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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 

The 7Th Plovdiv NighT of 
MuseuMs aNd galleries is 
here!

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

a total of:
More than 6 hours of cultural output, 68 lo-
cations, 3 main programs, numerous exhibi-
tions, concerts, performances, screenings, 
demonstrations and children’s events

PlaN your NiGht at:
gallery-night.info
gallery-night.info/blog
follow us on facebook and twitter

Make uP your owN itiNerary: 
read our blog or ask at the info kiosk

   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

MuseuMs aND Galleries
time: 19:00 – 01:00
locations: 29

Culture aND CluB
time: 19:00 – 01:00
locations: 18

the City aND PuBliC sPaCes 
time: 19:00 – 01:00 
locations: 21

ChilDreN’s eveNts  
time: 16:00 – 20:00 
locations: 6

after Party
time: 01:00 – 05:00

free entry for all events

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

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

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

ПлаНиРайте:
Сайт: gallery-night.info
блог: gallery-night.info/blog
Следете ни във facebook, twitter

МаРшРути По иНтеРеСи: 
виж в блога или питай на инфо пункта

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

Музеи и галеРии
Час: 19:00 – 01:00 
локации: 29

култуРа и клуб
Час: 19:00 – 01:00
локации: 18

гРад и ПублиЧНи ПРоСтРаНСтва
Час: 19:00 – 01:00 
локации: 21

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

афтъР ПаРти На Нощта
Час: 01:00 – 05:00

вход свободен за всички събития
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info kiosk

regional Museum of archeology – Plovdiv

regional Museum of ethnography – Plovdiv

rMh – „Bulgarian revival exhibit“

rMh – „Centre for Contemporary history“

rMh – „the Bulgarian reunification of 1885 exhibit“

regional Museum of Natural history – Plovdiv

Museum of aviation – krumovo

Balananov’s house and hindliyan’s house

Georgi „slona“ Bozhilov house

„autograph“ Gallery

„aspect“ Gallery

„white Zone“ Gallery

„vuzrazhdane“ Gallery

CaG – „temporary exhibition halls“

CaG – „encho Pironkov“

CaG – „icon Gallery“

CaG – „tsanko lavrenov“ & „Mexican art“

Plovdiv artists association (Paa)

„Dyakov“ Gallery

„George Papazov“ Gallery

„Pironessa“ art Gallery

„resonance“ Gallery

„romfeya“ Gallery

„sariev“ Gallery

„Philippopolis“ art Gallery & Museum

ancient Baths

„red Pony“ Gallery

„l’union“ Gallery

„u.P.a.r.k.“ Gallery

„acoustic Bar“

roman amphitheatre

armenian cultural complex

Bulgarian National television – Plovdiv

„Gallery in the Garden“

National library, Children’s Department

„artists’ house“

„Maria luiza“ Club

„Naylona“ Club

„ivan vazov“ National library – Plovdiv

radio Plovdiv – Cultural Centre

state archives – Plovdiv

„studio 9“ Gallery

„fabric Bar“

„helikon“ – Bookshop

„hermes“ – Bookshop

„tea house“

artnewscafe

roman odeon

Bratska Mogila, „otdih i kultura“ Park

„Cosmos“ Cinema

Nebet tepeh, old town

Parking lot, „Zagreb“ st., kapana

Parking lot, 14 „konstantin stoilov“ st., kapana

Parking lot, 15 „otets Paisiy“ st.

Parking lot, „stanislav Dospevsky“ st.

Parking lot, sveta Bogoroditsa Church

Central square

following the Night’s itinerary

Public spaces

tobacco warehouse

„abadjiyska“ st. and „krivolak“ st., kapana

„vitosha“ st. (lapidarium)

4 „knyaz alexander i“ st.

„otets Paisiy“ st.

36 „otets Paisiy“ st.

„otets Paisiy“ st. and „Gen. Gurko“ st.

„stanislav Dospevsky“ st.

37, „hr. G. Danov“ st.

инфо пункт

Регионален археологически Музей – Пловдив

Регионален етнографски Музей – Пловдив

РиМ – „българско възраждане“

РиМ – „Съвременна история“

РиМ – „Съединение на българия 1885 г.“

Регионален Природонаучен Музей – Пловдив

Музей на авиацията – с. крумово

балабанова къща и къща Хиндлиян

къща музей „георги божилов – Слона“

галерия „автограф“

галерия „аспект“

галерия „бяла зона“

галерия „възраждане“

гХг – „временна експозиция“

гХг – „енчо Пиронков“

гХг – „иконна галерия“

гХг – „цанко лавренов“ и „Мексиканско изкуство“

дружество на пловдивските художници (дПХ)

галерия „дяков“

галерия „Жорж Папазов“

галерия „Пиронеса“

галерия „Резонанс“

галерия „Ромфея“

галерия „Сариев“

арт галерия музей „филипополис“

баня Старинна

галерия „Червеното пони“

галерия „l’union“

галерия „u.P.a.r.k.“

„акустик бар“

античен театър

арменски културен комплекс

бНт – Пловдив

„галерия в градината“

детски отдел, Народна библиотека

„дом на художниците“

клуб „Мария луиза“

клуб „Найлона“

Народна библиотека „иван вазов“ – Пловдив

Радио Пловдив – културен център

Регионална дирекция „архиви“ – Пловдив

галерия „Студио 9“

„фабрик бар“

„Хеликон“ – книжарница

„Хермес“ – книжарница

„Чаената къща“

artnewscafe

античен одеон

братска могила, парк „отдих и култура“

кино „космос“

Небет тепе, Старинен Пловдив

Паркинг, ул. „загреб“, капана

Паркинг, ул. „константин Стоилов“ № 14, капана

Паркинг, ул. „отец Паисий“ № 15

Паркинг, ул. „Станислав доспевски“

Паркинг, църква „Св. богородица“ 

Площад централен

По маршрута на Нощта

Публични пространства

тютюнев склад

ул. „абаджийска“ и ул. „криволак“, капана

ул. „витоша“ (лапидариум)

ул. „княз александър i“ № 4

ул. „отец Паисий“

ул. „отец Паисий“ № 36

ул. „отец Паисий“ и ул. „ген. гурко“

ул. „Станислав доспевски“

ул. „Хр. г. данов“ № 37

култура и клуб / culTure & club

музеЙ и галерии / MuseuMs aNd galleries

град и Публични ПроСтранСтва / The ciTy & Public sPaces





Музеи / MuseuMs1 Музеи / MuseuMs 2
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regioNal MuseuM of 
eThNograPhy

old town
2 Dr. stoyan Chomakov st. 

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 mem-
ber 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 demonstra-
tion. 

Cutler hristo Nedelev from karlovo. 
in 2010, he won the first Prize in the inter-
national folk Crafts fair in etura, Northern 
Bulgaria, for his copy of a 200-year old 
“groshak” knife. he makes the best clas-
sical “kania” knives in the country. Cop-
persmith 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. 

етнограФСки музеЙ –  
Пловдив

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

детСка ПРогРаМа:
17:00 – 20:00 

„детски художествен пленер“ – рису-
ване експозицията на музея  с любез-
ната подкрепа на National Geographic 
българия

оСНовНа ПРогРаМа:
„Най-доброто от цочо Пеев“ – юби-
лейна 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 карлов-
ска 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-добри-
ят майстор на класическата кания. 
Марин Неделев (карлово) е майстор 
медникар, който изработва многоо-
бразни съдовете му от кована мед. 
Павел Неделев (карлово) е майстор 
ножар работещ и с гравюра.

20:30 – 23:00
„етноритми под тепетата“ – музи-
кално и танцово изпълнение на ансам-
бъл „иглика“ и формация „Поколения“ с 
ръководител венцислава еленска

ко
нц

ер
т

, т
ан

ци
 / 

из
ло

ж
ба

 / 
де

т
ск

а 
пр

ог
ра

м
а 

ле
кц

ия
  /

 п
ро

ж
ек

ци
я 

/ п
ос

т
оя

нн
а 

ек
сп

оз
иц

ия

regioNal MuseuM of 
archeology

1 saedinenie sq.

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. 

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) – Confer-
ence room.  
 
organised by: harta association and the 
regional Museum of archeology – Plovdiv 

арХеологичеСки музеЙ – 
Пловдив

Пл. „Съединение“ № 1

19:00 – 24:00 
експозицията включва праисторичес-
ки артефакти от проучени селищни 
могили и култови комплекси край дол-
нослав 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

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 пласто-
вете на времето? вярата на ранните 
християни и историческите факти“ – 
лекция на д-р Мартин Хайде (герма-
ния), изследовател и преводач от 
древни езици, проф. Питър С. уилямс 
(Норвегия) – конферентна зала

организатори: Сдружение ХаРта, 
Регионален археологически музей – 
Пловдив
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regioNal MuseuM of hisTory, 
centre for contemporary  history 
sahat Tepeh

14 angel Boukoreshtliev st.
 

19:00 – 01:00
the soul of the Japanese Doll – perma-
nent 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 chil-
dren 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 exhibi-
tion – 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.

иСторичеСки музеЙ – 
Пловдив, Център за 
съвременна история 

Сахат тепе
ул. „ангел букорещлиев“ № 14

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.

19:00 – 01:00
„25 години по-късно“ – откриване на 
изложба на фотографска група „казан-
лък ‘85“: александър иванов, бедрос 
азинян, Желиан Николов, Мариан дими-
тров, георги димов – посмъртно

фотографска група „казанлък ‘85“ 
е създадена през 1985 г. Печелят ре-
дица престижни награди в национални 
и международни фотографски изложби 
и конкурси и дават основание да се 
заговори за казанлъшка фотографска 
школа. 
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regioNal MuseuM of hisTory, 
bulgarian revival exhibit

old town
1 tsanko lavrenov st.

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 develop-
ment and ethnic diversity during the otto-
man 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.  

иСторичеСки музеЙ – 
Пловдив, експозиция 
„българско възраждане“

Старинен Пловдив
ул. „цанко лавренов“ № 1

19:00 – 01:00
Постоянна експозиция „българско 
възраждане“

експозиционната площ е 825 кв. м, 
разположена в единадесет зали и два 
салона, при съответното художест-
вено 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 стопан-
ското развитие на града от османска-
та епоха. на втория и третия етаж 
са развити темите за борбата на 
българите за новобългарска просвета, 
самостоятелна църква и национална 
независимост.
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regioNal MuseuM of  
NaTural hisTory

34 hristo G. Danov st. 

ChilDreN’s ProGraM:
17:00 – 18:00

find Me in the Museum! – puzzle game 
workshop (maximum number of partici-
pants: 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 fol-

lowing areas: minerals, botany, inverte-
brates, sea bed, fish, amphibians, reptiles, 
birds and mammals. the basement houses 
a set of 40 aquariums containing the big-
gest collection of freshwater fish and flora 
in Bulgaria.  

22:00
Bulgaria’s amphibians, reptiles and 
invertebrates – documentaries by ognyan 
todorov – Geology hall.

Природонаучен музеЙ – 
Пловдив 

ул. „Хр. г. данов“ № 34

детСка ПРогРаМа:
17:00 – 18:00

„Намери ме в музея!“ – уъркшоп за 
сглобяване на картинен пъзел (макси-
мален 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 (макси-
мален брой участници: 20 деца)

оСНовНа ПРогРаМа:
19:00 – 01:00 

Постоянна експозиция
Музеят разполага с девет съвре-

менно оформени експозиционни зали 
за минерали, ботаника, безгръбначни, 
аквариум, морско дъно, риби, земно-
водни, влечуги, птици, бозайници. в 
приземния етаж е разположена зала с 
над 40 различно оформени сладковод-
ни аквариума. това е най-голямата в 
българия експозиция на сладководни 
риби и растения.  

22:00
„българските видове земноводни, 
влечуги, безгръбначни“ – прожекция 
на образователни филмчета в зала 
„геология“. автор: огнян тодоров 
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regioNal MuseuM of hisTory, 
bulgarian reunification of 1885 hall

1 saedinenie sq. 
 
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 reunifica-
tion 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. 

20:00 – 01:00
Donating: Memory for tomorrow – objects 
donated to the museum in the last two 
decades –exhibition. 

Photos, postcards, objects and per-
sonal memories of some of Plovdiv’s well 
known personalities from the end of the 
19th c. to the second half of the 20th c.

иСторичеСки музеЙ – 
Пловдив, зала „Съединение на 
българия 1885 г.“

площад Съединение № 1

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 Съедине-
нието 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 из-
граждането и развитието на източна 
Румелия, подготовката и осъществя-
ването на Съединението с княжество 
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 посетите-
лят ще може да се потопи във военно-
то ежедневие на офицерския състав.

20:00 – 01:00
„дарителството – памет за утре“ 
– изложба на дарения и дарители на 
Регионален исторически музей – Плов-
див (1990–2010 г.)

изложбата включва снимки, 
картички, лични вещи и спомени от 
живота на Пловдив и известни лично-
сти, свързали своя творчески и бизнес 
път с града на тепетата в периода 
от края на XiX до втората половина 
на XX век.
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BalaBaNov’s house  

old town
57 konstantin stoilov st.
 
19:00 – 01:00

National autumn exhibitions – Plovdiv 2011
curated by Boris Danailov

19:00 – 22:00
angels with a Mission… the sequel – ex-
hibition and charity auction of photographs 
by kalina arsova, 2nd floor.

the exhibition contains photographs 
of children conceived by in-vitro fertilisa-
tion 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. 

hiNdliyaN house

old town
4 artin Gidikov st. 

19:00 – 01:00
National autumn exhibitions – Plovdiv 2011
curated by Boris Danailov

балабанова кЪща 

Старинен Пловдив
ул. „константин Стоилов“ № 57

19:00 – 01:00
Национални есенни изложби –  
Пловдив 2011, куратор: борис данаилов

19:00 – 22:00
благотворителен търг на фотографии 
от изложба на калина арсова, етаж ii

„ангели с мисия…Продължение-
то!“ – 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“.

кЪща ХиндлиЯн

Старинен Пловдив
ул. „артин гидиков“ № 4

19:00 – 01:00
Национални есенни изложби – 
Пловдив 2011, куратор: борис данаилов
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MuseuM of aviaTioN, 
affiliate of the National War Museum

village of krumovo
 
ChilDreN’s ProGraM:
10:00 – 12:00 

i saw this at the Museum of aviation! – 
children’s pleine air. 

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 agri-
cultural fleets – is arranged outside. 

16:00 - 17:00
flying radio-Controlled Model aircraft – 
demonstration by museum staff.

*krumovo is a 14-minute ride on an air-
conditioned siemens commuter train which 
leaves for nearby assenovgrad on the 
hour. Central railway station, track 11. Get 
offat stop No. 3 – Mavroudovo.

музеЙ на авиаЦиЯта, 
филиал на нвим – София

с. крумово, обл. Пловдив

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 по-
стиженията на българската космона-
втика. външната експозиция включва 
летателни апарати – самолети и вер-
толети от военната, гражданската, 
селскостопанска и спортна авиация; 
самолетообслужваща техника; ракет-
на техника и въоръжение. 

16:00 – 17:00
Провеждане на демонстративни поле-
ти 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 тръг-
ва от 11 коловоз през един час. 
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auTograPh gallery

old town
1, 4th January st.

19:00 – 01:00
Paintbrush tales – exhibition – oil paint-
ings – stoyan Bozhkilov.

stoyan Bozhkilov’s often humorous 
works are in a distinctive naivist style. 

галериЯ „автограФ“ 

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

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.
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ж
ба
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ло

ж
ба

georgi “sloNa” boZhilov 
house & MuseuM 

old town
1 knyaz tseretelev st.  

19:00 – 01:00
one Beautiful Night – exhibition – oil paint-
ings – 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 Gal-
leries 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.

кЪща музеЙ „георги 
боЖилов – Слона“ 

Старинен Пловдив 
ул. „княз церетелев“ № 1  

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 артистична-
та 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 прите-
жават Национална художествена 
галерия – София, градските художест-
вени галерии в София, Пловдив, ямбол, 
Сливен и кюстендил, частни колекции 
в българия, турция, гърция, германия, 
великобритания, франция, швейцария, 
Полша, Чехия, Сащ и япония.
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WhiTe ZoNe gallery

14 Petar Parchevich st. 

19:00 – 22:00
existing amid the existing – roumen Chi-
tov (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 Dimi-
trov – collage and wood sculpture.

галериЯ „бЯла зона“

ул. „Петър Парчевич“ № 14

19:00 – 22:00
„Съществуване сред съществува-
щото“ – 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 художест-
вена 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 дър-
вопластика с участието на Николай 
Маринов, любомир вутов, александър 
димитров
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asPecT gallery 

1a stefan stambolov sq.  
(next to the town hall) 

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 engrav-
ing/black-and-white drawing. since 2000, 
he has taken part in a number of interna-
tional 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
engraving – a demonstration by Petar ve-
likov – working with one or several colours 
– printing with one or several plates.  

галериЯ „аСПект“  

Пл. „Стефан Стамболов“ № 1а  
(до община Пловдив)  

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 „гра-
фика“. 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.

20:00 – 24:00
демонстрация на графични техники с 
участието на Петър великов

Публиката ще се запознае както 
със спецификата на процеса и различ-
ните възможности при отпечатване 
на графики с един и повече цветове, 
така и с начина и дисциплината при 
печат на една и повече плочи.
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ciTy arT gallery, 
Temporary exhibitions hall

15 knyaz alexander i st. 
 
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 paint-
ings/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 contin-
ued 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.

градСка ХудоЖеСтвена 
галериЯ – Пловдив, 
зала за временни изложби

ул. „княз александър i“ № 15

20:00, етаж ii
„ателие 52 – Свободната терито-
рия“ – изложба и работно ателие на 
авторите валентин колев, Светлозар 
бенчев, здравка василева, Станимир 
видев, Милена Мишева, Николай Мари-
нов, ивайло Христов, кирил Харалам-
пиев, димитър генчев, Рада Пилюшка, 
трендафила трендафилова, иван Милев. 
куратор: здравка василева

изложбата събира няколко поко-
ления 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“. 

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 галери-
ите – Пловдив 2011 
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vuZraZhdaNe gallery

old town
1 stoyan Chalukov st.
 
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 his-
tory 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  

галериЯ „вЪзраЖдане“  

Старинен Пловдив
ул. „Стоян Чалъков“ № 1

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

СъПътСтваща ПРогРаМа:
19:00 – 21:00 

„Плашилото – социолог и сатирик“ – 
макси инсталация на Матей Матеев
„градското плашило“ – мини инстала-
ция 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 – 23:00
„и плашилото разпнато като исус“ – 
Ставри калинов

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 пла-
шила – еталон за „не“-подражание“

20:00 – 22:30 
„бостанското плашило“ – рисувател-
но изследване на пол, бит, емоции и 
легенди от димитър Рашков  

24:00  
„Плашилото си легна“

19:00 – 01:00
„граждански клуб и неговите плашила“
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ciTy arT gallery,
icon gallery

old town
22 saborna st. 
 
19:30 – 01:00

toma vishanov and his Circle of fellow 
artists in 18th Century hungary – exhibi-
tion opening.

this traveling photo exhibition was 
first shown in the Bulgarian Cultural insti-
tute 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
Mixed Choir of the sveta troitsa Church 
– ortodox chants – conductor: vessela 
Geleva – concert. 

21:00 – 01:00
unshown Bulgarian revival icons from the 
Collections of the City art Gallery – Plo-
vdiv and the Plovdiv Bishopric – up-dated 
permanent exhibit.

градСка ХудоЖеСтвена 
галериЯ – Пловдив, 
иконна галерия

Старинен Пловдив
ул. „Съборна“ № 22

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 българ-
ския културен институт в будапеща 
през 2008 г. организатори са Светла 
Москова (гХг – Пловдив) и елена гено-
ва (институт за изследване на изку-
ствата). 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“.

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
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Plovdiv ciTy gallery,
encho Pironkov Permanent exhibit

old town
1 vassil kunchev st.
 
19:00 – 01:00

encho Pironkov – oil paintings – perma-
nent 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 modern-
ized 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 composi-
tions 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. 

градСка ХудоЖеСтвена 
галериЯ – Пловдив, 
Постоянна експозиция „енчо 
Пиронков“

Старинен Пловдив
ул. „васил кънчев“ № 1

19:00 – 01:00
Постоянна експозиция 

експозицията представя 45 даре-
ни от автора творби, обхващащи раз-
лични периоди от неговото творческо 
развитие. енчо Пиронков (роден 1932 
г.) е от поколението художници, което 
през 60-те години на ХХ в. осъвреме-
нява 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. 

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 участ-
ват във фестивала sound Check в с. 
езерец, озвучават и откриването на 
годишната изложба на Секция 13 в 
галерията на „шипка 6”, София.w
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Plovdiv arTisTs’ 
associaTioN
exhibition hall

32 Gladstone st. 
 
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 kaleido-
scope photographs.

друЖеСтво на ПловдивСките 
ХудоЖниЦи 
изложбена зала

ул. „гладстон“ № 32

19:00 – 22:00
„калейдоскоп“ – арт-акция на управи-
телен 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 калей-
доскопа в различни варианти в залата 
на дПХ 
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ciTy arT gallery, 
Tsanko lavrenov & Mexican art 
Permanent exhibits

old town
11 artin Gidikov 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. Mexi-
can art made its appearance in Bulgaria 
in 1981 when the 13 Centuries of Bulgaria 
National fund acquired a collection of 
1 300 Mexican prints. 

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.

градСка ХудоЖеСтвена гале-
риЯ – Пловдив, 
Постоянна експозиция „Цанко 
лавренов“ и „мексиканско 
изкуство“

Старинен Пловдив
ул. „артин гидиков“ № 11

19:00 – 01:00
Национални есенни изложби – 
Пловдив 2011, куратор: борис данаилов

20:00 – 01:00
Постоянна експозиция „Мексиканско 
изкуство“ 

експозицията е по същество 
първата изцяло комплектована худо-
жествена галерия извън границите на 
Мексико и е пълен обзор на съвремен-
ната 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 дари-
телски 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.
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george PaPaZov gallery

92 hristo Botev Blvd., 
rillon Centre
 
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 achieve-
ments 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

галериЯ „ЖорЖ ПаПазов“

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

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

21:00 – 22.00
„шехерезада ще разкаже приказка от 
1001 нощ“ – Belly Dance

„Мини лебедово езеро“ – класиче-
ски спектакъл

„Съкровища“ – модерен и класиче-
ски балет, Belly Dance, в изпълнение на 
школа за танци „Пантера“
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dyaKov gallery

17 angel Boukoreshtliev st.

19:00 – 01:00
BG Paradise: elite art for every table and 
every home – robert Barumov – exhibi-
tion. 

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 – mul-
timedia presentation – angel Bokouresht-
liev st., parking lot behind Dyakov Gallery.

romantic temptation – transformation 
of traditional art into an interactive multi-
media 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 simulta-
neously at the Museum of Natural history 
in sofia, the Dyakov Gallery in Plovdiv and 
on the site www.kolektiva.bg

галериЯ „дЯков“

ул. „ангел букорещлиев“ № 17

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

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 букуре-
щлиев“ (скалите на Сахат тепе до 
паркинга зад галерия „дяков“) 

„Романтично изкушение“ – тран-
сформация 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“. w
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resoNaNce gallery

14 Petar Parchevich st.

19.00 – 01:00
intimate and Public – vihroni Popnedelev / 
adelina Popnedeleva – exhibition. 

the exhibition presents the two art-
ists’ most recent projects which share a 
common theme – the expression of the 
intimate in public. these include nude 
paintings and a nude body painting perfor-
mance 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. 

19:00 – 24:00
artist, Model, Public – nude body painting 
– vihroni Popnedelev – performance.

галериЯ „резонанС“

ул. „Петър Парчевич“ № 14

19.00 – 01:00
„интимно и публично“ – съвместна 
изложба на вихрони Попнеделев и 
аделина Попнеделева

изложбата събира последни-
те проекти на двамата автори, 
представящи “интимното” в публично 
пространство. вихрони Попнеделев 
представя платна актова живопис 
и пърформанс, а аделина Попнеделе-
ва – 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.

19:00 – 24:00
„Художник, модел, публика“ – пърфор-
манс на вихрони Попнеделев, който 
показва процеса на рисуване на голо 
тяло като художествен акт
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PiroNessa gallery

28 Georgi s. rakovski st. 

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. 

23:00 
Paris – rossen Markovski – art docu-
mentary.

галериЯ „ПиронеСа“

ул. „георги С. Раковски“ № 28

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 публи-
ката 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 започ-
не и свършекът на света.

23:00 
„Париж“ – документален филм с арт-
сюжет, прожекция на Росен Марковски
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sariev gallery

40 otets Paisiy st.

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 interna-
tional 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 Bulgarian-
born 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. 

галериЯ „Сариев“

ул. „отец Паисий“ № 40

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 определени-
ето, което дава кметът на берлин 
клаус воверайт за германската 
столица в телевизионно интервю през 
2003 година. тази фраза, превърнала се 
във своеобразна формула за артис-
тичния берлин, добива интернацио-
нален характер с глобализирането 
на геополитическата карта. „беден, 
но секси“ се разпознава като алиби 
или позиция в творчеството на съ-
временни артисти в целия свят днес 
и все по-често получава тотална ле-
гитимация 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 рабо-
ти презентират основните насоки в 
тяхната дейност, като голяма част 
от произведенията са подготвени 
специално за изложбата.

ПаРалелНа ПРогРаМа: 
Представяне на списание Basso / 
берлин, artnewscafe, ул. „отец Паисий“ 
№ 38
от
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roMfeya gallery

83 Maritsa Blvd. 

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.

галериЯ „ромФеЯ“

бул. „Марица“ № 83

19:00 – 01:00
„Настроения“ – изложба живопис на 
димитър Ненкин, в присъствието на 
автора

димитър Ненкин е член на друже-
ството на пловдивските художници и 
председател на „Ново арт общество“ 
– асеновград. Работи в областта 
на живописта, градския пейзаж, ико-
нописта и фигуралните композиции. 
има десет самостоятелни изложби в 
страната.
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ceNTre for coNTeMPorary 
arT Plovdiv – aNcieNT baThs

36 konstantin stoilov st.

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 fava-
retto (italy) and loubri (Bulgaria) – curator: 
vera Mlechevska.

ЦентЪр за СЪвременно 
изкуСтво Пловдив – банЯ 
Старинна

ул. „константин Стоилов“ № 36

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 (швейца-
рия), Маркус зелг (германия), боряна 
Росса (българия), олег Мавромати 
(българия-Русия), игор бошняк (босна и 
Херцеговина), луиза Марган (Хърва-
тия), ерик Сикора (Словакия), Павел 
Старец (Чехия), лара фаварето 
(италия), лубри (българия). куратор: 
вера Млечевска
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PhiliPPoPolis arT gallery & 
MuseuM

old town
29 saborna st.
 
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 inter-
national artists’ association of helsinki. he 
is the recipient of the young artist award 
(2000) and the annual award for oil Paint-
ing (2003).

19:00 – 01:00 
old Bulgarian Masters – permanent exhibit 
– 2nd floor.

арт галериЯ музеЙ 
„ФилиПоПолиС“

Старинен Пловдив
ул. „Съборна“ № 29

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 специали-
зира „Скулптура“ при проф. констан-
тин денев. Реализира самостоятелни 
изложби в страната и чужбина 
(Сащ, финландия, германия, австрия, 
италия). Член е на дружеството на 
пловдивските художници и на Между-
народната 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
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l’uNioN gallery

17 saborna st.

19:00 – 24:00 
listening to Piazzola – sculpture and draw-
ings – 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.

галериЯ „l’uNioN“

ул. „Съборна“ № 17

19:00 – 24:00 
„Слушайки Пиецола“ – изложба скулп-
тура 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 изку-
ства – графика, живопис, инсталации, 
фотографии, интериорен дизайн, 
пърформанс. за първи път ще се пред-
стави със скулптури и рисунки.

20:00 – 22:00
Музиката на Пиецола на живо и дегус-
тация на вино
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red PoNy gallery

old town
5a Dr. Chomakov st.

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 “hyperreal-
ism”. his works has been shown in numer-
ous exhibitions in Bulgaria and abroad.

галериЯ „червеното Пони“

Старинен Пловдив
ул. „доктор Чомаков“ № 5а

19:00 – 01:00
изложба живопис на йордан йорданов-
Юри 

йордан йорданов-Юри е роден 
през 1949 г. в Смолян. завършва 
„Стенопис“ при проф. георги богданов 
и проф. Мито ганевски в Национална-
та 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.
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u.P.a.r.K. gallery 

24 otets Paisiy st. 

19:00 
a sense for water – oil paintings – Des-
sislava 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.  

21:30
u.P.a.r.k. evening – DJ party.

галериЯ „u.P.a.r.K.“

ул. „отец Паисий“ № 24

19:00 
„усещане за вода“ – изложба живопис 
на десислава Минчева и долорес 
дилова

десислава Минчева е родена през 
1956 г. в София. завършва Национална-
та 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 Национал-
ната 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
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acousTic bar

1 Grozdov Pazar sq.

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 

акуСтик бар

Пл. „гроздов пазар“ № 1

19:00 – 01:00
a to Jazz – изложба фотографии 

изложбата представя фотогра-
фии на музиканти участвали в a to 
Jazz фестивал 2011 – Михаил йосифов 
Секстет, дамското вокално трио Сен-
тиментал Суингърс, венци благоев 
джазтет, биг бенд бразз асоциация 
и ачо заберски в компанията на „въз-
кръсналият“ 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 дими-
тров, Мирослав златев.

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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old town

Maxim eshkenazy and the america for 
bulgaria foundation present the fortis-
simo 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 mu-
sic stage in Bulgaria and the united states, 
encouraging a deeper mutual understand-
ing 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 im-
portant part of the project is the festival’s 
educational program for primary school 
students, which is funded with revenues 
from the fortissimo concerts.

античен театЪр

Старинен Пловдив

максим ешкенази и Фондация 
„америка за българия” представят 
Фортисимо Фест

20:00 – 22:00
фортисимо фест, „Музика под звезди-
те“ – 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 изку-
ство в българия – фортисимо фест. 
целта на фестивала е да представи 
най-добрите примери от музикалната 
сцена в българия и Сащ, както и най-
добрите съвременни образци на изку-
ството 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. форти-
симо фест привлича качествено нова 
публика на концерти и дава възмож-
ност за ползотворни и вдъхновяващи 
срещи на творци от българия и амери-
ка. Най-важната мисия на фестивала 
е посвещаването на целия му екип в 
каузата фортисимо в клас – обра-
зователната програма за ученици в 
начален курс, за която се изразходват 
всички средства от продадени билети 
за концерти от фортисимо фест.
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surP KevorK arMeNiaN 
aPosTolic church aNd 
arMeNiaN culTural ceNTre

2 tourist st.

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 presenta-
tion of the armenian people by sound, 
image and something tasty.

the presentations include: armenian 
rites and rituals, music, dance and land-
marks. 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.

Храм „СурП кеворк“ и армен-
Ски културен комПлекС

ул. „турист“ № 2

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“ – предста-
вяне на арменския етнос чрез звук и 
картина  

Мултимедийни презентации 
разказват за традициите и обичаите 
на Република aрмения, представят 
арменската музика, танците и исто-
рическите забележителности. твор-
ческата работилница, за изписване на 
имена с арменски шрифт, е организи-
рана 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-ин-
струментална формация „еребуни”
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bulgariaN NaTioNal 
TelevisioN – Plovdiv

8 Naiden Gerov st.

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.

телевизионен ЦентЪр – 
Пловдив

ул. „Найден геров“ № 8

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 Плов-
див електронна медия с непрекъснат 
живот в местния ефир. телевизията  
съществува от 1971 г. тя е най-старо-
то поделение на бНт. Самостоятелна-
та регионална програма се излъчва от 
1993. в Нощ на музеите и галерии-
те – Пловдив, 2011 Ртвц – Пловдив 
участва традиционно с инициативите 
„Нощ на отворени врати“ и публична 
прожекция на избрани актуални пре-
давания от собствената програма на 
телевизията. 

sc
re

en
in

g

пр
ож

ек
ци

я

gallery iN The gardeNs

168B komatevsko rd.

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 paint-
ings 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, Mi-
haela kamenova, atanas hranov, tihomir 
Penov – special Guest: vulchan Petrov 
– exhibition. 

20:30
a Parable about life (35 min.) – a docu-
mentary by Petar vulchanov and kristina 
Grozeva.  

Captured (14 min.), family therapy 
(13 min.), ressurection (20 min.) – docu-
mentaries by Petar vulchanov.

Birds from heaven (30 min.), 
Game (1 min.), Zev – (3 min.), the last 
shepherdess (17 min.) – documentaries by 
kristina Grozeva.

галериЯ в градината

бул. „коматевско шосе“ № 168 б

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 вълча-
нов 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
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нб „иван вазов“ – Пловдив,
детСки отдел 

ул. „авксентий велешки“ № 15

16:00 – 18:00
„Симетрия върху целофан и хартия“ – 
уъркшоп за деца и родители с водещ 
Мария Петрова 

творческата работилница е отво-
ренa 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 музеи-
те и галериите – Пловдив, 2011“.

ivaN vaZov NaTioNal library, 
childreN’s deParTMeNT

15 avksentiy veleshki st.

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. 
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arTisTs’ house

79 tsar Boris iii obedinitel Blvd. 

ChilDreN’s ProGraM:
16:00 – 19:00

inspiration – Milen siromashki – oil paint-
ings – 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 Pan-
ayotov – oil paintings – exhibition. 

the artists are all lecturers in the 
visual arts at the Paisiy hilendarski univer-
sity 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. 

дом на ХудоЖниЦите

бул. „цар борис iii обединител“ 
№ 79

детСка ПРогРаМа: 
16:00 – 19:00

„вдъхновение“ – изложба живопис и 
уъркшоп на Милен Сиромашки. авто-
рът 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-годишни-
ната от основаването на Пловдивския 
университет.

19:00 – 01:00
„флоралните фантазии на арх. камен 
Петков“ – изложба. текст и фотогра-
фии: Пенка калинкова
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Maria-luiZa club 

15 Maria-louisa Blvd.

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. 

клуб „мариЯ луиза“ 

бул. „Мария луиза“ № 15

19:00 – 01:00
Проект „Miles Davis“ – изложба жи-
вопис на илияна Манукова (живопис), 
Живко Мутафчиев (живопис), илия 
йончев (живопис), едгар гомез (живо-
пис), Жорж Сопаджиев (живопис), ицко 
Мазнев (калиграфия).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19:00
Стефан колев – селекция винили на 
„Miles Davis“ 

21:00 – 23:00
Проект „Miles Davis” – концерт с учас-
тието 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“.
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NayloNa club

8 Georgi Benkovski st.

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. 

клуб „наЙлона“

ул. „георги бенковски“ № 8

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.
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ivaN vaZov NaTioNal library

17 avksentiy veleshki st.

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.

нб „иван вазов“ – Пловдив 

ул. „авксентий велешки“ № 17

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19:00 – 01:00
„войните на българия“ – фотографска 
изложба на оригинални портрети и 
снимки от фонда на Нб „иван вазов“ 
– Пловдив

фотографиите показват участи-
ето 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 автентич-
ни оръжия.
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radio Plovdiv, 
culTural ceNTre

2 Dondoukov st. 

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 alexdan-
der Dimitrov – oil paintings – exhibition. 
organised by the white Zone Gallery.

20:00 – 21:00
assenovgrad in the lense – multimedia 
presentation by the artefacts today as-
sociation.

the presentation includes photo-
graphs and short videos about as-
senovgrad’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 rus-
sian language high school, english lan-
guage 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.

радио Пловдив,
културен ЦентЪр

ул. „дондуков“ № 2 

19:00 – 01:00
„код 1969“ – галерия „бяла зона“ пред-
ставя 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), ан-
гел герджиков, евгений Петров, васил 
генчев, Милена Станков, Найден Стан-
чев, Юлий шумарев, григор Малинов и 
александър димитров (Пловдив).

20:00 – 21:00 
„асеновград в обектива“ – мултиме-
дийна презентация на асеновград, 
представена от сдружение „артефа-
кти днес“

 ще могат да се видят кратки ви-
деоклипове, фотоси на забележител-
ностите в района и възможностите 
за културен, религиозен, исторически 
и екстремен туризъм. видео кадрите 
са заснети от любители и професио-
налисти.

21:30 – 23:00
„rock radio Night“ – рок концерт – 
група „Chapter one“ 

Проектът събира трима млади 
музиканти, ученици в Руската и 
английската гимназии и Музикално-
то 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 интерпре-
тация на рок хитове, като с изпълне-
нието си диалогизират с безсмъртни-
те парчета на велики групи от 70-те 
до днес.
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sTaTe archives – Plovdiv  

11 krakra st.

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.

регионална дирекЦиЯ
„арХиви“ – Пловдив 

ул. „кракра“ № 11

19:00 – 01:00
„тепетата на Пловдив“ – изложба на 
Рд „архиви“ – Пловдив 

Разказът за пловдивските тепе-
та 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 гра-
вюри, карти, фотографии, документи.  

Със съдействието на фабрика за 
дигитален печат 2х2
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sTudio 9 aTelier gallery

9 Magura st., kapana 
(next to Makalali Bar)

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 re-
flection 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.

the Journey – a short film by angel 
shterev.

ателие галериЯ „Студио 9“

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

19:00 – 22:00
„Революция сега“ – изложба-инстала-
ция 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 лич-
ната и социална свобода. Протестът 
е разгледан като балансиращ на ръба 
между зрелищен карнавал и граждан-
ска война. 

19:00 – 22:00
„в столицата. заедно“ – слайдшоу с 
автор ангел щерев

„Пътуването“ – късометражен филм. 
автор: ангел щерев
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fabric bar

31 otets Paisiy st.

21:00 – 22:30
4x4 – poetry reading and performance: 
yassen vassilev, ivan Dimitrov, radoslav 
Chichev, Miroslav hristov, music environ-
ment: sava. 

yassen vassilev was born in 1988. 
he is the recipient of a number of awards, 
including the second Prize from the ves-
selin 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. 

23:00 – 01:00
fabric Dance – theme party. 

Фабрик бар

ул. „отец Паисий“ № 31

21:00 – 22:30
„4 x 4“ – поетични текстове от чети-
рима млади български автори. tексто-
ве 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.), голяма-
та награда на публиката на фестива-
ла „София: Поетики” за стихотворени-
ето „Mакаронена меланхолия”, „Хлrб 
и зрелища“ в тР „Сфумато” (2010 г.) и 
множество други награди. 

23:00 – 01:00
fabric Dance Party – клубно тематично 
парти
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heliKoN booKshoP

29 knyaz alexander i st.

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.

книЖарниЦа  
„Хеликон – ЦентЪр“

ул. „княз александър i“ № 29
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 реал-
ия, спомената в откъса, като следват 
единствено активните линкове на 
уикипедия.

Победителите ще получат книга-
та на терзийски с уникална антирисун-
ка, която той ще направи на място.
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herMes booKshoP

12 Patriarch evtimiy st., 
2nd floor 

16:00 – 19:00 
My favourite literary Character – exhibi-
tion, children’s program.

Draw your favourite literary character 
and join our exhibition at the hermes 
Bookshop in downtown Plovdiv.

книЖарниЦа „ХермеС“ 

ул. „Патриарх евтимий“ № 12, 
етаж ii 

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. ch
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Tea house

abadjiyska st

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.

чаената кЪща

ул. „абаджийска“ № 10

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 държа-
ви. изложбата комбинира живописна 
работа върху кожа и нетрадиционни 
рамки, раздвижващи пространството 
именно в стила на дзен.

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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arTNeWscafé

38 otets Paisiy st

17:00 – 18:00
an expedition in asyria – lecture/perfor-
mance 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 wolf-
gang tillmans. issues are oriented around 
themes, such as “sexual ambiguity” and 
“Perfectly you”.

22:00 – 01:00
Pistamachina – samples and live music.

arTNeWscafe

ул. „отец Паисий“ № 38 

17:00 – 18:00
„една експедиция от асирия“ – лекция 
пърформанс на Софи-тереза тренка-
далтон 

Софи-тереза тренка-далтон е 
родена през 1979 г. в берлин, герма-
ния, 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 излож-
бата „беден, но секси“ – галерия 
„Сариев”.)

 двете големи теми на списание 
„Basso“ са сексът и изкуството. Спи-
санието 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 тил-
манс. основните теми, към които се 
ориентира списанието са „Сексуална 
неяснота“ и „Перфектният ти“.

 
22:00 – 01:00

„Пистамашина“ – музикална програма, 
семпли и живо изпълнение
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10-12 General Gurko st.  

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 nota-
tion with drawings and a set of signs. 

the treatise is part of the platform 
open Call for Projects of the open arts 
foundation.

античен одеон

ул. „ген. гурко“ № 10-12  

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 – зву-
ков 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 компози-
рането и класическите партитури с 
рисунки и графични изображения. 

the Plovdiv scratch ensemble (Pse) 
е създаден по подобие на легендарния 
the scratch orchestra, чийто съосно-
вател 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 сформиране-
то 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 „от-
ворена покана за проекти Нощ“ на 
фондация „отворени изкуства“.
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braTsKa Mogila

otdih i kultura Park

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-be-
torn-down buildings as public sculptures. 
Prior to Plovdiv, the project was imple-
mented 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 inter-
views 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.

братСка могила

парк „отдих и култура“

19:00 – 01:00
„Южна колекция“ – интерактивен 
проект на дария Медич

Проектът анализира институцио-
нализацията на публичното простран-
ство, 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 страница-
та и логото. използвайки формàта 
на музея, проектът се сблъсква с 
разбирането на публичното простран-
ство 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 напра-
вена специално за братската могила 
и промяната на нейната същност в 
развиващия се град.

Проектът е реализиран по „от-
ворена покана за проекти Нощ“ на 
фондация „отворени изкуства“.
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cosMos ciNeMa 

48 Gladstone st.

Presented by the open arts founda-
tion 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 docu-
mentary by Penka Popova – screening.

кино „коСмоС“

ул. „гладстон“ № 48

Представя Фондация „отворени 
изкуства” и инициативен комитет 
на гражданска инициатива за съхра-
нение 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 хроноло-
гията на събитията (февруари-юни 
2011) около спасяването на бившeто 
кино комсомол / космос. автор: Пенка 
Попова
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NebeT TePeh

old Plovdiv

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 Panayo-
tov – 45 min. 

where is the old toilet – dir. alexan-
der Panayotov – 30 min.

Pirin – dir. alexander Panayotov –  
20 min.

the project is part of the platform open 
Call for Projects of the open arts founda-
tion.

небет теПе

Старинен Пловдив

21:00 – 23:30
„Наши си работи“ – документални 
филми, прожекция на димитър шопов и 
александър Панайотов

Проектът включва серия непо-
казвани досега късометражни филми. 
филмите разглеждат отделни фраг-
менти от живота, без да претенди-
рат 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. Панайо-
тов (45 мин.) 

„къде е старата тоалетна“ – 
реж. ал. Панайотов (30 мин.)

„Пирин“ – реж. ал. Панайотов  
(20 мин.)

Проектът е реализиран по „отворена 
покана за проекти Нощ“ на фондация 
„отворени изкуства“.
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ParKiNg loT, KaPaNa

Zagreb st.,

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 plat-
form open Call for Projects of the open 
arts foundation.

Паркинг в „каПана“ 

ул. „загреб“

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, Ста-
нислава Славова)

градската среда предоставя 
възможност за изследване на обще-
ството в социален и културен аспект. 
кризата в човешките взаимоотно-
шения 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 цикличност-
та 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, зато-
ва изкуството със съвременните си 
форми на изразяване ще продължава 
да участва активно в него.  

Проектът е реализиран по „от-
ворена покана за проекти Нощ“ на 
фондация „отворени изкуства“.
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ParKiNg loT, KaPaNa

14 konstantin stoilov st.

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 interac-
tive video collage.

homo faber / franky is part of the 
platform open Call for Projects of the 
open arts foundation.

Паркинг в „каПана“

ул. „константин Стоилов“ № 14

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 съ-
щество“. Словосъчетанието се среща 
често във философската книжнина, 
за да обозначи хората като творци 
на своята среда, като произвеждащи 
инструменти същества. в антропо-
логията homo faber е работещият, 
произвеждащият човек. франки е 
типичен представител на пост-
консуматорското общество. видео 
инсталацията поставя всеки случаен 
зрител в ролята на франки чрез този 
интерактивен видео колаж. 

Проектът е реализиран по „от-
ворена покана за проекти Нощ“ на 
фондация „отворени изкуства“.
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ParKiNg loT

15 otets Paisiy st.

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 or-
ganism made up of various “objects”, each 
with its own value. the artists who have 
worked on it are: rada Mateva, ana Bla-
gova, 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.

Паркинг 

ул. „отец Паисий“ № 15

19:00 – 01:00
градски портрет 2.0 „влез в рамка“ 
– проект на Сдружение „Плюс“ (Рада 
Матева, ана благова, Мирослав Хри-
стов, 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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ParKiNg loT

stanislav Dospevski st.

Presented by The vivacoM fund

21:00 – 24:00
video spinning top – screening – curator: 
Pavlina Mladenova.

video spinning top is a curato-
rial 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 con-
ceptually 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 selec-
tion (53 min.)

this video program was made possible 
with the support of videoholica, varna

Паркинг

ул. „Станислав доспевски“

Представя vivacoM fund  

21:00 – 24:00
„видео, видео пумпал“ – видео прожек-
ция. куратор: Павлина Mладенова

„видео, видео пумпал“ е кура-
торски видео арт проект на Павлина 
Младенова, адаптиран за Нощта на 
музеите и галериите – Пловдив, 2011. 
Проектът представя „цветовете“ и 
„въртеливите движения“ на съвремен-
ното видео изкуство чрез 3 видео арт 
селекции, които, макар и концептуално 
диференцирани, символизират унифи-
цираната 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.)

филмовата програма е реализирана 
със съдействието на Сдружение 
видеохолика варна
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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, war-
saw, 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.

Паркинг 

църква „Св. богородица“

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, Юго-
западна 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 „от-
ворена покана за проекти Нощ“ на 
фондация „отворени изкуства“.
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(in front of the Military Club)

19:00 – 01:00
the Plovdiv space Man – stuart Mc-
Culloch 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.

the Plovdiv space Man is part of the plat-
form open Call for Projects of the open 
arts foundation.

Площад Централен

(пред военния клуб)

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 спо-
собни и ентусиазирани доброволци, е 
едновременно красив и предизвикате-
лен. С участието на военен оркестър, 
Пловдив.

Проектът е реализиран по „отворена 
покана за проекти Нощ“ на фондация 
„отворени изкуства“.

m
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folloWiNg The NighT’s 
iTiNeraries

starting Point: Central Post office

Presented by a to JazZ festival

19:00 – 01:00
Jazz street Parade – Brazz viliDJ,  Quar-
tet CorD – live jazz program.

the a to JazZ festival organises a 
street jazz parade along the main itinerar-
ies 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 stan-
dards, 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 Bul-
garia foundation.

По марШрута на нощта 

начална точка: централна поща

Представя a to JazZ festival 

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 участва-
ли в множество събития, концерти и 
фестивали.

Със съдействието на фондация 
„америка за българия“
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Public sPaces

Presented by the sariev gallery

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.  

Daniel knorr’s 1-year warranty also comes 
in two parts. it was first shown in skulp-
turenpark 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 contempo-
rary graffiti culture.

Публични ПроСтранСтва

Представя галерия „Сариев“

19:00 – 01:00
„Половин истина / 1 година гаранция“ 
– автор: Правдолюб иванов, даниел 
кнор

„Половин истина“ на Провдолюб ива-
нов е инсталация от две части, реа-
лизирана за първи път в Созопол през 
1999 г. и впоследствие в София, швей-
цария 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, реализира-
на 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 изписа-
но името на автора, заглавието „1 го-
дина 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 прос-
транства в цял Пловдив. Работата 
коментира културата на графитите и 
осигурява „Печат на одобрението“ за 
публичните места, определени като 
такива от артиста. 
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Tobacco Warehouse 

Corner of ivan vazov st. and ekzarh 
yosif st.

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 art-
ists’ vision of the social and cultural trans-
formations 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.

тЮтЮнев Склад 

ул. „иван вазов“ и ул. „екзарх 
йосиф“

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 общест-
вени 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 бъл-
гария

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 му-
зеите и галериите – Пловдив, 2011
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KaPaNa

Corner of abadjiska st. and krivolak st.

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 inter-
national 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 de-
sign. 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 plat-
form open Call for Projects of the open 
arts foundation.

квартал „каПана“

ул. „абаджийска“ и ул. „криволак“

19:00 – 01:00
„Cultural reflexion“ – проект на ивайло 
Христов 

ивайло Христов е роден в София 
през 1979 г. завършва Националната 
художествена академия – София, спе-
циалност „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 популяр-
ни рекламни практики в съвременна 
градска среда.

Проектът е реализиран по „от-
ворена покана за проекти Нощ“ на 
фондация „отворени изкуства“.
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old Plovdiv 
vitosha st.

Presented by ethnographic and anthro-
pological film festival & the administra-
tion 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 out-
standing 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.

лаПидариум 

Старинен Пловдив
ул. „витоша“

Представя Фестивал на етнографски-
ят и антропологичен филм и общин-
ски институт „Старинен Пловдив“

21:00 – 21:30
„Сънувам старци“ (2010) – документа-
лен 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 „ста-
рците“ на Старчов ден в Сушица. 

21:35 – 21.50
„етнографически импресии“ – пре-
зентация на фотографии от Христо 
Юскеселиев 

фамилия Юскеселиеви е емблема-
тична за българската фотожурналис-
тика. вече четвърто поколение пред-
ставители на рода представят на 
читателската публика запечатаното 
от обектива. освен като фотожурна-
лист, 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 ес-
тествени звуци от региона и бита на 
ескимосите, чиято реч не е преведе-
на на други езици, което позволява 
на зрителя максимална близост до 
терена. 
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4 KNyaZ alexaNder i sT.

(Main pedestrian street)

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.

ул. „кнЯз алекСандЪр i“ № 4

(главната улица)

19:00 – 01:00
„Невероятната индия“ – изложба 
фотография на иван иванов

иван иванов завършва Национал-
ната художествена академия – София 
през 1990 г. участва в множество 
художествени изложби в страната и 
чужбина. фотографиите са вдъхнове-
ни от личните му изживявания в Хи-
малаите, Южна индия и по течението 
на река ганг. Работата му е силно по-
влияна от срещите с хората на индия. 
изложбата включва 20 фотографии.
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oTeTs Paisiy sT. 

(the length of the street)

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 Contempo-
rary 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.

улиЦа „отеЦ ПаиСиЙ“  

(по цялото продължение)

Представя Фондация „отворени 
изкуства“ 

21:00 – 01:00 
Проект „фар“ – светлинна инстала-
ция на вадим фишкин. куратор: яра 
бубнова

в инсталацията „фар“ сърцебие-
нето на худoжника вадим фишкин се 
предава в реално врeме към освети-
телни уреди и така, може да се каже, 
че се превръща в светлина. използ-
вайки супермодерно средство за 
комуникация – смартфон, художникът 
реализира една от най-романтичните 
метафори за взаимоотношенията на 
твореца с публиката. арт енергия-
та 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 род-
ната си Русия; и през 2005, самосто-
ятелно – 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.
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36 oTeTs Paisiy sT.

Presented by the open arts foundation 

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 vo-
gelnik), 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 Muse-
ums 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“  № 36

Представя Фондация  
„отворени изкуства“

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 ко-
лектива 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 пас-
порти, „Nsk караул” и др. 

гост в Нощ на музеите и галерии-
те – Пловдив ще бъде Миран Мохар. 
Платформата “Международни проек-
ти” в рамките на “Нощ на музеите 
и галериите – Пловдив“се реализира 
с подкрепата фондация америка за 
българия.
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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 lo-
cated 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. 

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 име-
то, 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 „от-
ворена покана за проекти Нощ“ на 
фондация „отворени изкуства“.
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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 brand-
ing. 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.

улиЦа „СтаниСлав доСПевСки“

19:00 – 01:00
„PloveDiv“ – Проект на Милен гели-
шев и Симеон тодоров

Работата е вдъхновена от виждане-
то 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 проек-
та – Симеон тодоров и Милен гелишев, 
са съответно учител по английски и 
художник, а това е първият им съв-
местен проект. 

Проектът е реализиран по „от-
ворена покана за проекти Нощ“ на 
фондация „отворени изкуства“.
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(evN Building)

21:00 – 01:00
visualcontainer – videos by italian artists 
– selection: alessandra arno (Milan) – 
screening –60 min. 

this video selection has been put to-
gether 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 cul-
tural 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.

улиЦа „Хр. г. данов“ № 37

(сграда на evN)

21:00 – 01:00
„visualcontainer“ – видео селекция на 
италиански автори от алесандра 
арно (Милано), прожекция (60 мин.) 

видео селекцията е специал-
но 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, джако-
по джена, Никола джиунта, барбара 
бругола, джон криситело, франческа 
фини, Салваторе инсана, алберто 
Мерино, алесандра арно, Рикардо аре-
на. „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 „от-
ворена покана за проекти Нощ“ на 
фондация „отворени изкуства“.
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Фондация Отворени Изкуства представя

EAST ART MAP
IRWIN

17 септември
ул. „Отец Паисий“ № 36

куратор Яра Бубнова

www.eastartmap.org

ФАР

куратор Яра Бубнова

по продължение на 
ул. „Отец Паисий“

17 септември 
19:00 - 01:00

ВАДИМ ФИШКИН

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



Видео, Видео пумпал
Куратор: Павлина Mладенова

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

17  септември

Изкуството, което ни свързва

VIVACOM фонд представя
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