenomena: carnival and civil war.
19:00 – 22:00
In the Capital. Together – slide show by
Angel Shterev.

19:00 – 22:00
„Революция сега“ – изложба-инсталация от картини, рисунки и текст на
Наташа Кюпова (Пловдив)
Изложбата е провокирана от
протестите в Лондон и по света през
тази година и поставя въпроса за личната и социална свобода. Протестът
е разгледан като балансиращ на ръба
между зрелищен карнавал и гражданска война.
19:00 – 22:00
„В столицата. Заедно“ – слайдшоу с
автор Ангел Щерев

www.saatchionline.com/natkyup

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
„АРХИВИ“ – ПЛОВДИВ
изложба

КУЛТУРА И КЛУБ / CULTURE & CLUB
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„Пътуването“ – късометражен филм.
Автор: Ангел Щерев

The Journey – a short film by Angel
Shterev.
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31 Otets Paisiy St.

21:00 – 22:30
„4 x 4“ – поетични текстове от четирима млади български автори. Tекстове и изпълнение: ЯRсен ВасилеВ, Иван
Димитров, Радослав Чичев, Мирослав
Христов. Музикална среда: SAVA
Ясен Василев е роден през 1988
г. Печели редица награди, сред които
втора награда „Веселин Ханчев“ (2008
г.), награда на „Хермес“ за „Сляп виси
безкрая“, първо представление в ТР
Сфумато Dirtify/WarX (2009 г.), голямата награда на публиката на фестивала „София: Поетики” за стихотворението „Mакаронена меланхолия”, „ХлRб
и зрелища“ в ТР „Сфумато” (2010 г.) и
множество други награди.

21:00 – 22:30
4x4 – poetry reading and performance:
Yassen Vassilev, Ivan Dimitrov, Radoslav
Chichev, Miroslav Hristov, music environment: SAVA.
Yassen Vassilev was born in 1988.
He is the recipient of a number of awards,
including the Second Prize from the Vesselin Hanchev Poetry Competition (2008),
the National Hermes Publishers Award,
the Poet of Sofia distinction, the Audience
Award from the Sofia: Poetics Festival and
many others.

HELIKON BOOKSHOP

ул. „Княз Александър I“ № 29

29 Knyaz Alexander I St.

23:00 – 01:00
Fabric Dance – theme party.
21:00 – 22.00
„Мощни несвободни асоциации“ –
литературна игра. Специален гост:
Калин Терзийски
Калин Терзийски ще проведе игра
с публиката, тръгваща от откъс
от последната му книга „Лудост”
и по-точно от името на художник,
споменат в текста. Състезателите
ще трябва публично и наблюдаемо
върху екран в книжарница „Хеликон”
да изминат пътя от това име до една
друга, привидно напълно чужда и дори
противопоказна на изкуството реалия, спомената в откъса, като следват
единствено активните линкове на
Уикипедия.
Победителите ще получат книгата на Терзийски с уникална антирисунка, която той ще направи на място.

www.helikon.bg

23:00 – 01:00
Fabric Dance Party – клубно тематично
парти

www.fabricbar.com

КНИЖАРНИЦА
„ХЕЛИКОН – ЦЕНТЪР“

reading

FABRIC BAR

ул. „Отец Паисий“ № 31

литература

ФАБРИК БАР

DJ party / reading, music

DJ party / литература, концерт

КУЛТУРА И КЛУБ / CULTURE & CLUB

КУЛТУРА И КЛУБ / CULTURE & CLUB
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21:00 – 22.00
Powerful Unfree Associations – literary
game – special guest: Kalin Terziyski.
The game will start from a detail from
Kalin Terziyski’s latest book – Madness.
The audience will be asked to find their
way from this detail – an artist’s name – to
another, art-unrelated reality via some
active Wikipedia links. Detailed instructions
will be available in the bookshop.
The winners will receive a copy of
Kalin’s book with a unique anti-drawing by
the author.

КУЛТУРА И КЛУБ / CULTURE & CLUB
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ЧАЕНАТА КЪЩА

TEA HOUSE

12 Patriarch Evtimiy St.,
2nd floor

ул. „Абаджийска“ № 10

Abadjiyska St

16:00 – 19:00
„Моят любим герой от книгите“ –
изложба, детска програма
Децата ще рисуват картини на
тема „Моят любим герой от книгите“.
Рисунките ще бъдат изложени в
книжарницата.

16:00 – 19:00
My Favourite Literary Character – exhibition, children’s program.
Draw your favourite literary character
and join our exhibition at the Hermes
Bookshop in downtown Plovdiv.

19:00 – 01:00
„В духа на Дзен“ – изложба живопис
(масло) на Лилия Зайкова
Лилия Зайкова е завършила при
проф. Ненко Балкански и Петко Владов.
Авторката работи в класически стил
и сюрреализъм. Нейни картини са част
от частни колекции в различни държави. Изложбата комбинира живописна
работа върху кожа и нетрадиционни
рамки, раздвижващи пространството
именно в стила на Дзен.

demonstration / performance / exhibition

HERMES BOOKSHOP

ул. „Патриарх Евтимий“ № 12,
етаж II

демонстрация / пърформанс / изложба

КНИЖАРНИЦА „ХЕРМЕС“

children’s program

детска програма
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19:00 – 01:00
In the Spirit of Zen – oil paintings on
leather – Liliya Zaykova – exhibition.
Liliya Zaykova graduated from the
National Art Academy in Sofia, where she
studied with Prof. Nenko Balkanski and
Petko Vladov. She works in the classical
and surrealist styles. Her paintings are
the property of private collectors around
the world.
20:00 – 21:00
Seeds from the East – a performance
inspired by the themes of tea and yoga -Elitsa Yorgova (yoga instructor).
21:00
Seeds from the East – Japanese lantern
making: Nikolai Kayryakov.

www.teahouseplovdiv.com

www.hermesbooks.com

20:00 – 21:00
„Зрънца от изтока“ – йога пърформанс
на тема чай и йога. Автор: Елица
Йоргова, йога инструктор
21:00
„Зрънца от изтока“ – изработване на
японски фенери, Николай Кайряков
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АНТИЧЕН ОДЕОН

ROMAN ODEON

ул. „Ген. Гурко“ № 10-12

10-12 General Gurko St.

17:00 – 18:00
„Една експедиция от Асирия“ – лекция
пърформанс на Софи-Тереза ТренкаДалтон
Софи-Тереза Тренка-Далтон е
родена през 1979 г. в Берлин, Германия, където живее и работи като
художник. От 2001 до 2007 г. учи в
Университета по изкуствата – UdK,
Берлин, през 2004 г. в Cooper Union, Ню
Йорк. Софи е редовен сътрудник на
Списание „Basso”, Берлин.
Съвместно с Гьоте-институт в
България
19:00 – 01:00
Списание Basso – изложба.
(Паралелна програма на изложбата „Беден, но секси“ – Галерия
„Сариев”.)
Двете големи теми на списание
„Basso“ са сексът и изкуството. Списанието отказва да работи с някои от
общоприетите в периодичния печат
стандарти като номерирането на
страници и редакционното въвеждане
на авторски текстове. Негови автори
са известни художници и обикновени
хора, близки до редакцията. Сред
известните имена е Волфганг Тилманс. Основните теми, към които се
ориентира списанието са „Сексуална
неяснота“ и „Перфектният Ти“.
22:00 – 01:00
„Пистамашина“ – музикална програма,
семпли и живо изпълнение

17:00 – 18:00
An Expedition in Asyria – lecture/performance by Sophie-Therese Trenka-Dalton
Sophie-Therese Trenka-Dalton was
born in 1979 in Berlin. She continues to live
and work there. Between 2001 and 2007
she studied at the Universität der Kunst
Berlin. In 2004, she took a year abroad at
the Cooper Union in New York. Sophie is a
regular contributor to Basso Magazine.
Jointly with Goethe-Institute Bulgaria
19:00 – 01:00
Basso Magazine – exhibition
(Parallel program to the exhibition
Poor But Sexy at the Sariev Gallery)
Basso magazine is a crossover zine
covering the subjects of sex and art. The
magazine refuses to follow consumer
friendly press standards such as page
numbers or editorial introductions and can
be seen as a montage of ideas in text and
image, put together to form an intuitive
flow. Its contributors vary from basso
neighbours to celebrated artists such as
Wolfgang Tillmans.. One of them is Wolfgang Tillmans. Issues are oriented around
themes, such as “Sexual Ambiguity” and
“Perfectly You”.
22:00 – 01:00
Pistamachina – samples and live music.

20:00 - 20:30
„Концерт на открито“ – концерт на
хор „Детска китка“ при ОДК – Пловдив
с програмата от 57-я конкурс за
хабанери и полифония в гр. Торевиеха,
Испания. Диригент – Яна Делирадева
20:30 – 01:00
„Трактат“ от Корнилиъс Кардю – звуков пърформънс в изпълнение на Plovdiv
Scratch Ensemble (PSE) и „Детска
китка“
Plovdiv Scratch Ensemble (PSE) ще
представи в 193 минути 193 страници
от „Tрактата” на Кардю, написан в
периода 1963–1967 г. Изпълнението е
основано на свободна интерпретация,
тъй като Кардю замества композирането и класическите партитури с
рисунки и графични изображения.
The Plovdiv Scratch Ensemble (PSE)
е създаден по подобие на легендарния
The Scratch Orchestra, чийто съосновател и член е известният британски
композитор на експериментална и
авангардна музика Корнелиус Кардю.
Премиерното за България изпълнение
на шедьовъра на Кардю – The Great
Learning – е и поводът за сформирането на ансамбъла. Музикалните цели на
PSE са подобни на тези на британския
му първообраз, но политическите
им цели се различават. „Трактат” е
първото публично изпълнение на PSE,
ръководен от Нима Гуше.
Проектът е реализиран по „Отворена покана за проекти НОЩ“ на
Фондация „Отворени изкуства“.

sound performance

Artnewscafé
38 Otets Paisiy St
звуков пърформанс

artnewscafe
ул. „Отец Паисий“ № 38
music / exhibition, presentation / performance

концерт / изложба, презентация / пърформанс
www.pistamashina.com
www.basso-berlin.de
www.artnewscafe.com
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20:00 - 20:30
Open Air Concert – The Detska Kitka
Choir (Municipal Children’s Complex)
– Program from the 57th International
Competition for Habaneras and Polyphony
in Torrevieja, Spain – Conductor: Yana
Deliradeva.
20:30 – 01:00
Treatise by Cornelius Cardew – sound
performance – Plovdiv Scratch Ensemble
(PSE) and the Detska Kitka Choir.
The Plovdiv Scratch Orchestra (PSE)
borrow their name from the legendary U.K.
avant-garde group The Scratch Orchestra
formed in the late 1960’s by Cornelius
Cardew. The first performance in Bulgaria
of Cardew’s masterpiece was also the
PSE’s maiden performance. The musical
intentions of the PSE are similar to these
of the original Scratch Orchestra, but they
do not share their political aspirations. The
Treatise would be the PSE’s first public
performance, led by Nima Gousheh.
The PSE will present 193 minutes
from the Treatise based on 193 pages
from its manuscript, which Cardew penned
between 1963 and 1967. The performance
involves a great deal of free interpretation,
since Cardew substituted traditional notation with drawings and a set of signs.
The Treatise is part of the platform
Open Call for Projects of the Open Arts
Foundation.
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КИНО „КОСМОС“

COSMOS CINEMA

Otdih i Kultura Park

ул. „Гладстон“ № 48

48 Gladstone St.

19:00 – 01:00
„Южна колекция“ – интерактивен
проект на Дария Медич
Проектът анализира институционализацията на публичното пространство, като работи с изоставени
сгради. Досега проектът е изпълнен
за сградата на Холандския център за
визуални изкуства, като същността
му е корекция на идентичността чрез
използване на интернет страницата и логото. Използвайки формàта
на музея, проектът се сблъсква с
разбирането на публичното пространство като отворено пространство
за дебат. Част от проекта е и аудио
гид, който използва фрагменти от
изказвания на световноизвестни
артисти за техните произведения
на изкуството. „Южна колекция“ в
България ще бъде адаптирана и направена специално за Братската могила
и промяната на нейната същност в
развиващия се град.
Проектът е реализиран по „Отворена покана за проекти НОЩ“ на
Фондация „Отворени изкуства“.

19:00 – 01:00
The South Collection – an interactive
project by Darija Medic.
The South Collection is an attempt to
understand the institutionalization of public
spaces through appropriating soon-to-betorn-down buildings as public sculptures.
Prior to Plovdiv, the project was implemented on the façade of the Dutch Center
for Visual Arts, where the idea was to go
against the understanding of public space
as an open, participatory space for debate.
An audio guide with fragments from interviews with well known artists talking about
their work is also part of the project. The
South Collection will be adapted especially
for Plovdiv’s monument to the soldiers who
have died for Bulgaria, known as Bratska
Mogila, in view of its possible future uses.
The South Collection is part of the
platform Open Call for Projects of the
Open Arts Foundation.

Представя Фондация „Отворени
изкуства” и Инициативен комитет
на Гражданска инициатива за съхранение на кино „Космос”
20:00 – 22:00
„Кино „Комсомол”: музей на... себе си“
– гид тур на всеки 20 минути. Брой на
участници в група – 8 човека.
22:00 – 24:00
„Кино Комсомол/ Космос“ – прожекция
на документален филм за хронологията на събитията (февруари-юни
2011) около спасяването на бившeто
кино Комсомол / Космос. Автор: Пенка
Попова

screening / discussion

BRATSKA MOGILA

парк „Отдих и култура“

прожекция / дискусия

БРАТСКА МОГИЛА

action, interactive project

акция, интерактивен проект
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Presented by the Open Arts Foundation and the Initiative Committee for the
Preservation of Cosmos Cinema
20:00 – 22:00
Komsomol Cinema: A Monument to…
Itself – guided tours – maximum number
of participants per group: 8 – tours start
every 20 minutes.
22:00 – 24:00
Komsomol / Cosmos Cinema – a documentary by Penka Popova – screening.
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NEBET TEPEH

ПАРКИНГ В „КАПАНА“

PARKING LOT, KAPANA

Старинен Пловдив

Old Plovdiv

ул. „Загреб“

Zagreb st.,

интерактивен проект, демонстрация

21:00 – 23:30
„Наши си работи“ – документални
филми, прожекция на Димитър Шопов и
Александър Панайотов
Проектът включва серия непоказвани досега късометражни филми.
Филмите разглеждат отделни фрагменти от живота, без да претендират да представят цялостен образ на
българската действителност.
„Кесонът на г-н Михайлов“ – реж.
Ал. Панайотов (15 мин.)
„Леля Милка“ – реж. Димитър
Шопов (20 мин.)
„Ball ‘n Chain“ – реж. Ал. Панайотов (45 мин.)
„Къде е старата тоалетна“ –
реж. Ал. Панайотов (30 мин.)
„Пирин“ – реж. Ал. Панайотов
(20 мин.)

21:00 – 23:30
This Is How We Do It Here – new
documentaries by Dimitar Shopov and
Alexander Panayotov:
Mr. Mihaylov’s Power Generator –
dir. Alexander Panayotov – 15 min.
Lelya Milka – dir. Dimitar Shopov –
20 min.
Ball ‘n Chain – dir. Alexander Panayotov – 45 min.
Where Is the Old Toilet – dir. Alexander Panayotov – 30 min.
Pirin – dir. Alexander Panayotov –
20 min.
The project is part of the platform Open
Call for Projects of the Open Arts Foundation.

Проектът е реализиран по „Отворена
покана за проекти НОЩ“ на Фондация
„Отворени изкуства“.

20:00 – 24:00
„Posterior Position“ – Автори: група
„Don’t think“ (Светлозар Янков, Ваня
Итинова, Рангел Гидиков, Гергана
Мантърлиева, Елица Рангелова, Диана
Комашинска, Пламена Христова, Станислава Славова)
Градската среда предоставя
възможност за изследване на обществото в социален и културен аспект.
Кризата в човешките взаимоотношения се забелязва най-вече в тази
урбанизирана среда. Въпреки това
сме свидетели на излагане на показ
на личния и интимен живот. „Posterior
Position“ е протест срещу цикличността в обществото днес, неспособно да
създаде среда за развитие на младото
поколение. Цикличност, която с години
ражда само мъртви перспективи за
бъдещето ни. Решението на проблема
е дълъг и противоречив процес, затова изкуството със съвременните си
форми на изразяване ще продължава
да участва активно в него.
Проектът е реализиран по „Отворена покана за проекти НОЩ“ на
Фондация „Отворени изкуства“.

interactive project, demonstration

НЕБЕТ ТЕПЕ

screening

прожекция
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20:00 – 24:00
Posterior Position – Don’t Think Collective:
Svetlozar Yankov, Vanya Itinova, Rangel
Gidikov, Gergana Manturlieva, Elitsa
Rangelova, Diana Komashinska, Plamena
Hristova, Stanislava Slavova.
The urban environment provides us
with an opportunity to examine society
from a social and cultural perspective.
Posterior Position is a protest against the
stalemate in our society which is unable
to produce an appropriate environment
for the development of young people. The
solution of this problem is complex and
recuperation will be lengthy. Art has an
active role to play in this process.
Posterior design is part of the platform Open Call for Projects of the Open
Arts Foundation.
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ПАРКИНГ

PARKING LOT

14 Konstantin Stoilov St.

ул. „Отец Паисий“ № 15

15 Otets Paisiy St.

19:00 – 01:00
„Homo faber – Franky“ – интерактивна
видео инсталация на Велизар Димчев и
Калоян Димитров
Homo faber е латински израз,
който буквално означава „човек ковач“
(на инструменти, на щастието си, на
съдбата си), „трудещо се човешко същество“. Словосъчетанието се среща
често във философската книжнина,
за да обозначи хората като творци
на своята среда, като произвеждащи
инструменти същества. В антропологията homo faber е работещият,
произвеждащият човек. Франки е
типичен представител на постконсуматорското общество. Видео
инсталацията поставя всеки случаен
зрител в ролята на Франки чрез този
интерактивен видео колаж.
Проектът е реализиран по „Отворена покана за проекти НОЩ“ на
Фондация „Отворени изкуства“.

19:00 – 01:00
Homo Faber / Franky – an interactive
video installation by Velizar Dimchev and
Kaloyan Dimitrov.
The Latin phrase homo faber means
literally Man the Maker (of instruments,
of fate, of happiness), a labourer. It is
often used by philosophers to denote the
capacity of people to create their tools and
environment. In anthropology, homo faber
is the producing man. Franky is a typical
representative of post-consumerist society.
The video installation puts the viewer in
Franky’s shoes with the help of an interactive video collage.
Homo Faber / Franky is part of the
platform Open Call for Projects of the
Open Arts Foundation.

19:00 – 01:00
Градски портрет 2.0 „Влез в рамка“
– проект на Сдружение „Плюс“ (Рада
Матева, Ана Благова, Мирослав Христов, Лидия Каменова, Марина Желева,
Антон Цанев)
Градски портрет 2.0 „Влез в
рамка“ е аудио-визуален проект, който
чрез прожекция на анимирана графика
и видео портрети цели да представи
споделената среда като организъм,
съставен от различни „експонати“,
всеки от които носи своя собствена
стойност.
Проектът е реализиран по „Отворена
покана за проекти НОЩ“ на Фондация
„Отворени изкуства“.
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interactive project

PARKING LOT, KAPANA

ул. „Константин Стоилов“ № 14

интерактивен проект

ПАРКИНГ В „КАПАНА“

interactive project

интерактивен проект
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19:00 – 01:00

Cityscape 2.0: Get Inside the Frame –
presented by the Plyus Association.
Cityscape 2.0: Get Inside the Frame
is an audiovisual project whose aim is to
present our shared environment as an organism made up of various “objects”, each
with its own value. The artists who have
worked on it are: Rada Mateva, Ana Blagova, Miroslav Hristov, Lidiya Kamenova,
Marina Zheleva and Anton Tsanev.
Cityscape 2.0: Get Inside the Frame is part
of the platform Open Call for Projects of
the Open Arts Foundation.

PARKING LOT

ПАРКИНГ

PARKING LOT

ул. „Станислав Доспевски“

Stanislav Dospevski St.

Църква „Св. Богородица“

Sveta Bogoroditsa Church

Филмовата програма е реализирана
със съдействието на Сдружение
Видеохолика Варна

screening

21:00 – 24:00
„Видео, видео пумпал“ – видео прожекция. Куратор: Павлина Mладенова
„Видео, видео пумпал“ е кураторски видео арт проект на Павлина
Младенова, адаптиран за Нощта на
музеите и галериите – Пловдив, 2011.
Проектът представя „цветовете“ и
„въртеливите движения“ на съвременното видео изкуство чрез 3 видео арт
селекции, които, макар и концептуално
диференцирани, символизират унифицираната технология на движещия се
образ в маниера на видео арта.
Селекция „Зона на доверието“
(74 мин.)
Селекция „Ръце“ (50 мин.)
Селекция „Нагоре по стълбите,
надолу по стълбите“ (53 мин.)

Presented by The VIVACOM Fund

21:00 – 24:00
Video Spinning Top – screening – curator:
Pavlina Mladenova.
Video Spinning Top is a curatorial video project by Pavlina Mladenova,
which has been adapted for the Night
of Museums and Galleries. It presents
the “colours” and “circular movements”
of contemporary video art through three
video selections, which, although conceptually different, symbolise the uniform
technology of the moving image today.
Zone of Trust Selection (74 min.)
Hands Selection (50 min.)
Up the Stairs, Down the Stairs Selection (53 min.)
This video program was made possible
with the support of Videoholica, Varna

21:00 – 01:00
„180“ – ням филм, c-video, 2008 г., 8:30
мин. Автор: Рената Каминска
„EURO“ – стерео-видео, c-video,
(2010), 3:04 мин. Автор: Рената
Каминска
Рената Каминска е родена през
1974 г. в Полша, живее и работи в
Берлин. Реализирала е самостоятелни
и групови изложби в Мюнхен, Берлин,
Лайпциг, Варшава, Лондон, Ню Йорк и
др. Филмът „180“ е заснет в Улм, Югозападна Германия, по време на спортни
събития за мъже от 56 до 81 години.
Филмът е датиран 2008 г., защото
10 години не се дава разрешение за
разпространението на лентата.
Проектът е реализиран по „Отворена покана за проекти НОЩ“ на
Фондация „Отворени изкуства“.

screening

ПАРКИНГ

Представя VIVACOM fund
прожекции
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21:00 – 01:00
Two videos by Renata Kaminska:
180 – silent movie, c-video, 8:30 min.,
2008
EURO – stereo video, c-video, 3:04
min., 2010
Renata Kaminska was born in Poland
in 1974. She lives and works in Berlin. Her
works have been shown in solo and group
exhibitions in Munich, Berlin, Leipzig, Warsaw, London, New York and others. The
silent film 180 was shot in 1998 in Ulm,
Southwestern Germany, during a sports
event for men aged 56 to 81. Because it
was impossible to secure a permission to
show it for ten years, it is dated 2008.
The project is part of the platform
Open Call for Projects of the Open Arts
Foundation.
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CENTRAL SQUARE

(пред Военния клуб)

(in front of the Military Club)

19:00 – 01:00
„Космонавтът“ – арт инсталация.
Aвтори: Стюарт Маккълок и Арт
Mашина
Извисяващ се на повече от 10
метра и сияещ в собствена светлина,
гигантският надуваем космонавт на
Стюарт Маккълок и Арт Машина ще
предизвика у пловдивчани възхищение
и усмивки. Проектът на Арт Машина,
реализиран с помощта на екип от способни и ентусиазирани доброволци, е
едновременно красив и предизвикателен. С участието на Военен оркестър,
Пловдив.
Проектът е реализиран по „Отворена
покана за проекти НОЩ“ на Фондация
„Отворени изкуства“.

19:00 – 01:00
The Plovdiv Space Man – Stuart McCulloch and Art Machina – art installation
Standing over 10 metres tall and
illuminated from within, a giant inflatable
spaceman will tower over the people of
Plovdiv, triggering the imagination and
bringing smiles to the faces of both young
and old. Working with a group of diverse
and motivated volunteers, Art Machina will
create something simultaneously bold and
beautiful. With the special participation of
the Plovdiv Military Band.

ПО МАРШРУТА НА НОЩТА

FOLLOWING THE NIGHT’S
ITINERARIES

начална точка: Централна поща

Starting Point: Central Post Office

Представя A to JazZ Festival

The Plovdiv Space Man is part of the platform Open Call for Projects of the Open
Arts Foundation.
19:00 – 01:00
Улично джаз шествие от Brazz ViliDJ,
Quartet CORD – музикална джаз
програма
A to JazZ организира улично
джаз шествие, следвайки лъчовете
на придвижване на публиката по
картата на Събитието. Включват
се два подвижни бенда – Brazz ViliDJ
и акордеонен квартет CORD, които
добиха известност с непопулярния
за инструментите им репертоар от
известни оркестрови пиеси, танга на
Астор Пиацола, джаз, боса нова и поп
песни. С тях музикантите са участвали в множество събития, концерти и
фестивали.
Със съдействието на Фондация
„Америка за България“

music

ПЛОЩАД ЦЕНТРАЛЕН

концерт
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Presented by A to JazZ Festival
19:00 – 01:00
Jazz Street Parade – Brazz ViliDJ, Quartet CORD – live jazz program.
The A to JazZ festival organises a
street jazz parade along the main itineraries of the Night of Museums and Galleries
(see map). Two mobile bands -- Brazz
ViliDJ and the Cord accordion quartet –
will be joining the parade, offering original
interpretations of popular orchestral
pieces, Astor Piazzola tangos, jazz standards, bossa nova and pop songs. The
program has been presented at a number
of concerts, festivals and events.
With the support of the America for Bulgaria Foundation.
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ТЮТЮНЕВ СКЛАД

TOBACCO WAREHOUSE

Presented by the Sariev Gallery

ул. „Иван Вазов“ и ул. „Екзарх
Йосиф“

Corner of Ivan Vazov St. and Ekzarh
Yosif St.

19:00 – 01:00
„Половин Истина / 1 година гаранция“
– Автор: Правдолюб Иванов, Даниел
Кнор

„Половин истина“ на Провдолюб Иванов е инсталация от две части, реализирана за първи път в Созопол през
1999 г. и впоследствие в София, Швейцария и Германия. „Половин истина“
ще бъде представена в Нощта като
спрей надпис непосредствено пред
и около локациите на участващите
културни институции в събитието.
„1 година гаранция“ на Даниел
Кнор е работа в две части, реализирана в Skulpturenpark Berlin_Zentrum през
2007 г. В Нощта ще бъде представена
по идентичен начин. Едната част стандартна галерийна табелка на
фасадата на Галерия Сариев с изписано името на автора, заглавието „1 година гаранция“ и уточнение „публично
пространство“. Вторият елемент на
работата са сателитни надписи със
същия графичен знак, изписан с шаблон
и спрей на фасадите на публични пространства в цял Пловдив. Работата
коментира културата на графитите и
осигурява „Печат на одобрението“ за
публичните места, определени като
такива от артиста.

19:00 – 01:00
Half-Truth / 1-Year Warranty – Pravdoliub
Ivanov / Daniel Knorr.
Pravdoliub Ivanov’s Half-Truth is an
installation in two parts, which was first
shown in Sozopol (1999), then in Sofia,
Switzerland and Germany. During the Night
of Museums and Galleries, the project
will take the form of inscriptions sprayed
immediately in front or around all of the
Night’s locations.

19:00 – 01:00
„±359 Topology“ – съвместен проект
на Гьоте-институт в България,
BrainStoreProject и deufert&plishke
„±359 Topology“ съдържа близо
10 провокативни елемента, които
показват визията на артистите за
това какви са културните и обществени трансформации в България през
последните 25 години. В основата на
проекта са използвани биографични
данни, исторически факти и лични
спомени. Пърформанс-инсталацията е
дело на артистите Нели Митева, Ива
Свещарова, Мила Одажиева, Стефан
А. Щерев и Вили Прагер, на немските
съвременни артисти Томас Плишке
и Катрин Дойферт и философа Боян
Манчев.
Представя Гьоте-институт в България

after party / performance installation, exhibition

PUBLIC SPACES

Представя Галерия „САРИЕВ“

афтър парти на НОЩТА / пърформанс - инсталация, изложба

ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА

installation, action

инсталация, акция

59

19:00 – 01:00
±359 Topology – a project of Goethe
Institute Bulgaria, BrainStoreProject and
deufert&plishke.
±359 Topology comprises of several
provocative elements inspired by the artists’ vision of the social and cultural transformations in Bulgaria in the last 25 years.
The project is based on biographical data,
historical facts and personal memories.
±359 Topology is the work of Nelly Miteva,
Iva Sveshtarova, Mila Odadjieva, Stefan
A. Shterev, Willy Prager, Thomas Plischke
(Germany), Kattrin Deufert (Germany) and
philosopher Boyan Manchev.
Presented by Goethe-Institute Bulgaria
19:00 – 01:00
Pyrotechnix & Clear Minded Graffiti –
exhibition and demonstration by Plovdivian
graffiti artists.
01:00
Official after party of the Plovdiv Night of
Museums and Galleries 2011.

Daniel Knorr’s 1-Year Warranty also comes
in two parts. It was first shown in Skulpturenpark Berlin Zentrum in 2007. During
the Night, one part of it – a “mother label”
made of enamel with the artist’s name, the
work’s title and the phrase “Public Space”
will be mounted on the façade of the
Sariev Gallery, while the same sign will be
stencilled onto façades throughout Plovdiv
as the artist’s “stamp of approval”. The
work is a commentary on the contemporary graffiti culture.

19:00 – 01:00
„Pyrotechnix & Clear Minded Graffiti
Exhibition“ – изложба на пловдивски
графити артисти и демонстрация на
живо на модерни графити техники
01:00
Официално афтър парти на Нощ на музеите и галериите – Пловдив, 2011
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ЛАПИДАРИУМ

LAPIDARIUM

Corner of Abadjiska St. and Krivolak St.

Старинен Пловдив
ул. „Витоша“

Old Plovdiv
Vitosha St.

19:00 – 01:00
„Cultural Reflexion“ – проект на Ивайло
Христов
Ивайло Христов е роден в София
през 1979 г. Завършва Националната
художествена академия – София, специалност „Живопис“. Специализира в
Cité International des Arts, Париж. Член е
на СБХ, печелил е награди за живопис,
рисунка и графика, както и за реклама
и графичен дизайн. Проектът му се
явява експеримент за създаване на
арт продукт с използване на популярни рекламни практики в съвременна
градска среда.
Проектът е реализиран по „Отворена покана за проекти НОЩ“ на
Фондация „Отворени изкуства“.

19:00 – 01:00
Cultural Reflexion – a project by Ivailo
Hristov.
Ivailo Hristov was born in Sofia in
1979. He graduated from the National Art
Academy in Sofia with a degree in Oil
Painting. He specialised at the Cité International des Arts in Paris. He is a member
of the Union of Bulgarian Artists. He has
received a number of awards for his oil
paintings, prints, drawings and graphic design. In Cultural Reflexion, he has created
an art product by using popular advertising
techniques in the contemporary urban
environment.
Cultural Reflexion is part of the platform Open Call for Projects of the Open
Arts Foundation.

Представя Фестивал на етнографският и антропологичен филм и Общински институт „Старинен Пловдив“
21:00 – 21:30
„Сънувам старци“ (2010) – документален филм. Автори: Адела Пеева, Иглика
Мишкова
Филмът разказва историята на
бай Иван от с. Сушица, който вече
няма да облече кукерските одежди.
Приятелят му Дечо е решил да му
направи подарък, като е изработил
макет на кукер, облечен в костюма,
носен от бай Иван за празника. Така
бай Иван отново ще е сред „старците“ на Старчов ден в Сушица.
21:35 – 21.50
„Етнографически импресии“ – презентация на фотографии от Христо
Юскеселиев
Фамилия Юскеселиеви е емблематична за българската фотожурналистика. Вече четвърто поколение представители на рода представят на
читателската публика запечатаното
от обектива. Освен като фотожурналист, Христо Юскеселиев работи и в
сферата на визуалната антропология,
документирайки десетки експедиции.
22:00 – 23.00
„Части от Тhe Netsilik Eskimo series“
– прожекция на филм. Автор: Асен
Баликси
Показва се традиционният живот
на ескимосите от групата Нетсилик
от района на Пели Бей в канадска
Арктика. Кадрите представят естествени звуци от региона и бита на
ескимосите, чиято реч не е преведена на други езици, което позволява
на зрителя максимална близост до
терена.

screening / presentation / sceening

KAPANA

ул. „Абаджийска“ и ул. „Криволак“

прожекция / презентация / прожекция

КВАРТАЛ „КАПАНА“

installation

инсталация
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Presented by Ethnographic and Anthropological Film Festival & the Administration of the Old Town of Plovdiv
21:00 – 21:30
I Am Dreaming of Old People (2010) – a
documentary by Adela Peeva and Iglika
Mishkova.
The film tells the story of an old man
– Bai Ivan from the village of Sushitsa –
who is no longer able to wear his Kouker
costume when the holiday of Starchov
Den comes. His friend Decho has decided
to make Bai Ivan a gift – a dummy which
Decho will dress in Ivan’s costume, so that
he can be with “the old fellas” once again
when the holiday comes.

21:35 - 21.50
Ethnographic Impressions – a photography
presentation by Hristo Yuskesseliev.
The Yuskesselievs are a family of outstanding photographers whose profession
has been passed down four generations.
Hristo Yuskesseliev works as a photo
journalist and visual anthropologist.
22:00 - 23.00
Тhe Netsilik Eskimo Series – selected
documentary footage – Assen Baliksi.
This 11-hour series follows the
daily life of the Netsilik Eskimos from the
Pelly Bay area in the Canadian Arctic.
The sound track is made of the natural
sounds of the region and the speech of
the Eskimos, which has no translation to
allow viewers maximum exposure to real
life conditions.
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УЛИЦА „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

OTETS PAISIY ST.

(Main pedestrian street)

(по цялото продължение)

(the length of the street)

19:00 – 01:00
„Невероятната Индия“ – изложба
фотография на Иван Иванов
Иван Иванов завършва Националната художествена академия – София
през 1990 г. Участва в множество
художествени изложби в страната и
чужбина. Фотографиите са вдъхновени от личните му изживявания в Хималаите, Южна Индия и по течението
на река Ганг. Работата му е силно повлияна от срещите с хората на Индия.
Изложбата включва 20 фотографии.

19:00 – 01:00
Incredible India – photography by Ivan
Ivanov – exhibition.
Ivan Ivanov graduated from the
National Art Academy in Sofia in 1990. He
has taken part in numerous exhibitions in
Bulgaria and abroad. His photography is
inspired by his personal experiences in the
Himalayas, in South India and along the
river Ganges, and by his meetings with the
Indian people.

Представя Фондация „Отворени
изкуства“
21:00 – 01:00
Проект „Фар“ – светлинна инсталация на Вадим Фишкин. Куратор: Яра
Бубнова
В инсталацията „Фар“ сърцебиенето на худoжника Вадим Фишкин се
предава в реално врeме към осветителни уреди и така, може да се каже,
че се превръща в светлина. Използвайки супермодерно средство за
комуникация – смартфон, художникът
реализира една от най-романтичните
метафори за взаимоотношенията на
твореца с публиката. Арт енергията преминава разстояния и може да
стигне до цялото човечество, където
и да се намира художникът; тя може
да се превърне във видими лъчи, да
става източник на светлина. За първи
път тази инсталация, обвързала в
едно изкуство, наука и техника, е
представена на първото издание на
Манифеста в Ротердам през 1996 г.;
същата година сърцето на Фишкин
премигва и през ажурния купол на
Сецесиона във Виена. В наситената
биография на Вадим Фишкин, освен
повече от 20 индивидуални и стотици
групови изложби по света, има една
уникална подробност – той участва
два пъти във Венецианското биенале
като национален представител: през
1995, заедно с двама колеги – на родната си Русия; и през 2005, самостоятелно – на Словения, където живее
от 20 години.
Платформата “Международни
проекти” в рамките на “Нощ на
музеите и галериите – Пловдив“се
реализира с подкрепата Фондация
Америка за България.
В Пловдив инсталацията „Фар” се
реализира с подкрепата EVN Пловдив.

light installation

4 Knyaz Alexander I St.

(Главната улица)

светлинна инсталация

ул. „Княз Александър I“ № 4

exhibition

изложба
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Presented by the Open Arts Foundation
21:00 – 22:30
Lighthouse – light installation by Vadim
Fishkin – curator: Iara Boubnova.
In Lighthouse, the heartbeat of artist
Vadim Fishkin will be literally transmitted
into the lighting system of Otets Paisiy St.
in real time. Using a smart phone as his
command tool, Fishkin materialises one
of the most romantic metaphors for the
relationship between artist and public.
Fishkin’s energy is transformed into visible
light and sent out around the world with a
universal message unlimited by the artist’s
current location. Lighthouse – an amalgam
of art, science and technology – was first
shown at the first edition of Manifesta in
Rotterdam in 1996 and later the same
year decorated the fretwork dome of the
Vienna Secession. Fishkin’s curriculum
vitae includes twenty solo exhibitions and
participations in hundreds of group ones
in countries around the world, as well as
a unique biographical detail. He has taken
part in the Venice Biennial of Contemporary Art twice – once collectively, as a
representative of his native Russia (1995)
and a second time with a solo exhibition as
a representative of Slovenia, where he has
lived for the past twenty years.
The International Projects Platform
within the framework of the Plovdiv Night
of Museums and Galleries is supported by
the America for Bulgaria Foundation.
Lighthouse in Plovdiv is supported by
EVN Plovdiv.

19:00 – 01:00
„Карта на източноевропейското
изкуство“ – Автор: IRWIN. Куратор:
Яра Бубнова
„Карта на източноевропейското
изкуство“ на групата художници от
Словения ИРВИН (IRWIN) е уникален
интернационален, политически и
изследовaтелски проект, започнат
през 2001 г.
Групата ИРВИН се формира
през 1983 г. от художниците Душан
Мандич, Миран Мохар, Андрей Савски,
Роман Ураниек, Борут Вогелник,
идващи от пънк и графити сцената.
Като група са съучредители заедно с
музикалната формация Лайбах на колектива NSK – Neue Slowenische Kunst
(НСИ – Ново словенско изкуство).
Сред най-известните им проекти са
„Ретроавангард“, „NSK Посолства във
времето“ и „Консулства“, издаващи
престижните в целия свят NSK паспорти, „NSK караул” и др.
Гост в Нощ на музеите и галериите – Пловдив ще бъде Миран Мохар.
Платформата “Международни проекти” в рамките на “Нощ на музеите
и галериите – Пловдив“се реализира
с подкрепата Фондация Америка за
България.

19:00 – 01:00
East Art Map – IRWIN – Curator: Iara
Boubnova
East Art Map is a unique international
political and research project started in
2001 by the Slovenian art collective IRWIN.
IRWIN is a collective of artists formed
in 1983 by Dusan Mandic, Miran Mohar,
Andrej Savski, Roman Uranjek, Borut Vogelnik), whose background at the time was
in the Slovenian punk and graffiti scene.
Together with the music band Laibach,
they co-founded the Neue Slowenische
Kunst (NSK) art collective. Their best
known projects include: Retroavantguard,
NSK Embassies of Time, NSK Guard, as
well as their Consulates, which issue the
prestigious NSK passports.
Special guest of the Night of Museums and Galleries: Miran Mohar.
The International Projects Platform
within the framework of the Plovdiv Night
of Museums and Galleries is supported by
the America for Bulgaria Foundation.

УЛИЦА „ОТЕЦ ПАИСИЙ“
И УЛИЦА „ГЕН. ГУРКО“
19:00 – 01:00
Нова обществена библиотека „Oтец
Паисий“ – проект на Студио 8 ½
Нова обществена библиотека
„Отец Паисий“ е мобилна читалня,
създадена в стар тролейбус. Улица
„Отец Паисий“ е избрана за място на
проекта от една страна заради името, което носи, и от друга – защото
там е бил пуснат в движение първият
тролейбус в Пловдив. Мобилната
библиотека е разположена пред
тролейбусната подстанция, която
функционира и до днес. Студио 81/2 е
млада авторска платформа, замислена
и осъществена през 2010 г. от арх.
Владислав Костадинов. Студиото
работи по проекти в архитектурата
и строителството, интериорния и
градския дизайн.
Проектът е реализиран по „Отворена покана за проекти НОЩ“ на
Фондация „Отворени изкуства“.
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Corner of OTETS PAISIY ST.
AND GENERAL GURKO ST.
installation, action

Presented by the Open Arts Foundation
инсталация, акция

36 OTETS PAISIY ST.

Представя Фондация
„Отворени изкуства“
exhibition

изложба

УЛИЦА „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ № 36

www.eastartmap.org
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19:00 – 01:00
New Otets Paisiy Public Library – a project
by Studio 8 ½.
The New Otets Paisiy Public Library is
a reading space inside an old trolleybus located on the corner of Otets Paisiy St. and
General Gurko St. Otets Paisiy St. was
chosen partly because of its name – the
18th century Bulgarian monk who wrote
the famous Istoriya Slavyanobulgarskaya
– and partly because this is where the first
trolleybuses in Plovdiv ran in the 1950s.
The mobile library is placed right in front
of the station which continues to power the
city’s trolleybus network to this day. Studio
8 ½ is an artist platform founded by Arch.
Vladislav Kostadinov in 2010. The studio’s
portfolio includes projects in architecture,
construction, interior and urban design.
The New Otets Paisiy Public Library is
part of the platform Open Call for Projects
of the Open Arts Foundation.

STANISLAV DOSPEVSKI ST.
19:00 – 01:00
PLOVEDIV – a project by Milen Gelishev
and Simeon Todorov.
The work is inspired by the authors’
understanding of how people communicate
in contemporary urban environments and
uses a creative approach to place branding. It comprises of a neon sign in a key,
yet inconspicuous urban location and small
souvenirs for sale. English teacher Simeon
Todorov and artist Milen Gelishev have
added PLOVEDIV to the list of existing
names of Bulgaria’s second largest city.
This is their first collaborative project.
PLOVEDIV is part of the platform
Open Call for Projects of the Open Arts
Foundation.

www.visualcontainer.org

Работата е вдъхновена от виждането на съвременния човек за града, за
комуникацията и креативните начини,
по които може да брандираш мястото
и емоциите си. Работата включва
светлинен надпис на ключово, но не
натрапчиво и все пак скрито място
за града и малки сувенирни обекти в
свободна продажба. Към многото си
имена днес Пловдив добавя и още
едно – PLOVEDIV. Авторите на проекта – Симеон Тодоров и Милен Гелишев,
са съответно учител по английски и
художник, а това е първият им съвместен проект.
Проектът е реализиран по „Отворена покана за проекти НОЩ“ на
Фондация „Отворени изкуства“.

УЛИЦА „ХР. Г. ДАНОВ“ № 37

37 HRISTO G. DANOV ST.

(сграда на EVN)

(EVN Building)

21:00 – 01:00
„Visualcontainer“ – видео селекция на
италиански автори от Алесандра
Арно (Милано), прожекция (60 мин.)
Видео селекцията е специално подготвена за Нощ на музеите
и галериите – Пловдив и включва
произведения от периода 2008–2010 г.
на авторите: Мария Корпорал, Ребека
Агнес, Лука Кристиан Мандер, Джакопо Джена, Никола Джиунта, Барбара
Бругола, Джон Криситело, Франческа
Фини, Салваторе Инсана, Алберто
Мерино, Алесандра Арно, Рикардо Арена. „Visualcontainer“ Милано (Италия)
реализира културни и информационни
контакти с други международни
фондации и институции или Видеоарт
проекти и нови медийни центрове за
художествени архиви, с основна цел да
бъде дистрибутор и популяризатор на
италианското видеоизкуство. Начело
на Фондацията стои Алесандра Арно.
Проектът е реализиран по „Отворена покана за проекти НОЩ“ на
Фондация „Отворени изкуства“.

screening

19:00 – 01:00
„PLOVEDIV“ – Проект на Милен Гелишев и Симеон Тодоров

installation, action

УЛИЦА „СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ“
инсталация, акция
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прожекция
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21:00 – 01:00
Visualcontainer – videos by Italian artists
– selection: Alessandra Arno (Milan) –
screening –60 min.
This video selection has been put together especially for the Night of Museums
and Galleries and includes works created
between 2008 and 2010 by the artists
Maria Korporal, Rebecca Agnes, Luca
Christian Mander, Jacopo Jenna, Nicola
Giunta, Barbara Brugola, John Criscitello,
Francesca Fini, Salvatore Insana, Albert
Merino, Alessandra Arnò, Riccardo Arena.
Visualcontainer is an Italian NGO based
in Milan whose aims are to promote Italian
video art abroad and to facilitate the cultural and informational exchange between
Italy and other countries. Alessandra Arno
is the director of the organisation.
Visualcontainer is part of the platform
Open Call for Projects of the Open Arts
Foundation.

ФАР

ВАДИМ ФИШКИН

Фондация Отворени Изкуства представя

EAST ART MAP
IRWIN

куратор Яра Бубнова

куратор Яра Бубнова

по продължение на
ул. „Отец Паисий“
17 септември
19:00 - 01:00

Фар, 1996–2011
продукция: Association DUM / Любляна
подкрепен от: Министерство на
Културата на Словения

17 септември
ул. „Отец Паисий“ № 36

www.eastartmap.org

VIVACOM фонд представя
Видео, Видео пумпал
Куратор: Павлина Mладенова

Паркинг, ул. „СтаниСлав ДоСПевСки“
21:00 – 24:00
17 септември
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