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5Скъпи приятели,

Точно преди десет години, през 2007 г., в един мразовит 
февруарски ден с Катрин Сариева се запътихме към 
адвокатската кантора, за да финализираме документи-
те за учредяването на фондация „Отворени изкуства“. 
По средата на пътя ни, точно до Джумая джамия в 
Пловдив, аз се спрях и казах на Катрин, че не искам да 
правя фондация. Започнах да намирам всевъзможни при-
чини – че за нас е важна галерията ни, че името е доста 
общо и голямо, че да имаш семейна фондация е огромен 
ангажимент и ще ни постави в определена публична 
позиция, която не съм сигурна, че бих искала да обслуж-
ваме, и т.н. Катрин ме погледна и просто каза – да, но 
няма как, „трябва”.

Прегледах набързо ситуацията, видях какво сме свър-
шили досега и нямаше как да не се съглася с нея и да 
поема риска на това „трябва“. Вече две години от 2005 
до 2007 г. имахме дейности, които очевидно бяха за 
фондация, имахме партньорства, бяхме поели отговор-
ности, без обаче да се възприемахме като фигура, без 
да искаме да сме такава. До 2007 г. развивахме визии, 
дейности, проекти (като „Нощ на музеите и галери-
ите” – от 2005 г., кампанията „Обичам Пловдив“ – от 
2005 и 2006 г.), които вече бяха показали позитивна 
промяна в институциите и града ни; дейности, кои-
то имаха широк обществен, публичен, медиен отзвук 
и дори последователи. Този позитивен резултат от 
нашия труд ни мотивира. Продължихме напред и 

Dear friends,

Exactly ten years ago, in 2007, on a chilly February day, Katrin 
Sarieva and I headed off to the solicitor’s office to finalise 
the documents for the registration of Open Arts Foundation. 
Halfway there, right next to the Jumaya mosque in Plovdiv, I 
stopped and told Katrin I didn’t want to start a foundation. I 
came up with all sorts of reasons – that what was important 
to us was our gallery, that the name was very general and 
all-encompassing, that running a family foundation is a great 
responsibility and would put us into a certain public position 
which I wasn’t sure I wanted to serve, etc. Katrin just looked at 
me and said, “Yes, but there’s no other way. We must.”

I quickly went through the situation once more in my head, 
I thought about all we had done so far and I couldn’t help 
but agree with her and take the risk of that “we must”. For 
two years already, between 2005 and 2007 we had been 
working on projects that obviously called for a foundation. We 
had partners, we had taken on responsibilities only without 
perceiving ourselves as a figure, without wanting to be one. 
Until 2007, we had been working on visions, activities, projects 
(such as the Night of Museums and Galleries – since 2005, 
and the PLOVEDIV campaign – from 2005 to 2006) that had 
already proved a positive change in our institutions and city; 
activities which had a strong social, public and media response 
and even followers. This positive result of our work motivated 
us. We went ahead and registered our organisation. However, 
our style of doing things first, seeing them happen and only 
then packaging, taming and realising what we’ve done has 

Катрин и Веселина Сариеви, 
февруари 2007 г.
снимка: Станимир Врачев
Katrin and Vesselina Sariev, 
February 2007
photo: Stanimir Vrachev



6 регистрирахме организацията си. Но стилът на това 
да правим нещата, да ги видим случили се и чак после 
да ги опаковаме, опитомяваме и осъзнаваме, остана до 
днес, ето вече десет години. Много по-късно в нашата 
дейност се появи офисът ни на ул. „Отец Паисий” 36, 
базовият екип, логото.

Този лабораторен стил на работа изискваше познаване, 
внимание и респект към средата и основните фактори 
в нея, иновативно мислене и виждане на проблемите по 
един конкретен и ангажиран начин. Именно заради това 
ние се насочихме към нещата, които познаваме и оби-
чаме. Развихме три програми „Нощ на музеите и гале-
риите Пловдив”, „Град и култура” и „Образователна про-
грама” (за съвременно изкуство). Осъзнахме, че ако иска-
ме промяна, трябва да направим промяната и за други-
те, промяна, в която те да съществуват достойно ка-
то самите себе си. За редица наши сътрудници, проек-
ти, дори за нашите партньори, средата и лаборатори-
ята на „Отворени изкуства“ бяха инкубатор и старт. 
И именно тук се случи успехът на нашия подход и дей-
ността ни стана безспорен и специфичен, уникален фак-
тор на културната и обществената сцена във и за Бъл-
гария. Често тази отвореност, иновативност, визио-
нерска дейност и „неопакованост“ водеше до невъзмож-
ност за популизъм и политическо измерване на фактора 
„Отворени изкуства“, което доведе до объркване както 
нашите фенове, така и тези, които искаха да се състе-
зават с нас. Напрежения, които ни оставяха с усмивка на 
уста, запретнали ръкави в нашата лабораторна среда.

remained unchanged to date, ten years later. Our office at 36, 
Otets Paisiy St, our core team and our logo came much later.

This laboratory style of work called for knowledge of, 
attention to and respect for the environment and the main 
factors within it, innovative thinking and viewing problems 
in a concrete and engaged way. This is why we focused on 
things we knew and loved. We developed three programmes, 
Plovdiv Night of Museums and Galleries, City and Culture and 
Educational Programme (in contemporary art). We realised 
that if we wanted a change, we needed to bring about change 
for others too, a change which would allow them a dignified 
existence as themselves. For a number of our collaborators, 
projects, even our partners, the Open Arts environment and 
laboratory were an incubator and a start. And this is exactly 
where our approach proved successful and our activity 
became an indisputable and specific, unique factor for the 
cultural and social scene in and for Bulgaria. This openness, 
innovation and visionary activity and “lack of packaging” 
often made populism and the political measurement of the 
Open Arts factor impossible, which confused both our fans 
and those who wanted to compete with us. Tensions that 
left a smile on our faces as we worked hard in our laboratory 
environment.

Today, ten years later, on the eve of an anniversary, we find 
ourselves in very much the same situation – we can either 
package and celebrate or just wave our hand and say: this is 
not enough, “we must” work more, we’ll see you in another 
ten years. And we say “we must”. We must because we want 



7Днес, след десет години, по същия начин, изправени пред 
един юбилей, имаме два избора – или да опаковаме и от-
празнуваме, или да махнем с ръка и да кажем: това не е 
достатъчно, „трябва“ да поработим още, ще се видим 
след още десет години. И ние казваме „трябва”. Тряб-
ва, защото искаме да празнуваме заедно с вас, които ни 
подкрепихте и повярвахте, които заедно с нас напра-
вихте и случихте, защото искаме да покажем как бе-
ше през тези важни за нас, за града ни, за средата и за 
страната ни десет години, какво се видя и какво остана 
скрито, кой и как допринесе за това.

Разбира се, че се изкушаваме да ви разкажем повече, но 
засега малко ще поработим с нашия прекрасен екип по 
важни проекти, които трябва да се случат в програ-
мата ни през юбилейната 2017 г. Насрочвам среща за 
отпразнуване в НОЩ/Пловдив на 15, 16, 17 септември. 
В „Нощта” ще представим специална изчерпателна 
юбилейна програма от събития и инициативи „10 г. 
Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ”. Програма, която 
имаме удоволствието да разработим с куратора Вла-
дия Михайлова.

Дотогава следете дейностите ни с юбилейното лого 
„10 г. Отворени изкуства“ изработено от прекрасните 
Студио ПУНКТ.

Веселина Сариева
директор на фондация „Отворени изкуства“

to celebrate with you, who supported and believed in us, 
who together with us did and made things happen, because 
we want to show what it was like in these ten years, which 
were very important for us, for our city, for the milieu and for 
the country, what was seen and what remained hidden, who 
contributed to this and how.

Of course we’re tempted to say more but for now we’ll focus 
on working with our great team on important projects, 
which are part of our 2017 anniversary programme. We 
look forward to meeting you at the celebrations on 15, 16 
and 17 September during NIGHT/Plovdiv. The Night will 
feature a special comprehensive anniversary programme of 
events and initiatives under the title 10 Years of Open Arts: 
Here Еverywhere. We have the pleasure of developing this 
programme in cooperation with curator Vladiya Mihaylova.

Until then, follow our activities bearing the 10 Years of Open 
Arts anniversary logo done by the wonderful Punkt Studio.

Vesselina Sarieva
Director, Open Arts Foundation

Детмаг Снежанка, изложба „10 г. Отворени 
изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“ 
в средата от ляво на дясно: Владия Михайлова, 
Катрин Сариева, Веселина Сариева
снимка: Мария Желева 
Detmag Snezhanka shop, 10 Years of Open Arts: 
HERE EVERYWHERE exhibition 
centre, left to right: Vladiya Mihaylova, Katrin Sarieva, 
Vesselina Sarieva
photo: Maria Zheleva

Текстът е публикуван за първи път в нюзлетър на „Отворени 
изкуства“ от февруари 2017 г.
The text was first published in the Open Arts newsletter of February 2017.



8

20052004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20182017 2019

Нощ на музеите и галериите / Night of Museums and Galleries

Катрин и Веселина Сариеви създават Галерия Сариев в Пловдив на ул. Отец Паисий 40 / Katrin and Vesselina Sariev establish Sariev Gallery at 40, Otets Paisiy St

Катрин и Веселина Сариеви създават Фондация „Отворени Изкуства” / Katrin and Vesselina Sariev establish Open Arts Foundation

Катрин и Веселина Сариеви създават artnewscafe в Пловдив на ул. Отец Паисий 38 / Katrin and Vesselina Sariev establish artnewscafe at 38, Otets Paisiy St 

artnewscafé bulletin

Първият офис на Фондация Отворени Изкуства отваря в Пловдив на ул. Отец Паисий 36 / Open Arts Foundation's oªce opens doors in Plovidiv at 36, Otets Paisiy St

Програма на "Отворени изкуства" за НОЩ/Пловдив / Open Arts Foundation's Programme for NIGHT/Plovdiv

Фестивал Улица Отец Паисий / Otets Paisiy Street Festival

Проект 0 / Project 0

Форум Колекционери / Collectors’ Forum

блог на НОЩ/Пловдив / NIGHT/Plovdiv's blog

Беседка за града 2012 / A City Arbour 2012

Фонд „Музеи", след 2013 г. Фонд „Специални проекти" / Museums fund, after 2013 Special Projects' Fund

Алтернативна Карта на Пловдив / An Alternative Map of Plovdiv 

Форум Колекционери / Collectors’ Forum

Дебати/Лотос / Debates/Lotus

Въведение в Съвременното изкуство, София / An Introduction to Contemporary Art, So³a

Беседка за града 2015 / A City Arbour 2015

Фокус: България / Focus: Bulgaria

Изследване за икономически ефекти от културните фестивали - НОЩ/Пловдив 2015 / A Study of the Economic E¼ects of Cultural Festivals - NIGHT/Plovdiv 2015

FLUCA: Австрийски културен павилион / FLUCA: Austrian Cultural Pavillion

Юбилейна програма 10 години Отворени изкуства / 10 Years of Open Arts Anniversary Programme

Книга Въведение в съвременното българско изкуство / An Introduction to Bulgarian Contemporary Art book

CARGO

Въведение в Съвременното изкуство, Пловдив / An Introduction to Contemporary Art, Plovdiv

Проектите на фондация „Отворени изкуства“
Open Arts Foundation projects
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“We have actually been working with Open Arts 
Foundation for more than 10 years, and the number 
of projects we have realised together is impressive… 
We designed the logo of the very foundation as well. 
It all began with a manifesto which we received as an 
assignment. We were looking for an association for 
something vital and light. I can remember the variants 
and difficulties we went through with Katrin and 
Vesselina, as they have high visual culture. We came up 
with something which reminded of a flag – something 
that Vesselina bears deep inside, a zeal or strive to 
change.“

 – С фондация „Отворени изкуства“ работим всъщ-
ност повече от 10 години, като количеството 
проекти, които сме направили заедно, е впечатля-
ващо… Ние стоим и зад създаването на логото на 
самата фондация. Всичко започна с един манифест, 
който получихме като задание. Търсихме асоциация 
с нещо витално и леко. Сещам се за вариантите и 
трудностите, през които минахме с Катрин и Ве-
селина, защото те имат висока визуална култура. 
Спряхме се на нещо, което да напомня флаг – нещо, 
което Веселина има вътре в нея, един плам, жела-
ние за промяна.

Георги Лазаров, интервю за изложбата
„10 г. Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“, 
видео Калин Серапионов
Georgi Lazarov, interview for the 10 Years of Open 
Arts: HERE EVERYWHERE exhibition, 
video by Kalin Serapionov

Георги Лазаров
основател и дизайнер в графично Студио ПУНКТ. 
Студио ПУНКТ стои зад графичната идентичност 
на по-голямата част от проектите на фондация 
„Отворени изкуства“

Georgi Lazarov
founder of and designer at PUNKT design studio. 
PUNKT design studio is the designer of the graphic identity of 
the larger part of the projects of Open Arts Foundation



11

В офиса на „Отворени изкуства“ 2010 г.
Монтаж на логото на фондацията с Красимир Ставрев и 
Георги Лазаров от Студио ПУНКТ и Атанас Пепеланов
снимка: архив фондация „Отворени изкуства“
At the Open Arts’ office, 2010
Installation of the foundation logo with Krasimir Stavrev and Georgi 
Lazarov from PUNKT Studio and Atanas Pepelanov
photo: Open Arts Foundation archive

Оригиналното лого на фондация „Отворени изкуства“ вляво и 
предложения по време на изработката му вдясно
The original logo of Open Arts Foundation on the left and 
suggestions during its development on the right

OPEN ARTS FOUND ATION
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Пловдив по време на НОЩ/Пловдив 2017 
снимка: Мария Желева
During NIGHT/Plovdiv 2017
photo: Maria Zheleva
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14 Програмата „Нощ на музеите и галериите“ (от 2005 г.) 
е създадена да подкрепя и развива културната карта на 
Пловдив, културните институции в града и достъпа до 
култура. Програмата обхваща практическото органи-
зиране, програмиране и координиране на ежегодния фес-
тивал „Нощ на музеите и галериите“ (по-късно НОЩ/
Пловдив), както и продуциране на собствена програма 
от български и международни кураторски арт проекти 
за събитието. В целогодишен план програмата развива 
дейности по фонда за подкрепа на проекти на културни 
организации, отворени покани към артисти от стра-
ната и чужбина, уъркшопи и консултации към културни 
организации за реализирането на техните проекти и 
развитие на информационния блог на НОЩ/Пловдив, 
който представя обширно дейностите на културните 
оператори в града. 

Фестивалът „Нощ на музеите и галериите“ се провежда 
за първи път в Пловдив през 2005 г. Форматът стар-
тира по инициатива на Веселина и Катрин Сариеви - ос-
нователи на Галерия Сариев. По-късно двете създават 
и фондация „Отворени изкуства“, базов организатор на 
„Нощта” . Подобно на други „бели нощи“ по света, кон-
цепцията е за среща на публиката с артисти, изкуство 
и култура в нетипичните вечерни и късни среднощни 
часове. През 2005 г. броят събития в програмата е 
около 20, а аудиторията, посетила „Нощта” , около 
3000 души. Още тогава форматът прави културна 
революция, като за една вечер успява да удвои и утрои 
годишната база посещения в някои от големите музеи 

The Night of Museums and Galleries Programme (started in 
2005) was created to support and develop the cultural map 
of Plovdiv, the cultural institutions in the city and the access 
to culture. The programme covers the practical organisation, 
programming and coordination of the annual Night of 
Museums and Galleries Festival (later NIGHT/Plovdiv), as 
well as the production of its own programme of Bulgarian 
and international curator art projects for the event. In the 
year-long plan, the programme develops activities under 
the fund to support projects of cultural organisations, open 
calls to artists from the country and abroad, workshops 
and consultations with cultural organisations for the 
implementation of their projects, and development of the 
NIGHT/Plovdiv‘s information blog, which provides a detailed 
presentation of the events organised by the cultural operators 
in the city. 

The Night of Museums and Galleries festival was held for the 
first time in Bulgaria in Plovdiv in 2005. The format started at 
the initiative of Vesselina and Katrin Sariev – founders of the 
SARIEV Gallery. Later, the two of them established Open Arts 
Foundation – the Night’s main organiser. Similarly to other 
“white nights” around the world, the concept was to introduce 
the audience to artists, art and culture in unusual evening and 
late-night hours. In 2005, the programme included around 20 
events, and the audience that attended the Night numbered 
approximately 3,000 people. It was as early as then that 
the format made a cultural revolution, doubling and tripling 
the annual attendance in some of Plovdiv’s major museums 
and galleries in one night. The night quickly became one of 

ПРОГРАМА НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ - ПЛОВДИВ
PLOVDIV NIGHT OF MUSEUMS AND GALLERIES PROGRAMME1

Фортисимо Фест с концерт „Музика 
под звездите“ в НОЩ/Пловдив 2017
снимка: Силвия Георгиева
Forstissimo Fest, Music Under the Stars 
concert, part of NIGHT/Plovdiv 2017
photo: Silvia Georgieva
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Нощ на музеите и галериите Пловдив 
2005, галерия „Сариев“, изложба „Нощ/Нощ“, 
автор: неизвестен, снимка: архив, фондация 
„Отворени изкуства“
Night of Museums and Galleries Plovdiv, 2005, 
Sariev Gallery, Night/Night Exhibition, Artist 
unknown photo: archive, Open Arts Foundation

Проект AR2.0_Alphaloop на Аделин Швайцер, 
част от НОЩ/Пловдив 2017 
снимка: Никола Зафиров 
AR2.0_Alphaloop project by Adelin Schweizer, 
part of NIGHT/ Plovdiv 2017 
photo: Nikola Zafirov



17и галерии на Пловдив. „Нощта” бързо се превръща в едно 
от най-разпознаваемите пловдивски събития, очаквано 
и посещавано от публика от цялата страна.

Форматът не спира да търси предизвикателства и 
иновации, като разширява обхвата си. През 2006 г. 
„Нощта” се провежда освен в Пловдив и в Стара Загора, 
а през 2007 г. в Пловдив, Стара Загора и Пазарджик. С 
разрастването и разнообразяването на съдържанието 
постепенно се налага името НОЩ/Пловдив, предпола-
гащо участието и на много други различни помежду си 
културни институции и оператори. Освен на тради-
ционните участници, „Нощта” дава поле за изява на 
множество млади артисти и колективи, като по този 
начин се превръща в платформа за експерименти и 
пилотни начинания. Големият интерес към събитието 
помага на проекти, дебютирали в рамките му, да имат 
изключително успешно развитие впоследствие. В 
стремежа си именно да бъде „culture at large”, събитието 
успява да постави на една карта държавни, регионални, 
частни и неправителствени структури с различен 
механизъм на функциониране и с различна степен на 
разпознаваемост. 

Още в първите години на събитието екипът развива 
програмата „Нощ на музеите и галериите“ с утвър-
ждаването на различни организационни инструменти 
в помощ на участниците и програмата. През 2008 г. 
например в рамките на програмата се организира 
специален обучителен уъркшоп за участници във 

Plovdiv’s most recognisable events, anticipated and attended 
by audiences from all over the country.

The format is constantly seeking challenges and innovation 
by expanding its scope. In 2006, in addition to Plovdiv 
the Night was also held in Stara Zagora, and in 2007 – in 
Plovdiv, Stara Zagora and Pazardzhik. The expansion and 
diversification of the content gradually imposed the name 
NIGHT/Plovdiv, suggesting the involvement of many 
different cultural institutions and operators. In addition to the 
traditional participants, the Night provides an opportunity for 
self-expression to many young artists and collectives, thus 
becoming a platform for experiments and pilot ventures. The 
great interest in the event helps projects which debuted in the 
festival develop overly successfully afterwards. In its effort to 
be exactly “culture at large”, the event has managed to put on 
the map national, regional, private and non-profit structures 
which function very differently and are known to the public to 
varying degrees.

Since the first years of the event, the team has been 
developing the Night of Museums and Galleries programme 
using various organisational tools in support of both the 
participants and the programme. In 2008, for example, a 
special training workshop for participants in the festival was 
organized, led by active young curators such as Svetlana 
Kuyumdzhieva and Vesela Nozharova. For several years, 
the festival has organised photo competitions in support of 
young Bulgarian photographers, as well as “Open Calls” for 
artistic projects in need of support. An example of one such 

НОЩ/Пловдив 2017
снимка: Вероника Юркченко
NIGHT/Plovdiv 2017
photo: Veronika Yurkchenko
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„Изоставен“, скулптура в 
публичното пространство на 
Ева Вентова, част от НОЩ/ 
Пловдив 2017
снимка: Роси Шаламанова 
Abandoned, a public space 
sculpture by Eva Ventova, part of 
NIGHT/Plovdiv 2017 
photo: Rosi Shalamanova

„Любовно гмуркане (диетичен 
пеликан с пяна)”, в рамките на 
Private Idano, самостоятелна 
изложба на Майк Буше в Sariev 
Contemporary, по време на 
НОЩ/Пловдив 2017
снимка: Лина Кривошиева 
Love Dive (Diet Pelican Froth) 
within the Private Idano solo 
exhibition by Mike Bouchet at 
Sariev Contemporary during 
NIGHT/Plovdiv 2017 
photo: Lina Krivoshieva

фестивала, воден от активни млади куратори като 
Светлана Куюмджиева и Весела Ножарова. Няколко годи-
ни фестивалът организира фотоконкурси в подкрепа 
на млади български фотографи, както и „Отворени 
покани“ за артистични проекти, имащи нужда от 
подкрепа. Пример за успешен проект, започнал началото 
си от „Отворена покана“ на фестивала е платформа-
та „PLOVEDIV“ на Милен Гелишев и Симеон Тодоров от 
2011 г. 

През 2012 г. фестивалът създава т.нар. фонд „Музеи“ 
(по-късно фонд „Специални проекти“), който дава 
възможност за съфинансиране на артистични проекти 
част от официалната програма. Фондът се създава с 
подкрепата на Община Пловдив и фондация „Америка 
за България“, като е първият по рода си инструмент, 
обединяващ частна фондация, НПО и общинска инсти-
туция. Кандидатите за участие в „Нощта” попълват 
специално разработен от екипа формуляр, в който опи-
сват проекта си за „Нощта” , дават самооценка на пред-
ложението си по предварително зададени критерии и 
кандидатстват за до 50 % съфинансиране на идеята 
си. Предложенията се разглеждат от представители 
на „Отворени изкуства“, Община Пловдив и фондация 
„Америка за България“, които разпределят фонда. От 
2012 до 2017 г. чрез този механизъм са подкрепени около 
180 проекта с общо 100 000 лв. 

„Отворени изкуства” продуцира собствени събития 
за фестивала от 2008 г., като от 2010 г. дейностите 

successful project which originated from a festival’s open call 
is the city branding platform PLOVEDIV by Milen Gelishev and 
Simeon Todorov (2011).

In 2012, the festival established the so-called Museums Fund 
(later Special Projects Fund), which enables co-financing of 
artistic projects as part of the official programme. The fund 
was set up with the support of the Municipality of Plovdiv 
and the America for Bulgaria Foundation, being the first 
tool of its kind to unite a private foundation, an NGO and a 
municipal institution. Candidates for the programme have to 
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Музей на авиацията в Нощ на 
музеите и галериите Пловдив, 
2013 
снимка: Вера Хаджийска
Museum of aviation in Plovdiv Night 
of Museums and Galleries 2013
photo: Vera Hadzhiyska

в тази насока стават по-фокусирани и се отделят 
неформално в Програма „Отворени изкуства“ за НОЩ/
Пловдив”. Фестивалът работи с някои от най-изявени-
те съвременни артисти и куратори в страната, както 
и с повечето активни международни културни инсти-
туции у нас. С тяхна помощ през годините екипът е ор-
ганизирал и продуцирал специални артистични проекти 
в „Нощта” . Тук може да отбележим проектите: Стив 
З. Баровски (САЩ) с хорър-романа му „Седемте хълма 
на Пловдив”, проекта „Създаването на музей за съвре-
менно изкуство в България” на Иван Мудов, „Карта на 
източноевропейското изкуство” (East Art Map, 2002 г.) 
на групата художници от Словения IRWIN с куратор за 
НОЩ 2011 Яра Бубнова, инсталацията „Фар“ на Вадим 
Фишкин, фестивала „Град и публични пространства” 
с курирана програма от Вера Млечевска под наслов 
„Ритуали на обичайното” 2012 с участници Музео Аеро 
Солар, проекта „Демокрация“, Рихард Лоскот, Янек Си-
мон, Иво Димчев, Димитър Солаков, Лубри, проект „Хор 
на Оплакванията“, Хера Буюкташчиян, Мари Мазиоти, 
Ариел Райхман, Мартин Пенев, Зорница Халачева; специ-
алната юбилейна програма по повод 10-годишнината на 
събитието през 2014 г. - „Тъмната страна на нощта“ с 
куратори фондация „Изкуство – Дела и Документи“ и с 
участници: Пиер Бисмут с Пистамашина, Лъчезар Боя-
джиев, Рада Букова, Иржи Франта и Давид Бьом, Лорънс 
Вийнър, Десислава Димова, Норман Лето, Регионална за-
друга на Майсторите (Георги Томов, Иван Ангелов, Жени 
Микова-Паунова, Симеон Паунов, Мария Митева), Мишел 
Найсмит, Карл Палм, Камен Стоянов, Стелян Стелянов, 

complete a specially prepared application form, in which they 
describe their project for the Night, provide a self-evaluation 
of their proposal according to preliminarily set criteria and 
apply for up to 50% co-financing of their idea. The proposals 
are considered by representatives of Open Arts Foundation, 
Plovdiv Municipality and America for Bulgaria Foundation, 
which allocate the fund. From 2012 to 2017, around 180 
projects were supported through this mechanism with a total 
of BGN 100,000.

Open Arts Foundation has produced its own events for 
the festival since 2008, but since 2010 the activities in this 
direction have become more focused and were informally 
included in the Open Arts Programme for NIGHT/Plovdiv. 
The festival has worked with some of Bulgaria’s most 
recognised contemporary artists and curators, as well as 
with most of the active international cultural institutions 
represented in the country. With their help, over the years the 
Open Arts Foundation team has organised, produced and 
co-produced special artistic projects during the Night, some 
of which include the following: Steve H. Barovsky (USA) with 
his horror novel The Seven Hills of Plovdiv; Ivan Moudov’s 
project The Establishment of a Museum of Contemporary 
Art in Bulgaria; East Art Map 2002 by the Slovenian art 
collective IRWIN, curated by Iara Boubnova within NIGHT 
2011, the Lighthouse installation by Vadim Fishkin; the City 
and Public Spaces festival whose programme was curated by 
Vera Mlechevska under the title Rituals of the Habitual 2012 
and featured the following: the Museo Aero Solar project, 
the Democracia project, works by Richard Loskot, Janek 
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Веселина Сариева в НОЩ/Пловдив 2017
снимка: Лина Кривошиева
Vesselina Sarieva in NIGHT/Plovdiv 2017
photo: Lina Krivoshieva

Държавна Опера Пловдив с изпълнение на 
Римския стадион в НОЩ/Пловдив 2017
снимка: Лина Кривошиева
Performance by Plovdiv State Opera at the 
Roman Stadium in NIGHT/Plovdiv 2017
photo: Lina Krivoshieva

Крейг Хевънс; Кураторска програма за НОЩ/Пловдив, 
2015 и 2016 г. и др. През 2017 г. в рамките на фестивала 
НОЩ/Пловдив фондация „Отворени изкуства” отпраз-
нува своята 10-годишнина със специалната юбилейна 
програма и изложба под наслов „10 г. Отворени изкуства: 
ТУК НАВСЯКЪДЕ“ с куратор Владия Михайлова (виж 
повече в юбилейната програма на „Отворени изкуства“ 
на страница 65)

Важен елемент в комуникацията на фестивала е 
блогът на „Нощта” /www.night.bg/blog/– медиен канал 
на събитието, който проследява подготовката на от-
делни артистични проекти от програмата и запознава 
публиката с участниците и партньорите на „Нощта” . 
Блогът стартира през 2010 г. по инициатива на Дончо 
Христев, като всяка година се ръководи от един или 
двама главни редактори, които обучават и работят с 
екип от стажанти при оформянето на видео и тексто-
ви материали. За последните 8 години в блога има над 
500 публикувани материала. Богат на архивни видеа е 
и youtube каналът на фестивала, в който могат да се 
видят над 80 клипа от последните години.

Широкият размах и премахването на йерархично-
то противопоставяне на високо и ниско изкуство е 
принцип на „Нощта”, който успява да привлече на една 
и съща културна карта много различни помежду си 
аудитории. Аудиторията на „Нощта” през последните 
няколко години варира между 40 000 и 60 000 души за 
двата дни на събитието. Като голям процент (между 

Simon, Ivo Dimchev, Dimitar Solakov, Lubri, the Complaints 
Choir project, Hera Büyüktaşçıyan, Mary Mazziotti, Ariel 
Reichman, Martin Penev, Zornitsa Halacheva; special jubilee 
programme on the occasion of the 10th anniversary of the 
event in 2014 – The Dark Side of the Night, curated by the 
Art Deeds and Documents Foundation and including works 
by: Pierre Bismuth with Pistamashina, Luchezar Boyadjiev, 
Rada Boukova, Jiři Franta and David Bohm, Lawrence Weiner, 
Desislava Dimova, Norman Leto, the Regional Association 
of Craftsmen (Georgi Tomov, Ivan Angelov, Zheni Mikova-
Paunova, Simeon Paunov, Maria Miteva), Michelle Naismith, 
Carl Palm, Kamen Stoyanov, Stelyan Stelyanov, Craig Havens; 
the Curatorial programme of NIGHT/Plovdiv 2015 and 
2016, etc. In 2017, Open Arts Foundation celebrated its 10th 
anniversary during the NIGHT/Plovdiv festival with the special 
programme and exhibition 10 Years of Open Arts: HERE 
EVERYWHERE, curated by Vladiya Mihaylova (see more about 
the anniversary programme on page 65)

An important element in the communication of the festival is 
the blog of the Night /www.night.bg/blog/ - a media channel 
of the event that follows the preparation of individual artistic 
projects from the programme and introduces the audience 
to the participants and partners of the Night. The blog was 
launched in 2010 at Doncho Hristev’s initiative, each year 
being run by one or two editors-in-chief, who train and work 
with a team of trainees in video and text editing. For the last 
8 years, the blog has more than 500 published articles. The 
youtube channel of the festival is also rich in archived videos, 
where you can watch over 80 videos from the recent years.



2120 и 40%) са гости на града. Мултижанровият културен 
формат на събитието, големият интерес на публиката 
и иновативните подходи и професионализъм на екипа 
привличат през годините силни институционални и 
корпоративни партньори, които избират Пловдив и 
„Нощта” , за своя сцена и кауза. Тези факти влияят как-
то на местната икономика, така и на етаблирането на 
Пловдив като модерен град с голям културен потен-
циал. (Повече подробности за икономическия ефект на 
събитието върху града, вижте на стр. 26)

Организационният период на „Нощта” е целогодишен, 
като в различните етапи и с наближаване на фестива-
ла екипът се разраства. Освен базовия екип, „Нощта” 
работи и обучава голям брой доброволци и стажанти на 
различни организационни позиции.

Цялата история на НОЩ/Пловдив, принципите, залег-
нали в организирането на фестивала, иновативните 
подходи, приспособимостта на събитието през години-
те са основни фактори за цялостната устойчивост на 
„Нощта”.

Фестивалът „Нощ на музеите и галериите - Пловдив“ 
получава ежегодна подкрепа от Община Пловдив след 
2008 г. и от фондация „Америка за България“ след 2010 г.

The broad scope and the elimination of hierarchical opposition 
of high and low art is a principle of the Night that manages 
to attract many different audiences to one and the same 
map. The Night’s audience in the past few years has varied 
between 40,000 and 60,000 for the two event days. A 
large percentage (between 20% and 40%) are guests of the 
city. The multi-genre cultural format of the event, the great 
interest of the audience and the innovative approaches and 
professionalism of the team have attracted over the years 
strong institutional and corporate partners, who have chosen 
Plovdiv and the Night as their stage and cause. These facts 
influence both the local economy and the promotion of 
Plovdiv as a modern city with great cultural potential. For 
more details on the economic impact of the event on the city, 
see page 26.

The period of organisation of the Night is year-long, during 
the different stages and with the approaching start of the 
festival the number of the core team increases. In addition to 
the core team, the Night relies on a large number of volunteers 
and trainees in various organisational positions.

The whole history of NIGHT/Plovdiv, the principles underlying 
the organisation of the festival, the innovative approaches, the 
adaptability of the event over the years, are the main factors 
for the overall sustainability of the event.

The Plovdiv Night of Museums and Galleries festival has 
received annual support from Plovdiv Municipality ever since 
2008 and from America for Bulgaria Foundation since 2010.
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 – Преди още да съществува фондацията, когато 
Веси дойде при мен и ми каза, че иска да прави 
„Нощ на музеите и галериите”, на каквато беше 
присъствала, мисля, в Дюселдорф или някъде в 
Германия, ѝ казах, че идеята е страхотна, но бях 
скептичен по отношение на това дали градът 
може да поеме нещо подобно. Истината е, че 
Веси и Катрин направиха чудеса. Тази инициа-
тива преобрази града и това не е хипербола. 
Причината, поради която успяхме да спечелим 
титлата „Европейска столица на културата”, 
проследявам 10 години назад до стартирането 
на инициативата „Нощ на музеите и галериите”, 
защото тази НОЩ постави Пловдив отново на 
културната карта на страната.

“Even before the foundation existed, when Vesi came 
to me and shared she wanted to organise a Night 
of Museums and Galleries, which, I believe, she had 
attended in Dusseldorf or somewhere else in Germany, 
I told her the idea was great, but I was sceptical 
about whether the city could accept something of 
this kind. The truth is that Vesi and Katrin worked 
wonders. This initiative transformed the city and this 
is no overstatement. I can trace the history of the fact 
that we managed to win the title of European Capital 
of Culture back to 10 years ago, to the launch of the 
Night of Museums and Galleries initiative, as that 
NIGHT put Plovdiv again on the cultural map of the 
country.”

Манол Пейков, интервю за изложбата 
„10 г. Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“, 
видео: Калин Серапионов
Manol Peykov, interview for the 10 Years of 
Open Arts: HERE EVERYWHERE exhibition, 
video by Kalin Serapionov

Манол Пейков
управител на издателска къща „Жанет 45“

Manol Peykov
manager of Janet 45 publishing house
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 – Проектът „Нощ на музеите и галериите” беше 
първият, който фондация „Америка за България” 
подкрепи още през далечната 2009 г., когато 
ние самите започвахме работа в България. Това, 
което ни привлече, беше невероятният успех на 
Веси Сариева и нейния екип, който беше довел 
тогава от 2000 посетители – 2500, при първи-
те издания, докъм 27 000 посетители, когато 
тя се обърна към нас за подкрепа. Изключително 
много ни впечатлиха няколко неща: това, че тя 
отваря сцената на Пловдив за съвременно из-
куство. Съвременното изкуство в Пловдив има 
дългогодишни традиции, но това, което Веси 
успя да направи, е да приобщи към него широк 
кръг хора, широката публика, и да го направи 
масово достъпно. Другото нещо, което много ни 
хареса в проекта, е, че когато ние започнахме да 
работим през 2009 г. в България, положението 
с музеите и галериите беше много тежко. Те 
бяха дефинирани като крепости на изкуството 
и културата. А една крепост, тя се брани, тя 
е защитен фронт срещу кого – срещу публика-
та. По-скоро те оставяха на по-заден план по 

“The Night of Museums and Galleries project was the 
first one which the America for Bulgaria Foundation 
supported as early as in the distant 2009, when we 
ourselves were starting to work in Bulgaria. What 
attracted us was the incredible success of Vesi Sarieva 
and her team, which had brought from 2,000–2,500 
visitors at the time of the first editions to about 
27,000 visitors when she contacted us for support. 
We were extremely impressed with several things: 
the fact that she was opening the stage of Plovdiv to 
contemporary art. Contemporary art had had long-
standing traditions in Plovdiv, but what Vesi managed 
to do was to affiliate a broad range of people, the 
general public, with it and make it more widely 
available. The other thing we liked about the project 
was that when we started work in Bulgaria in 2009, 
the museums and galleries were in a very difficult 
situation. They were defined as bastions of art and 
culture. And being a bastion, it was guarded, it was a 
defensive front, and against who – against the public. 
At the time, they would rather leave in the background 
their function to socialise their finds and collections 
both for the general public and for the visitors. The 

Надя Захариева, интервю за изложбата 
„10 г. Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“, 
видео: Калин Серапионов
Nadya Zaharieva, interview for the 10 Years 
of Open Arts: HERE EVERYWHERE exhibition, 
video by Kalin Serapionov

Надя Захариева
програмен директор „Изкуства и култура” във 
фондация „Америка за България“

Nadya Zaharieva
Programme Director for Arts and Culture at the America for 
Bulgaria Foundation



24 foundation then started to support actively projects 
aimed at opening the gallery and museum spaces. In 
2012, on Vesi Sarieva’s initiative, we set up this fund 
for small projects which supported the galleries and 
museums to derive new content within the Night.

To us, Vesi is a cultural manager of the new 
generation. Culture in Bulgaria is heavily centralised 
and is nearly 100 % funded by the state. Almost the 
entire infrastructure is state-owned and for us it is 
interesting to work with young cultural managers. 
Vessi Sarieva belongs to that generation of new 
cultural managers who succeed in importing to 
Bulgaria quality cultural content and adapting it to 
the environment, as well as managing the projects 
they develop in a transparent manner. People rarely 
realise that culture is a very powerful means of 
development not only of individual communities and 
neighbourhoods, but of entire cities as well. 

The fact that culture brings a lot of benefits to 
development of the city is evidenced by a survey 
conducted by Industry Watch exactly about the Night 
of Museums and Galleries in Plovdiv. This survey 
shows that for each lev invested in the budget of the 
event, the economy of the city generates four leva 
turnover. It is the restaurants, hotels, and souvenir 
shops that generate income from that. In other words, 
there are actually funds that culture brings to the city.”

онова време тяхната функция да социализи-
рат находките и колекциите си и за масовата 
публика, и за посетителите. Тогава фондацията 
започна активно да подкрепя проекти, които се 
стремяха да отворят галерийните и музейните 
пространства. През 2012 г. по инициатива на 
Веси Сариева направихме този фонд за малки 
проекти, които подкрепяха галериите и музеи-
те, за да извадят ново съдържание в рамките на 
„Нощта”.

Веси за нас е културен мениджър от ново 
поколение. В България културата е силно цен-
трализирана и е почти 100% финансирана от 
държавата. Почти цялата инфраструктура е 
държавна и за нас интересното е да работим 
с млади културни мениджъри. Веси Сариева е 
от това поколение нови културни мениджъри, 
които успяват да внесат в България качест-
вено културно съдържание и да го адаптират 
към средата, както и да управляват прозрачно 
проектите, които развиват. Хората рядко 
си дават сметка, че културата е много мощ-
но средство за развитие не само на отделни 
общности и квартали, но и за развитие на цели 
градове. 

Доказателство, че културата е много полезна 
за развитието на града, е едно проучване, което 
„Индъстри Уоч” направи именно за „Нощ на 

Изложба на Димитър Солаков, Sariev 
Project Space
Нощ на музеите и галериите - 
Пловдив 2014 
снимка: Христо Иванов 
Exhibition by Dimitar Solakov, at Sariev 
Project Space
Plovdiv Night of Museums and Galleries 
2014 
photo: Hristo Ivanov

ME/THE CITY, PLOVDIV, проект на 
Йост Ван Веен и Петър Дундаков
Нощ на музеите и галериите - 
Пловдив 2014
снимка: Цветелина Янкова
ME/THE CITY, PLOVDIV, a project by 
Joost Van Veen and Petаr Dundakov, 
Plovdiv Night of Museums and Galleries 
2014
photo: Tsvetelina Yankova
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музеите и галериите” в Пловдив. Това проучване 
показа, че за всеки един лев, вложен в бюджета 
на събитието, икономиката на града генери-
ра четири лева оборот. Това са ресторанти, 
хотели, магазини за сувенири, които генерират 
приход от това. Тоест има реално средства, 
които културата внася в града.



26 По време на НОЩ/Пловдив 2015 фондация „Бауерзакс” и 
Индъстри Уоч Груп в партньорство с катедра „При-
ложна и институционална социология” към ПУ „Паисий 
Хилендарски” и екипа на фондация „Отворени изкуства” 
проведоха изследване за икономическите ефекти от ус-
луги, които нямат стопански характер, а като лабора-
торен казус бе взет фестивалът НОЩ/Пловдив. Такъв 
тип изследване не бе правено дотогава в страната, 
като процесът по проучване, избор на методология и 
въпроси, работа на терен и обработка бе между август 
и ноември 2015 г.

Целта на това усилие бе да създаде приложна мето-
дология и да изгради капацитет от консултанти и 
широка коалиция от партньори за текущо изследване 
на икономическите ефекти от услуги, които нямат 
стопански характер.

Методологията е ценна за широк кръг потребители, 
включително културни оператори, грантополучатели, 
донори – публичен и частен сектор, медии и активни 
граждани.

Тогава проведохме 958 анкети на терен с помощта на 
40 доброволци. Използвахме три допълващи се метода 
за оценка на ползите и стопанските ефекти.

Като резултати можем да отчетем, че събитията 
в рамките на фестивала НОЩ/Пловдив 2015 бяха 

During the NIGHT/Plovdiv 2015, Bauersachs Foundation and 
Industry Watch Group, in partnership with the Applied and 
Institutional Psychology department at Paisiy Hilendarski 
University of Plovdiv and the team of Open Arts Foundation 
conducted a survey of the economic effects of services of 
non-economic nature, and the NIGHT/Plovdiv festival was 
taken as a case study. Such type of a survey had never been 
conducted in the country to that date, and the process of 
study, choice of methodology and questions, fieldwork and 
processing took place between August and November 2015.

The aim of this effort was to create an applied methodology 
and build capacity of consultants and a broad coalition of 
partners for current research of the economic effects of 
services of non-economic nature.

The methodology is valuable to a wide range of users, 
including cultural operators, grant recipients, donors – public 
and private sector, media and active citizens.

Then we conducted 958 field surveys with the help of 40 
volunteers. We used three mutually complementary methods 
of evaluation of the benefits and the economic effects.

In terms of results, we can report that the events within the 
NIGHT/Plovdiv 2015 festival were attended by 31,000 people, 
and the total number of visitors to the two nights was about 
42,000 – these figures show a great number of visitors and 
were reported against the background of extremely adverse 

Икономически ефекти от културните фестивали
Пилотно изследване и резултати НОЩ/Пловдив 2015

Economic effects of cultural festivals 
Pilot study and results NIGHT/Plovdiv 2015



27посетени от 31 000 души, а общият брой посещения 
за двете вечери е около 42 000 – тези цифри на голяма 
посещаемост са отчетени на фона на изключително 
лоши метеорологични условия с обилен дъжд и наводне-
ние точно по време на първата вечер. 

Средната сума, похарчена на човек за целия фестивал, 
е в размер на 30 лв. Пределният приход е в размер на 
783 000 лв. Средната сума, която посетителите на 
НОЩ/Пловдив 2015 са склонни да платят за фестивала, 
е в размер на 19 лв. На база на оптимистичния сценарий, 
получен чрез измерване на заявените предпочитания 
на посетителите на НОЩ/Пловдив 2015, бе изчислена 
„склонност да се плати” в размер на 589 000 лв. Общият 
икономически ефект включва както пазарните, така и 
непазарните ефекти, и е в размер 1.0 – 1.4 млн. лв.

Резултатите от анализа на ползите и разходите 
сочат, че за всеки инвестиран лев в провеждането на 
НОЩ/Пловдив 2015 приходите за икономиката са в раз-
мер на 4 лв. Пълната версия на доклада може да намери-
те на сайта на фондация „Отворени изкуства“, както и 
на bauersax.org/culture

weather conditions with heavy rain and flooding exactly 
during the first evening.

The average sum of money spent by a person on the entire 
festival amounted to 30 BGN. The top proceeds were in 
the amount of 783,000 BGN. On average, NIGHT/Plovdiv 
2015 visitors were willing to pay 19 BGN. Based on the 
optimistic scenario, constructed through the measurement of 
preferences declared by NIGHT/Plovdiv visitors, “willingness 
to pay” was calculated at 589,000 BGN. The total economic 
effect included both market and non-market effects and 
amounted to 1.0 - 1.4 million BGN.

The results of the cost-benefit analysis indicated that each 
lev invested in the holding of NIGHT/Plovdiv 2015 brought 
income for the economy in the amount of 4 BGN. The full 
version of the report is available on the Open Arts website, as 
well as at bauersax.org/culture.

Пътни разходи в размер на 86 000 лв.
Travelling expenses in the amount of 86,000 BGN

589 000 лв. „Склонност да се плати“ от публиката на „Нощта” 
The Night audience are “willing to pay” 589,000 BGN

31 000 уникални посетители в НОЩ/Пловдив
31,000 unique visitors to NIGHT/Plovdiv

Общ икономически ефект в размер на 1.0 -1.4 млн. лв.
Total economic effect in the amount of 1.0-1.4 million BGN

Пределният приход е в размер на 783 000 лв.
Total income in the amount of 783,000 BGN
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 – Още от 2014 г. сме в много близък контакт с 
фондация „Отворени изкуства”. Тогава провеж-
дахме редовните сбирки „гражданско жури” във 
фондация „Бауерзакс” и един от най-силните 
участници беше фондация „Отворени изкуства”. 
След това се сближихме и решихме да направим 
едно изследване за тях. Разбрахме, че дълги годи-
ни „Нощта” има някаква история на измерване 
на ефектите, но не и конкретна метрика, тоест 
не се знаеха точните количествени измере-
ния на това как и с какво всъщност допринася 
фестивалът за града. Това изследване беше 
първото по рода си не само за нас, но и за Бъл-
гария. Оказа се, че има доста изследвания, които 
се фокусират върху разходите за изкуство и 
култура, но няма изследвания, които показват 
ползите от такъв фестивал.

“We have been in close contact with Open Arts 
Foundation since 2014. Then we used to hold regular 
meetings of the “citizens’ jury” with the Bauersachs 
Foundation and the Open Arts was among the most 
active participants. After that, we became close and 
decided to do a survey about them. We understood 
that the NIGHT has had a history of measurement 
of the effects for a very long time, but not specific 
metrics, i.e. they did not know the exact quantitative 
measurements of how and what the festival actually 
contributed to the city. This survey was the first of its 
kind not only for us, but for Bulgaria too. It appeared 
that there were a number of surveys focusing on the 
expenses on art and culture, but none showing the 
benefits of such a festival.”

Георги Стоев, интервю за изложбата 
„10 г. Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“, 
видео: Калин Серапионов
Georgi Stoev, interview for the 10 Years of Open 
Arts: HERE EVERYWHERE exhibition, 
video by Kalin Serapionov

Георги Стоев
икономист, съосновател на Industry Watch 

Georgi Stoev
economist, co-founder of Industry Watch Group
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 – Това изследване е първо по рода си и поради 
факта, че два от методите, които бяхме използ-
вали – методът на пътните разходи и методът 
на относителносто остойностяване, досега не 
бяха използвани в България, особено за културни 
събития, които нямат ясно изразен стопански 
характер, тоест нямат входна такса, която 
посетителите да платят. Методите успяха 
да ни дадат поглед върху целия икономически 
ефект. Не само върху явните ползи, но и върху 
скритите и неявните ползи от това голямо 
събитие, което събра, по наши проучвания, към 
31 000 уникални посетители. Общият икономи-
чески ефект от това е в размерите на около или 
малко над 1 000 000 лева. 

“That survey was also the first of its kind due to the 
fact that two of the methods we employed – the travel 
cost method and also the relative valuation model, 
had not been used in Bulgaria previously, especially 
for cultural events which are of no clearly expressed 
economic nature, i.e. have no entrance fee which the 
visitors could pay. The methods provided us with a 
view on the entire economic effect. Not only on the 
clear benefits, but also on the hidden and unclear 
ones from that big event, which gathered, according 
to our surveys, about 31,000 unique visitors. The total 
economic effect from that amounted to approximately 
or a little more than 1,000,000 BGN.”

Миряна Митева, интервю за изложбата 
„10 г. Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“, 
видео: Калин Серапионов
Miryana Miteva, interview for the 10 Years of 
Open Arts: HERE EVERYWHERE exhibition, 
video by Kalin Serapionov

Миряна Митева
изпълнителен директор на фондация „Бауерзакс”

Miryana Miteva
Executive Director of Bauersachs Foundation
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 – Аз смятам, че всъщност това е един от основ-
ните приноси на фондация „Отворени изку-
ства” – че положи и полага с ежедневния си труд 
и усилия, при това не само с „Нощ на музеите и 
галериите”, да създаде нови публики, да формира 
вкусове, да създаде познания за съвременното 
изкуство. Освен това фондацията има голям 
принос и за това да има нови пространства за 
съвременна култура и такъв е примерът с па-
вилионът „ФЛУКА”, който е показван като един 
от най-добрите проекти. Смятам че да, това 
е фондацията, която е един от двигателите 
за това да има все повече място в живота на 
традиционалистите пловдивчани – съвременно-
то изкуство.

“I believe that this is actually one of the main 
contributions of the Open Arts Foundation – that 
it has made and is still making efforts with their 
daily work, not only with the Night of Museums and 
Galleries, to originate new audiences, form tastes, and 
create knowledge about contemporary art. Moreover, 
the foundation has also a great contribution to the 
existence of new spaces for modern culture and such 
an example is the FLUCA pavilion, which is held up 
as one of the best projects. I believe that, yes, this is 
the foundation that is one of the motive powers for 
ensuring increasingly more space for contemporary 
art in the life of the traditionalist Plovdivians.”

Амелия Гешева, интервю за изложбата 
„10 г. Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“, 
видео: Калин Серапионов
Ameliya Gesheva, interview for the 10 Years of 
Open Arts: HERE EVERYWHERE exhibition, 
video by Kalin Serapionov

Амелия Гешева
зам.-кмет „Култура и туризъм“, Община Пловдив 
(2016 – 2017 г.), понастоящем зам.-министър на 
културата

Ameliya Gesheva
Deputy Mayor for Culture and Tourism of Plovdiv 
Municipality (2016 – 2017), currently a Deputy Minister at 
the Ministry of Culture 
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 – Фондацията успя да привлече редица както 
български, така и международни автори на 
българската сцена, което е забележително. Тя 
отвори врати за много млади хора. Всъщност 
и аудиторията, която идва покрай събитията, 
които организира фондацията, и екипът, който 
работи ежедневно по различните проекти, 
дават една много голяма добавена стойност на 
града. Затова и винаги през годините Община 
Пловдив е била добър партньор както на „Нощ  
на музеите и галериите”, така и на различните 
проекти на фондация „Отворени изкуства”, 
давайки си сметка, че част от задължението на 
администрацията е да разширява културния 
продукт и да създава повече възможности за 
местната публика. Затова е чудесно, че имаме 
млади екипи от артисти и куратори, които се 
опитват постоянно да експериментират и да 
правят нови неща, така че да отваряме града и 
към европейската, и към световната сцена.

“The foundation succeeded in attracting a number 
of both Bulgarian and international authors to the 
Bulgarian scene, which is remarkable. It opened the 
doors to many young people. As a matter of fact, 
both the audience that comes visiting in connection 
with the events organised by the foundation, and the 
team working on the various projects on a daily basis 
contribute a very big added value to the city. That is 
why Plovdiv Municipality has always been a good 
partner over the years, both to the Night of Museums 
and Galleries and to the different projects of Open 
Arts Foundation, realising the fact that part of the 
duty of the administration is to expand the cultural 
product and create more opportunities for the local 
audience. That is why it is wonderful to have young 
teams of artists and curators, who always try to 
experiment and make new things in order to open the 
city to the European and the global scene alike.”

Стефан Стоянов, интервю за изложбата 
„10 г. Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“, 
видео: Калин Серапионов
Stefan Stoyanov, interview for the 10 Years of 
Open Arts: HERE EVERYWHERE exhibition, 
video by Kalin Serapionov

Стефан Стоянов
зам.-кмет „Култура, образование, туризъм, бизнес 
развитие, европейски проекти и иновации“, Община 
Пловдив (2011 – 2015 г.), понастоящем зам.-кмет 
„Oбразование, бизнес развитие, европейски политики и 
международно сътрудничество“, Община Пловдив

Stefan Stoyanov
Deputy Mayor for Culture, Education, Tourism, Business 
Development, European Projects and Innovations of Plovdiv 
Municipality (2011 - 2015), currently a Deputy Mayor for 
Education, Business Development, European Policies and 
International Cooperation of Plovdiv Municipality
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Тур по Алтернативна карта на Пловдив, в рамките на 
Нощ на музеите и галериите Пловдив 2013 
в средата Катрин Сариева 
снимка: Тодор Ненов 

Alternative Map of Plovdiv Tour within the Plovdiv Night of 
Museums and Galleries 2013, Katrin Sarieva in the centre
photo: Todor Nenov



34 „Град и култура“ е програма на фондация „Отворени из-
куства”, която разглежда и работи със заобикаляща-
та ни градска среда - нейната история, архитектура, 
специфика, проблеми и потенциал да бъде част от кул-
турното развитие и осъзнаване. Във фокуса на про-
грамата са теми като архитектура, урбанизъм, начин 
на обитаване на града, специфика на определни град-
ски пространства, алтернативни локации за култу-
ра и изкуство, съхраняване на културното наследство 
и др. Програмата е предмно насочена към спецификите 
на град Пловдив, като проекти на „Отворени изкуства“ 
в тези теми са: „Беседка за града“, „Алтернативна кар-
та на Пловдив“, Дебати/Лотос, фестивал „Улица Отец 
Паисий“, темата за кв. „Капана” с проектите – „Капа-
на” между Истанбул и Берлин“ (идеен проект 2010 г., не-
реализиран), „Проект 01“, „Проект 0” на Кирил Кузманов, 
„Да поговорим за пазара“. През 2011 г. „Отворени изку-
ства“ е част от инициативата за спасяването на зна-
ковото за града кино „Космос“ от събаряне, като участ-
ва в организирането на дискусии, петиция и изложба за 
привличане на общественото и медийното внимание 
по въпроса. След връщането на статута и запазването 
на киното фондацията провежда редица международни 
културни събития в сградата на киното с цел да покаже 
и затвърди потенциала на „Космос“ като място за кул-
тура и изкуство.

Фондация „Отворени изкуства“ участва активно в граж-
дански иницитиви, свързани с въпросите за градската 
среда, архитектурата и инфраструктурата. 

City and Culture is a programme of Open Arts Foundation that 
studies and works with our surrounding urban environment - 
its history, architecture, specificity, problems and potential 
to be part of the cultural development and awareness. The 
focus of the programme includes themes such as architecture, 
urbanism, method of city dwelling, specifics of certain urban 
spaces, alternative locations for culture and art, conservation 
of cultural heritage, etc. The programme is mostly focused 
on the specifics of the city of Plovdiv, and the Open Arts 
projects within these themes were as follows: A City Arbour, 
An Alternative Map of Plovdiv, Debates/Lotus, Otets Paisiy 
Street Festival, the theme about the Kapana quarter with the 
projects – Kapana Between Istanbul and Berlin (a conceptual 
project in 2010, unimplemented), Project 01, Project 0 by 
Kiril Kuzmanov, and Let’s Talk About the Market. In 2011, 
Open Arts was part of the initiative to rescue the iconic for 
the city Cosmos cinema from demolition, and participated in 
the organisation of discussions, a petition and an exhibition 
to attract the public and the media attention to the issue. 
Following the regaining of the status and the conservation 
of the cinema, the foundation held a number of international 
cultural events in the cinema building with a view to showing 
and consolidating the potential of the Cosmos as a venue of 
culture and art.

Open Arts Foundation is an active participant in citizens’ 
initiatives related to the matters of the urban environment, 
architecture and infrastructure.

2

Фестивал „Улица Отец Паисий“, 2011
снимка: Елица Иванова
Otets Paisiy Street Festival 2011
photo: Elitsa Ivanova

ПРОГРАМА ГРАД И КУЛТУРА
CITY AND CULTURE PROGRAMME



35



36 „Беседка за града” е инициатива на фондация „Отворе-
ни изкуства“ и Студио 8½, реализирана в artnewscafé. 
„Беседка за града” представлява серия от дискусии, 
засягащи Пловдив, които стартират през пролетта на 
2012 г. и имат своето продължение през 2015 г. Модера-
тор на срещите през 2012 г. е арх. Владислав Костади-
нов, а през 2015 г. – Катрин Сариева. За всяка отделна 
дискусия организаторите канят гост-лектори, които 
да представят позиция или експертно мнение. 

Теми, които засягат дискусиите през 2012 г., са соц-
наследството на Пловдив, Тютюневите складове на 
Пловдив, квартал „Капана“, „Баухаус” под тепетата, 
утопичният Пловдив, индустриалните сгради и приле-
жащи постройки, кварталите извън центъра на Пло-
вдив – техните средища и ъндърграунд, обособените 
обществени пространства. В изданието от 2015 г. се 
разгледаха: „Махалата – Хаджи Хасан махала”, „Реката – 
начини на обитаване (Кършияка, Мараша, Столипиново)“, 
„Социалният живот на панелките (жк „Тракия”)”, „Тепета-
та като форми на градски живот”.

„Беседка за града” има формат на кратка презентация 
с изчерпателна мултимедийна визуална информация – 
снимки, видеопрезентации, чертежи, графики, която има 
за цел да отвори свободен разговор по темата и в края 
на срещата да изведе и документира конкретни ал-
тернативни и независими идеи, излезли от беседъчния 
кръг. На базата на дискусиите от 2012 г. през 2013 г. се 

A City Arbour is an Open Arts Foundation and Studio 8½ 
initiative realised in аrtnewscafe. A City Arbour is a series 
of discussions on previously selected and prepared topics 
concerning the city of Plovdiv, which started in the spring 
of 2012 and had its second edition again in 2015. Architect 
Vladislav Kostadinov moderated the discussions in 2012, and 
so did Katrin Sarieva in 2015. The organisers invited visiting 
lecturers for each individual discussion, who took a stand or 
presented an expert opinion.

The monthly topics covered in the A City Arbour discussions 
at artnewscafé in 2012 were The Communist Era Heritage of 
Plovdiv, The Tobacco Warehouses of Plovdiv, Kapana quarter, 
Bauhaus under the Hills, The Utopian Plovdiv, The Industrial 
Buildings and Adjoining Structures, The Quarters Outside 
the Centre of Plovdiv – their centres and underground, and 
The Independent Public Spaces. The topics for the 2015 
edition were: The Neighbourhood – The Hadzhi Hasan 
Neighbourhood, The Maritsa River: Methods of Inhabiting 
(Karshiyaka, Marasha and Stolipinovo), Social Life of Panel 
Blocks (Trakiya quarter), Plovdiv’s Hills as Forms of Urban Life.

A City Arbour was designed as a short presentation 
complemented with comprehensive multimedia visual 
information – pictures, video presentations, draft plans, 
graphs – aiming at initiating an open discussion on the given 
topic and drawing and documenting concrete alternative and 
independent ideas resulting from the arbour-circle. Based 
on the 2012 discussions, in 2013 the An Alternative Map of 

Беседка за града
A City Arbour
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Тур по Алтернативна карта на 
Пловдив, в рамките на Нощ на 
музеите и галериите Пловдив 
2013
снимка: Тодор Ненов 
An Alternative Map of Plovdiv Tour 
within Plovdiv Night of Museums 
and Galleries 2013
photo: Todor Nenov

Представяне на Алтернативна 
карта на Пловдив, в рамките 
на Нощ на музеите и галериите 
Пловдив 2013
снимка: Станимир Врачев
Presentation of An Alternative Map 
of Plovdiv within Plovdiv Night of 
Museums and Galleries 2013
photo: Stanimir Vrachev

Plovdiv project was set up and after the “arbours” from 2015 
the map edition was updated and supplemented.

създаде проектът „Алтернативна карта на Пловдив“, а 
след „беседките“ от 2015 г. се обнови и допълни издание-
то на картата.
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 – За проекта „Беседка за града“
… идеята възникна в съвместни разговори с 
Катрин и Веселина, когато, така да се каже, 
споделихме едно общо любопитство към нашия 
град и към архитектурната му част, в която 
ние сме специалисти. Решихме да направим серия 
от лекции, придружени с дискусии на различни 
теми, свързани с периоди от архитектурата на 
Пловдив, все периоди, които не са много познати. 
И реално следващият проект „Алтернативна 
карта на Пловдив“ е естествен завършек и 
резултат на нашите дискусии, защото маршру-
тите в картата описват обекти, за които сме 
говорили и набелязали като ценни и важни да 
бъдат представени на хората. 

Тази памет, която има Пловдив, лека-полека 
изчезва и тук е мястото на хора и организации 
като „Отворени изкуства“, които се опитват да 
запазят паметта на града, а това е важно от 
съвременна гледна точка. Така че това е един 
много успешен проект, който всъщност про-
дължава да се случва. Започнахме с 6 маршрута, 
а вече има и ново издание онлайн на картата. 

“On the A City Arbour project
… the idea originated in joint conversations with Katrin 
and Vesselina, when we in a way shared a common 
curiosity about our city and its architectural part, in 
which we specialise. We decided to hold a series of 
lectures, accompanied by discussions on different 
topics related to periods of Plovdiv’s architecture – all 
of them periods with which I am not very familiar. 
So, in fact, the following project, An Alternative Map 
of Plovdiv, is a natural ending to and result of our 
discussions, as the routes in the map cover sights 
which we have discussed and marked as valuable and 
important to be presented to the people.

The specific collective memory which Plovdiv has 
slowly disappears and here is the place of people and 
organizations such as Open Arts Foundation who try 
to preserve the memory of the city. This is important 
from nowadays’ point of view. The Map is a very 
successful project that still continues to happen. We 
started with 6 routes and there is now a new online 
edition on the Map. The project continues in time 
and age because it is related to this specific urban 
structure, which is not constant and changes over 

Соцнаследството на Пловдив, Беседка 
за града 2012, в средата арх. Владислав 
Костадинов
снимка: архив фондация „Отворени 
изкуства“ 
Communist Era Heritage of Plovdiv, A City 
Arbour 2012, in the centre: Vladislav Kostadinov, 
architect 
photo: Open Arts Foundation archive

Владислав Костадинов
архитект и съосновател на Студио 8½

Vladislav Kostadinov
architect and co-founder of Studio 8 ½
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Тур по Алтернативна карта на 
Пловдив, в рамките на Нощ на 
музеите и галериите Пловдив 
2013
снимка: Тодор Ненов 
An Alternative Map of Plovdiv Tour 
within Plovdiv Night of Museums and 
Galleries 2013
photo: Todor Nenov

Проектът продължава във времето и годините, 
защото е свързан с тази специфична градска 
тъкан, която не е константа и се променя във 
времето. В картата могат да влязат нови 
теми и маршрути, част от старите пък вече 
ги няма. Проектът е много важен, при това не 
само от архитектурна гледна точка, но и от 
историческа, културна, антропологична, защото 
не говори само за сградите, но и за местата, 
начините на обитаване, за всичко.

time. New themes and routes may appear on the Map, 
some of the old ones are already gone. The project is 
important, not only from an architectural point of view, 
but also from a historical, cultural, anthropological 
point of view, because it does not only talk about 
the buildings, but also about the places, the ways of 
habitation, about everything.”



40 „Алтернативна карта на Пловдив“ е туристически гид 
за различния, непознат и неприсъстващ в официалните 
туристически пътеводители град. Картата е за онези 
любопитни откриватели, които са готови да видят 
отвъд фасадата на съществуващото сега и да се вър-
нат назад към историята или да надушат потенциала 
на града. „Алтернативна карта на Пловдив“ акцентира 
и върху някои спeцифични за облика на града архите-
ктурни и културни обекти, които са неглижирани и 
заплашени от унищожаване или бавна разруха.

Картата представя тематични маршрути с отбеля-
зани знакови обекти по тях. Същевременно преминава-
нето по маршрутите крие и немаркирани, неочаквани 
изненади – малки улички с кафенета и ресторанти, 
примамливи гледки или смесица от разнообразни прояви 
на битуване.

Съдържанието и селекцията на тематичните марш-
рути се осъществява от редактора и съставителите, 
които са историци, архитекти, урбанисти. Работният 
им процес включва провеждането на публични лекции и 
дискусии, известни като „Беседка за града“, в които са 
поканени и взимат участие други експерти, граждани, 
обитатели на местата.

„Алтернативна карта на Пловдив“ има печатно издание 
от 2013 г. и сайт: www.alternativeplovdiv.com. През 2017 г. 
въз основа на „Беседка за града, 2015“ в сайта на карта-
та са включени нови маршрути.

An Alternative Map of Plovdiv is a travel guide to the places of 
Plovdiv which are different, little-known and aren’t included in 
official travel guides. The Map draws attention to the buildings 
and monuments of architectural and cultural significance, 
which are characteristic of the city’s outlook but are neglected 
and in danger of being demolished or slowly crumbling.

An Alternative Map of Plovdiv presents thematic routes with 
relevant sites marked along them. Those following the routes 
can also look forward to unexpected surprises not marked on 
the map – narrow winding streets with cafes and restaurants, 
picturesque views or the mixtures of diverse lifestyles.

The contents of the Map and the thematic routes have been 
compiled by an editor and a team of historians, architects 
and urban planning experts. Their work also includes public 
lectures and open discussions known as A City Arbour, where 
experts, citizens and the local community are welcome and 
active in discussing their city, its history, and its development.

Since 2013, there has been a printed edition of An Alternative 
Map of Plovdiv, as well as a website: www.alternativeplovdiv.
com. In 2017, new routes were included in the map based on 
the topics of A City Arbour 2015.

The 2013 Map included the following routes: Communist-
Era Heritage of Plovdiv, Plovdiv’s Tobacco Quarter, Kapana 
Quarter, Bauhaus, Religions and Otets Paisiy St. In 2017, 
new thematic routes were added to the website: The 
Neighbourhood – The Hadzhi Hasan Neighbourhood, The 

Алтернативна карта на Пловдив
An Alternative Map of Plovdiv
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Картата от 2013 г. включи маршрутите: Соцнаслед-
ството на Пловдив, Тютюневите складове на Пловдив, 
квартал „Капана“, „Баухаус” под тепетата, Религии и 
улица „Отец Паисий“. На сайта през 2017 г. са прибавени 
маршрутите: Махалата – Хаджи Хасан махала, Река-
та – начини на обитаване (Кършияка, Мараша, Столи-
пиново), Социалният живот на панелките (жк „Тракия”), 
Тепетата като форми на градски живот. Изборът 
на новите тематични маршрути е продиктуван от 
урбанистичния, социален и културологичен интерес към 
начина на обитаване на пространствата от разноо-
бразни етнически и социални групи, от атмосферата на 
пловдивския делник. Редакциите на картата от 2013 г. 
са по отношение на някои вече съборени сгради, както и 
в отпадането на маршрута „Капана”, който след 2014 г. 
присъства като основен акцент в официалната карта 
на Пловдив.

Освен алтернативна карта (на хартиен носител или 
онлайн) проектът е в основата на голяма част от 
артиситичните инициативи на фондация „Отворе-
ни изкуства“ в Пловдив през годините. На базата на 

Maritsa River – Methods of Inhabiting (Karshiyaka, Marasha, 
Stolipinovo), The Social Life of Panel Blocks (Trakiya quarter), 
The Hills as a Form of Urban Life. This choice of thematic 
routes was determined by urban planning, social and cultural 
interest in the methods of inhabiting spaces by various ethnic 
and social groups, through the atmosphere of Plovdiv’s 
everyday life. Since 2013 the map has been edited because 
some of the buildings have been torn down and the Kapana 
route was taken out because since 2014 it has been central to 
Plovdiv’s official city map.

In addition to an alternative map (in paper form or online), 
the project has underlain most of the artistic initiatives of 
Open Arts in Plovdiv over the years. Based on the themes and 
the identified specific locations, the team of the foundation, 
as well as external associates and colleagues in the field 
of cultural management, derived ideas for new alternative 
spaces, which they could live and develop. An example of that 
is the special programme during the tenth anniversary edition 
of the NIGHT/Plovdiv festival in 2014 – The Dark Side of the 
Night. The entire curator programme then was concentrated 
in 6 locations, and each of them was iconic and represented 

Тур по Алтернативна карта на Пловдив в 
рамките на Нощ на музеите и галериите 
Пловдив 2013
снимка: Тодор Ненов 
An Alternative Map of Plovdiv Tour within 
Plovdiv Night of Museums and Galleries 2013
photo: Todor Nenov

Работа по „Алтернативна карта на 
Пловдив“ в офиса на „Отворени изкуства“
снимка: архив фондация „Отворени 
изкуства“
Working on An Alternative Map of Plovdiv at 
the Open Arts’ office
photo: Open Arts Foundation archive



42

темите и посочените конкретни локации екипът на 
фондацията, а също така външни сътрудници и колеги 
в сферата на културния мениджмънт черпят идеи за 
нови алтернативни пространства, които да обживеят 
и развият. Пример за това е специалната програма по 
време на десетото юбилейно издание на фестивала 
НОЩ/Пловдив 2014 – „Тъмната страна на Нощта“. Цяла-
та кураторска програма тогава е съсредоточена на 6 
локации, като всяка една от тях е знакова и представя 
един от общо 6-те тематични маршрута на картата. 
Изборът на локации тогава се спира върху сградите на 
Професионална гимназия по вътрешна архитектура и 
дървообработване „Христо Ботев“ (маршрут „Баухаус”), 
кино „Космос“ (маршрут Соца), пл. „Марукян” (маршрут 
„Капана”), Тютюнев склад на ул. „Екзарх Йосф” 8 (марш-
рут Тютюнев град), цялата ул. „Отец Паисий”, Евангел-
ска съборна църква (маршрут Религии). През 2015 г. фон-
дацията избира да организира серия дебати по теми за 

one of a total of 6 thematic routes on the map. The choice of 
locations at the time included the buildings of Hristo Botev 
Vocational School of Interior Design (the Bauhaus route), 
event principle, Open Arts presented again key Bulgarian and 
international projects in the space of the Cosmos cinema from 
2012 to 2016.

As part of the popularisation of An Alternative Map of Plovdiv 
and as a real co-experience of the routes and the locations 

Представяне на допълнено издание на 
Алтернативна карта на Пловдив 2017
снимка: Силвия Георгиева
Presentation of the supplemented edition of An 
Alternative Map of Plovdiv 2017
photo: Silvia Georgieva
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града в друга култова локация, част от маршрут Соца 
в картата – зала „Лотос”. В следващите години отново 
там фондацията представя някои от ключовите си 
проекти в рамките на НОЩ/Пловдив. На този събитиен 
принцип в пространството на кино „Космос“ от 2012 до 
2016 г. „Отворени изкуства“ представя отново ключови 
български и международни проекти. 

Като част от популяризацията на „Алтернативна 
карта на Пловдив“ и като реално съпреживяване на 
маршрутите и локациите от картата екипът на „От-
ворени изкуства“ начело с Катрин Сариева организира 
периодично тематични турове, на които посетители 
се разхождат с гид (Катрин) по предварително избрани 
интересни локации от картата и научават повече за 
дадени обекти. Първият такъв тур се състоя през 
2013 г. в рамките на Нощ на музеите и галериите - Пло-
вдив, след това такива турове периодично се организи-
раха за гости и партньори на фондацията. През 2016 г. 
отново в рамките на „Нощта” бяха представени с тур 
нови локации от картата, а през 2017 г. при официал-
ното представяне на новите маршрути турове бяха 
организирани и за медиите.

from the map, the Open Arts team led by Katrin Sarieva 
organised thematic tours on a periodic basis, in which visitors 
were taken to preliminarily selected interesting locations from 
the map by a guide (Katrin) and learned more about certain 
sights. The first such tour took place in 2013 within Plovdiv 
Night of Museums and Galleries, after which similar tours 
were periodically organised for guests and partners of the 
foundation. In 2016, again within the NIGHT, new locations on 
the map were presented with a tour, and in 2017, on the official 
presentation of the new routes, tours were organised for the 
media as well.

Тур по Алтернативна карта на Пловдив, 
в рамките на „Нощ на музеите и 
галериите“ Пловдив 2013
снимка: Тодор Ненов
An Alternative Map of Plovdiv Tour within 
Plovdiv Night of Museums and Galleries 2013
photo: Todor Nenov

Тур по Алтернативна карта на Пловдив, 
в рамките на НОЩ/Пловдив 2016
снимка: Красимир Кръстев
An Alternative Map of Plovdiv Tour within 
Plovdiv Night of Museums and Galleries 2016
photo: Krasimir Krastev



44 „Дебати/Лотoс” (от 2015 г.) е инициатива, с която 
фондация „Отворени изкуства“ се стреми да поощри 
развиването на дискусионната среда в Пловдив по 
теми, свързани с града, средата, инфраструктурата 
за култура, колегиалната общност и др. Проектът 
бе част от „Българска мрежа за граждански диалог“, 
инициатива на Центъра за култура и дебат „Червената 
къща“, чиято цел е създаването на национална Мрежа за 
дебати, която да обединява организации, работещи за 
развитието на активна гражданска среда чрез органи-
зирането на публични, отворени дебати и дискусии по 
обществено значими теми.

Част от мисията и задачите на фондация „Отворе-
ни изкуства“ е да работи именно за развитието на 
градската среда и гражданската активност, като 
организира и поощрява диалога между хора в сферата 
на културата. Проект на фондацията в тази насока бе 
„Беседка за града“ от 2013 г., организиран съвместно с 
аrtnewscafe и Судио 8½, в който в дискусионен и презен-
тационен формат се разглеждаха урбанистични теми.

На базата на опита и готовността за развитие в тази 
сфера фондация „Отворени изкуства“ бе поканена за 
партньор на проекта „Българска мрежа за граждан-
ски диалог“ заедно с активни организации и колеги от 
други градове в страната: VT EVENTS, Велико Търново, 
Международно дружество „Елиас Канети“, Русе, Сдруже-
ние „Фабриката“ и Хлебните къщи, Габрово, Сдружение 
за съвременно изкуство и култура „Различният поглед“, 

Debates/Lotus (started in 2015) is an initiative whereby Open 
Arts Foundation aimed at promoting the development of a 
discussion environment in Plovdiv on topics related to the 
city, the environment, the culture-oriented infrastructure, 
the collegiate community, etc. The project was part of the 
Bulgarian Network for Civil Dialogue, an initiative of the 
Red House Centre of Culture and Debate, whose aim was 
to establish a national Debates Network, which would unite 
organisations working towards the development of an active 
civil environment through the organisation of public, open 
debates and discussions on topics of public significance.

Part of the mission and objectives of Open Arts Foundation 
was to work precisely for the development of the urban 
environment and the citizens’ engagement by organising and 
promoting the dialogue among people in the field of culture. A 
project of the foundation in this direction was A City Arbour in 
2013, organised jointly with аrtnewscafe and Studio 8½, which 
treated urbanistic topics in a discussion and presentation 
format.

Based on the experience and the willingness to develop in 
this field, Open Arts Foundation was invited as a partner to 
the project Bulgarian Network for Civil Dialogue together 
with active organisations and colleagues from other cities 
in the country: VT EVENTS, Veliko Tarnovo, International 
Elias Canetti Society, Ruse, the Factory Association and the 
Bread Houses, Gabrovo, The Different View contemporary 
art and culture association, Stara Zagora, Kreo Kultura 
Foundation, Varna. Recognising the format as meaningful and 

ДЕБАТИ/ЛОТОС
DEBATES/LOTUS
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Стара Загора, Фондация „Крео Култура“, Варна. От своя 
страна, разпознавайки формата за смислен и важен за 
развитието на гражданската позиция и активност в 
Пловдив, фондацията формулира четири ключови теми, 
засягащи развитието на културния живот в града. 
Темите бяха: „Достъп на независимите културни опера-
тори до общинската инфраструктура за култура“, 
„Съществуват ли работещи модели на сътрудничество 
между културните оператори и образователните 
институции?“, „Децентрализация на културата: квар-
тален и културен мениджмънт“, „Мултиетничността 
в Пловдив и присъствието ѝ в културния живот на 
града“. Като участници в дискусиите бяха поканени 
експерти по поставените теми, представители на 
общинската администрация, университетски препода-
ватели, културни оператори и др.

important to the development of the citizenship and citizens’ 
engagement in Plovdiv, the foundation itself formulated four 
key topics concerning the development of the cultural life in 
the city. The topics were as follows: “Access of independent 
cultural operators to the municipal infrastructure for 
culture”, “Do working models of cooperation between the 
cultural operators and the education institutions exist?”, 
“Decentralisation of culture: neighbourhood and culture 
management”, “Multiethnicity in Plovdiv and its presence 
in the cultural life of the city”. Experts on the set topics, 
representatives of the municipal administration, university 
professors, cultural operators, etc. were invited as participants 
in the discussions.

Дебати/Лотос 2014 
снимка: архив фондация 
„Отворени изкуства“ 
Debates/Lotus 2014 
photo: Open Arts 
Foundation archive
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Капана между Берлин и Истанбул
Kapana Between Berlin and Istanbul

В периода 2010 – 2014 г. фондация „Отворени изкуства“ 
концентрира част от идеите и проектите си около 
тогава неглижирания квартал „Капана”. Целта на фонда-
цията е чрез показване на добър пример и артистич-
ни инициативи да се активизира интерес към тази 
любопитна и преспективна част от центъра на град 
Пловдив.

За „Капана” накратко:
„Капана” е стара обособена част в самия център на 
град Пловдив (България). Той e лабиринт от малки улици, 
които се пресичат хаотично. Оттам идва и името 
му – лесно е да се изгубиш в „Капана”, там винаги е имало 
примамки, защото векове наред от началото на XV 
до средата на ХХ век „Капана” е бил занаятчийският 
и търговският център на града. Днес в „Капана” има 
сгради от различни епохи – от османска архитекту-
ра (XV в.), през Виенски стил (началото на XX в.), до 
съвременни сгради, някои в типичен за прeхода стил 
„мининебостъргач” и „мутробарок”. През 2009 – 2010 г., 
когато „Отворени изкуства“ насочва вниманието си 
към мястото, в „Капана” се развива търговия с произ-
ведения на старите занаяти, а съвременната култура 
е приютила някои популярни нощни клубове. Като цяло 
потенциалът на квартала по това време не е развит 
и голям процент от старите търговски помещения са 
празни и запуснати. 

In the period 2010 – 2014, Open Arts Foundation focused 
part of its ideas and projects on the then-neglected Kapana 
quarter. The goal of the foundation was to activate interest in 
this curious and perspective part of the centre of Plovdiv by 
demonstrating a good example and artistic initiatives. 
 
About Kapana, in brief:
Kapana is an old unit located in the very heart of Plovdiv 
(Bulgaria). It comprises a maze of small streets, which cross 
one another in a chaotic manner. Hence its name – it is easy 
to become lost in Kapana (The Trap), there have always been 
enticements in it, as for centuries on end, from the beginning 
of the 15th to the middle of the 20th century, Kapana was the 
centre of handicrafts and trade of the city. Today, there are 
buildings from various ages in Kapana – from the Ottoman 
architecture (the 15th century) through the Vienna Secession 
(the beginning of the 20th century) to contemporary buildings, 
some in the style of mini-skyscraper and mobster-baroque, 
which were typical of the transition period. In 2009-2010, 
when Open Arts focused its attention on this location, in 
Kapana thrived trade of products of the old handicrafts, and 
the contemporary culture accommodated some popular night 
clubs. As a whole, the potential of the neighbourhood at the 
time was not developed and a large percentage of the old 
trade buildings were empty and derelict. 
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Беседка за града, квартал 
„Капана“
снимка: архив фондация 
„Отворени изкуства“ 
A City Arbour, Kapana 
quarter 
photo: Open Arts 
Foundation archive

Архивна снимка 
Куршум Хан, 1929 г.
An archival photograph of 
Kurshum Han, 1929



48 Между 2009 и 2010 г. от Веселина Сариева (фондация 
„Отворени изкуства“) и Якоб Рачек (културен мениджър 
на фондация „Роберт Бош” в Пловдив, България) е разра-
ботен проект за квартал „Капана”, Пловдив.

Идеята е представяна неколкократно на работни 
посещения и срещи на Веселина и Якоб в Истанбул и 
Берлин пред организации и експерти (включително 
във форума “Between delay and transition – contemporary 
cultural practice in Bulgaria” FEINKOST Gallery, 2010). 
Вследствие на лични срещи е съставена партньорска 
мрежа с организации в Берлин (Кройцберг) и Истанбул.

За реализирането на проекта фондация „Отворе-
ни изкуства“ кандидатства два пъти – през 2010 и 
2011 г. пред организациите: European Cultural Foundation 
Collaboration Grant и фондация „Америка за България“, но 
проектите не получават финансиране и са замразени.

ИДЕЙНА БАЗА
Проектът поставя малкия мултикултурен квартал 
„Капана” (Пловдив, България) в контекста на кварта-
ли в други градове – „Кройцберг” (Берлин) и „Топхане” 
(Истанбул), като цели с креативни дейности да активи-
зира неговия потенциал, да обживее неговите запусна-
ти пространства. Изборът на градовете с тяхната 
специфичност поставя проблемите на идентичността 
на „Капана” в ситуацията на европейска, посттотали-
тарна и запазила ориенталския си дух България. Чрез 
едногодишни културни междусекторни дейности, 

In the period between 2009 and 2010, Vesselina Sarieva 
(Open Arts Foundation) and Jacob Raczek (cultural manager 
of Robert Bosch Foundation in Plovdiv, Bulgaria) developed a 
project for Kapana quarter in Plovdiv.

The idea was presented numerous times on working visits and 
meetings of Vesselina and Jakob in Istanbul and Berlin before 
organisations and experts (including in the Between delay 
and transition – contemporary cultural practice in Bulgaria 
forum, FEINKOST Gallery, 2010). As a result of their personal 
meetings, a partnership network with organisations in Berlin 
(Kreuzberg) and Istanbul was established.

To implement the project, Open Arts Foundation applied 
twice – in 2010 and 2011, with the organisations European 
Cultural Foundation Collaboration Grant and America for 
Bulgaria Foundation, but the projects were not funded and are 
suspended.

CONCEPTUAL BASIS
The project sets the small multicultural quarter of Kapana 
(Plovdiv, Bulgaria) in the context of neighbourhoods in other 
cities – Kreuzberg (Berlin) and Tophane (Istanbul), aiming 
at activating its potential and enlivening the derelict spaces 
through creative activities. The choice of the cities with their 
specifics poses the problems of the identity of Kapana in the 
situation of European, post-totalitarian Bulgaria which also 
preserved its Oriental spirit. By using one year of cultural 
cross-sectoral activities, research and experts sharing their 
experience, the project studies models and demonstrates 

Капана между Берлин и Истанбул
Капана – квартален арт мениджмънт

Kapana Between Berlin and Istanbul
Kapana – Neighbourhood Art Management
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practices of urbanism, art, and activism, adopted from these 
two European cities.

The KAPANA project aims at studying the specific urbanistic 
space as supraurban, supranational, as a multicultural mini-
polis in the context of similar neighbourhoods in the selected 
cities. Until the beginning of the 20th century, Kapana was the 
commercial heart of the city where international trade took 
place. This contributed very much to the economic and cultural 
development of the city. Today, Kapana accommodates 
buildings from various ages, but it lacks the living spirit and 
contemporary culture – it is authentic, but bleak and poor in 
terms of trade; in the daytime it is inhabited by more cars than 
people.

проучвания и споделяне на опит на експерти проектът 
изследва модели и демонстрира практики на урбанизъм, 
изкуство, активизъм, заимствани от тези два европей-
ски града.

Проектът КАПАНА – МЕЖДУ БЕРЛИН И ИСТАНБУЛ цели 
да изследва специфичното урбанистично простран-
ство като надградско, наднационално, като мултикул-
турен миниполис в контекста на подобни квартали в 
избраните градове. До началото на XX век „Капана” е 
търговското сърце на града и в него се е извършвала 
международна търговия. Това е допринесло особено 
много за икономическото и културното развитите на 
града. Днес в „Капана” има сгради от различни епохи, но 
му липсва живият дух и съвременната култура – той 
е автентичен, но пуст и беден търговски, през деня е 
населен с повече автомобили, отколкото хора.

кв. „Капана“, 2010 г.
снимки: архив фондация 
„Отворени изкуства“
Kapana quarter, 2010
photo: Open Arts 
Foundation archive
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Якоб Рачек и Хана Хурциг на път към 
Пловдив, 2011 г.
снимка: архив фондация „Отворени 
изкуства“
Jakob Raczek and Hannah Hurtzig on 
their way to Plovdiv, 2011
photo: Open Arts Foundation archive

Проектът не е свързан с градска политика и не изисква 
институционална отговорност, а търси вътрешна 
реакция на средата и гражданската инициативност 
и креативност. Целта му е чрез независими културни 
дейности да подскаже потенциалната нова иден-
тичност, да провокира съзнание за градска култура и 
отговорност.

ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2010 г.
• Резидентни програми в „Капана“ за артисти, урба-

нисти, архитекти от Берлин и Истанбул
• Резидентна програма в Истанбул и Берлин за пред-

ставители на културни индустрии от „Капана“
• Международен семинар
• Арт и урбанистични проекти 
• Оpen fest
• Инфозвено и библиотека
• Печатни материали

ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 г.
„Капана“: знание
• Създаване на библиотека и архив за „Капана“
• Етноложко проучване на „Капана“
• Първи „Капана talk“ 

The project is not connected with any city policy and does 
not require any institutional responsibility, but rather seeks 
internal response from the environment and citizens’ pro-
activeness and creativity. It aims to suggest a potentially new 
identity, as well as to provoke conscience for urban culture 
and responsibility through independent cultural activities.

PLANNED ACTIVITIES FOR 2010
• Resident programmes in Kapana for artists, urbanists, and 

architects from Berlin and Istanbul
• A resident programme in Istanbul and Berlin for 

representatives of cultural industries from Kapana 
• An international seminar
• Art and urbanistic projects 
• An open fest
• An info unit and library 
• Printed materials

PLANNED ACTIVITIES FOR 2011
Kapana: knowledge
• Establishing a Kapana library and archive
• Ethnological exploration of the Kapana
• First Kapana talk
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кв. „Капана“, 2010 г.
снимки: архив фондация 
„Отворени изкуства“
Kapana quarter, 2010
photo: Open Arts Foundation 
archive

„Капана“: изкуство и акция
• Резидентна програма за артисти, урбанисти и архи-

текти от Берлин и Истанбул
• Резидентна програма за местни автори
• Изложби и реализация на прокети на участниците в 

резидентната програма, локални автори и артисти 
от ФОН: Млади автори

• Уикенд фестивал

„Капана“: икономика и пазар
• Hand made day – неделен пазар
• Лекция в сградата на Централни хали (разположени 

на мястото на стария Куршум хан) – търговията на 
дребно на глобалния пазар (в контекста на хиперпро-
изводството и дистрибуция в Китай)

Kapana: art and action
• Residency programme for artists, urban planners and 

architects from Berlin and Istanbul
• Residency programme for local artists
• Exhibitions and implementation of projects part of the 

residency programme – participants, locals, artist part of 
Background: Young authors

• Weekend Festival

Kapana: economy and market
• Hand-made day – Sunday market
• Lecture at the Central Halls building (located in place of 

the old Kurshumhan) – retail in the global market (in the 
context of hyperproduction and distribution in China)
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„Проект 01“ е иницииран през 2010 г. като част от фор-
мата ФОН: Млади автори на галерия „Сариев”. Тогава га-
лерията започва да работи с млади куратори, които да 
предлагат художници за участие, както и да разширява 
кръга от пространства, в които се реализират проек-
тите. През 2010 г. галерията в сътрудничество с фон-
дация „Отворени изкуства“ кани младата кураторка 
Владия Михайлова. Проектът е резултат на съвмест-
ната ѝ дейност с авторите Кирил Кузманов и Све-
тослав Мичев, чиито произведения, включени в рамките 
на проекта, са художествени намеси в пространство-
то на квартал „Капана” в Пловдив. Изборът на публич-
ното пространство заявява интереса на галерия „Сари-
ев” и фондация „Отворени изкуства“ към този квартал, 
като участва в политиката на фондацията за осмис-
ляне и обговаряне на градското пространство чрез ар-
тистични практики.

„Проект 01“ превръща квартал „Капана” в своя тема. 
На идейно ниво той се занимава с въпроса за липсата 
на единен образ на квартала, като си поставя задача-
та да осмисли, от една страна, възможни полета, в кои-
то този образ се появява, и от друга, връзката между 
образ и конкретно градско пространство. Работите 
на двамата автори, включени в проекта, са свърза-
ни не толкова с изграждането на определени обекти/
произведения, колкото с идеята за създаване на кон-
цептуална рамка. Те се отнасят към проблемите за 

Project 01 was initiated in 2010 as part of the format 
BACKGROUND: Young Artists of Sariev Gallery. Then the 
gallery started working with young curators, who suggested 
artists for participation in exhibitions, as well as expanding the 
range of spaces in which the projects were implemented. In 
2010, the gallery, in cooperation with Open Arts Foundation, 
invited the young curator Vladiya Mihaylova. The project is 
the result of her joint work with the artists Kiril Kuzmanov 
and Svetoslav Michev whose works, included in the project, 
are artistic interventions in the space of Kapana quarter in 
Plovdiv. The choice of the public space declared the interest 
of Sariev Gallery and Open Arts Foundation in this quarter 
by participation in the policy of the foundation towards 
reconsideration and discussion of the urban space through 
artistic practices.

Project 01 made Kapana quarter its own theme. On a 
conceptual level, it treats the problem of the lack of a uniform 
image by setting itself the task to rationalise, on the one hand, 
the possible fields in which this image appears, and on the 
other hand, the connection between an image and a specific 
urban space. The two artists’ works which are included in the 
project are connected not so much with the creation of certain 
items/works but with the idea to establish a conceptual 
framework. They treat the problems of the status of the author 
and the work of art, as well as the work with a specific space, 
set by the conceptual art, the art in the public space, and the 
rationalisation of the connections between the work of art and 

Проект 01
куратор: Владия Михайлова

Project 01
curated by Vladiya Mihaylova 

Oткриване на „Проект 01“, 2010 г.
галерия SARIEV Contemporary
от ляво на дясно Светослав Мичев, 
Кирил Кузманов, Владия Михайлова
снимка: Тодор Ненов
Opening of Project 01, 2010
SARIEV Contemporary gallery
left to right Svetoslav Michev, Kiril Kuzmanov, 
Vladiya Mihaylova
photo: Todor Nenov
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Проект 0
кадър от изложбата в гале-
рия SARIEV Contemporary
снимка: Кирил Кузманов
Project 0
exhibition view at SARIEV 
Contemporary
photo: Kiril Kuzmanov

the specific urbanistic and architectural environment. 
The project was launched as an artistic intervention in the 
space of Kapana quarter and an exhibition at Sariev Gallery. 

Vladiya Mihaylova about the artists: The two artists’ 
works set the problem of the place within a social, cultural 
and philosophical sense by drawing borders in the space of 
Kapana quarter.

Svetoslav Michev (1) conducted a survey consisting of only 
one question “What is Kapana?” in four places, which are like 
passageways between the district and the adjacent parts 
of the city. He selected part of the answers in sequences of 

статута на автора и произведението, както и рабо-
тата с конкретно пространство, които се поставят 
от концептуалното изкуство, изкуството в публично 
пространство и осмислянето на връзките между худо-
жествената творба и конкретната урбанистична и ар-
хитектурна среда. 

Проектът стартира като художествена намеса в 
пространството на квартал „Капана” и изложба в гале-
рия „Сариев”. 

Владия Михайлова за авторите: Работите на двама-
та автори поставят проблема за мястото в социален, 



54 културен и философски смисъл, като очертават грани-
ци в пространството на квартал „Капана”.

Светослав Мичев (1) провежда анкета, състояща се от 
един-единствен въпрос: „Какво е Капана?” на четири 
места, които са преходни между квартала и околните 
части на града. Той селектира част от отговорите 
в последователности от думи, всяка една от които 
завършва с „е Капана”, и ги поставя на транспаранти 
именно на местата, където е проведена анкетата. По 
този начин Светослав Мичев изгражда странна кон-
цептуална архитектура на съществуващия образ на 
„Капана”, като с това цели да реактивира социалното 
въображение за мястото. 

Работата на Кирил Кузманов (0) е свързана с по-
строяването на голямо двойно огледало в една от 
най-тесните и малки улички на квартала. Огледалото 
е съставено от отделни фрагменти. Контурът му 
следва релефа на фасадите на сградите от двете 
страни на улицата, като я пресича перпендикулярно. 
Кирил Кузманов е един от малкото млади художници 
в страната, които осъзнато се занимават с въпроса 
за статута на произведението и ролята на автора в 
съвременната система на изкуство. Водеща за него е 
идеята за създаване на творба, която е нематериална 
и необектна. Разтоварена от задачата да привнася 
смисъл и от винаги идеологизираната функция да носи 
определено послание или значение, в неговата пред-
става творбата функционира по-скоро като филтър 

words, each of which ended in “is Kapana” and placed them 
on banners exactly at the places where the survey had been 
conducted. In this way Svetoslav Michev built a strange 
conceptual architecture of the existing image of Kapana, and 
by that he aimed at reactivating the social imagination about 
the place. 

Kiril Kuzmanov’s (0) work was connected with the 
construction of a large double mirror in one of the narrowest 
and smallest streets of the quarter. The mirror consisted of 
separate fragments. Its contour followed the relief of the 
facades of the buildings lined on both sides of the street, 
and crossed it in a perpendicular direction. Kiril Kuzmanov is 
one of the few young artists in the country who consciously 
consider the problem of the status of the work of art and the 
artist’s role in the present-day art system. The leading idea 
for him is the creation of a work of art which is non-material 
and non-object. Relieved from the task to give meaning and 
from the ever-ideologised function to carry a certain message 
or meaning, in his notion the work of art functions rather as 
a filter in a certain space. A special type of medium, whose 
frame tended to be the possible zero of meanings, symbols, 
and ideologies. The project for the building of the mirror in 
Kapana quarter was an attempt exactly in this direction. With 
a view to putting additional emphasis on the unusual status 
of a product of the mirror, which at the same time is and is 

Проект 1
Локация: кв. „Капана“
снимка: Светослав Мичев
Project 1
Location: Kapana quarter
photo: Svetoslav Michev
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Oткриване на „Проект 01“, 2010 г., галерия SARIEV Contemporary
от ляво надясно Веселина Сариева, Владия Михайлова, Светослав 
Мичев, Кирил Кузманов, Катрин Сариева
снимка: Тодор Ненов
Opening of Project 01, 2010, SARIEV Contemporary gallery
left to right Vesselina Sarieva, Vladiya Mihaylova, Svetoslav Michev, Kiril 
Kuzmanov, Katrin Sarieva
photo: Todor Nenov

в определено пространство. Особен тип медия, чиято 
рамка клони към възможната нула на значения, символи 
и идеологии. Проектът за построяването на огледало-
то в квартал „Капана” е опит именно в тази посока. С 
цел допълнително да подчертае необичайния статут 
на произведение на огледалото, което едновременно 
е и не е скулптура, е и не е архитектура, художникът 
разделя авторството от притежанието на работата. 
Всеки един от отделните фрагменти на огледалото 
трябва да бъде продаден предварително, като по 
този начин работата няма да принадлежи на автора 
си в момента на своята реализация. Стойността на 
фрагментите се определя от стойността на мате-
риалите, необходими за изработването на всеки един 
от тях. Създадена за съвсем конкретно пространство, 
работата трябва да бъде монтирана и демонтирана 
без остатък, като в последния си вид се разпадне на 
съставящите я фрагменти.

Изложбата в галерия „Сариев” представя проекта на 
Кирил Кузманов и поставя началото на реалния процес 
за набиране на заявки за фрагменти от огледалото.

(части от текст на Владия Михайлова за вестник към 
проекта, 2010 г.)

not a sculpture, is and is not architecture, the artist separates 
the authorship from the possession of the work. Each of the 
separate fragments of the mirror had to be sold in advance, 
and in this way the work of art would not belong to its author 
at the moment of its realisation. The cost of the fragments 
was determined by the cost of the materials necessary for the 
production of each of them. Created for a very specific space, 
the work had to be mounted and dismantled completely, 
and in its last form it had to disintegrate into its constituent 
fragments.

The exhibition at Sariev Gallery presented Kiril Kuzmanov’s 
project and initiated the real process of collecting applications 
for mirror fragments.

(text parts by Vladiya Mihaylova for the project’s newspaper 
in 2010)



56 В рамките на проекта „Да поговорим за пазара“ „Мо-
билна академия”, Берлин продуцира документален 
филм за шестимата експерти под заглавието „Черен 
пазар”. Премиерата на филма е на 24 февруари 2012 г. в 
кафе „Панорама” в самото сърце на „Капана”. Филмът 
си струва гледането, в него г-н Ганев от Центъра за 
либерални стратегии разкрива най-сигурната инвес-
тиция. Филмът е дублиран от Самуел Финци, родения в 
Пловдив и работещ в Германия актьор.

От август 2011 г. екипът на „Черен пазар” в Пловдив е 
в търсене на избрани експерти в сферата на икономи-
ката. Също толкова търсени са и експертите от еже-
дневието – собствениците на заложни къщи, обменни 
бюра, както и местни търговци. „Капана” представлява 
същината на тези теми – като търговски център от 
повече от 500 години, който поддържа някои харак-
теристики на ориенталско търговско място в една 
модерна социална структура.

КРЪВ – ЗЛАТО – КАЗИНО – РИСК – ПРОВАЛ – 
БАНКА – ДОВЕРИЕ – КАРИБСКИ ОСТРОВИ

Това са първите седем основни думи за съставянето 
на енциклопедия за стария и новия пазар в „Капана”, 
Пловдив, която е планирано да бъде попълнена с още 
други сто думи, събрани от различни експерти. Тези 
експерти би трябвало да споделят и представят зна-
нието си на „Черен пазар за полезни знания и незнания” 
по време на една дълга нощ из улиците и магазините 

Within the Let’s Talk about the Market project, the Berlin-
based Mobile Academy produced a documentary introducing 
the first six experts from the Black Market project. On Friday, 
February 24, 2012, this film was premiered at the Panorama 
Cafe, in the very heart of Kapana. The film is worth watching as 
Mr Ganev from the Sofia-based think-tank Centre for Liberal 
Strategies reveals a dead certain investment opportunity. The 
actor Samuel Finzi, who was born in Plovdiv and is based in 
Germany, did the dubbing of the film.

Since August 2011, the Blackmarket team in Plovdiv has been 
searching for designated experts in the field of economics. 
However, these experts do not necessarily come from 
universities and institutions. Experts from everyday life like 
pawn shop and exchange bureau owners, as well as local 
merchants, are also in high demand. Kapana is a crucial place 
to talk about these issues – being a centre of commerce for 
over 500 years and maintaining some typical characteristics 
of an Oriental trading place within a modern social structure.

BLOOD – GOLD – CASINO – RISK – FLOP – BANK – TRUST – 
CARIBBEAN

These are the seven key words for compiling an encyclopaedia 
of the old and the new market in Kapana, Plovdiv, which 
was planned to be completed with another hundred words, 
collected by different experts. These experts were supposed 
to share and present their knowledge to the Black Market for 
Useful Knowledge and Non-Knowledge event during a long 
night in the streets, which in the end was unreleased.

Да поговорим за пазара
Let‘s Talk About the Market

Работен процес по проект 
„Да поговорим за пазара“, 2012 г. 
снимки: архив фондация „Отворени 
изкуства“
Work in progress, Let’s Talk about the Market 
project, 2012 
photo: Open Arts Foundation archive



57на „Капана”, която впоследствие не успява да получи 
реализация.

„Черен пазар за полезни знания и незнания” е широко 
известен формат, разработен от „Мобилна академия” – 
продуцентско бюро, основано в Берлин от Хана Хурциг. 
Събитието „Черен пазар” събира още експерти, които 
споделят знанието си с публиката на различни места и 
по различни теми.

Концепция: Хана Хурциг
Камера: Себастиан Бодирски
С участието на: Георги Ганев (икономист и програмен 
директор, икономически изследвания към Центъра за 
либерални стратегии, София), Христо К. Райдовски (зла-
тар), Ангел Гитев (търговски представител), Катрин 
Сариева (историк), в ролята на Бартълби: Константин 
Бобоцов
Продукция: фондация „Отворени изкуства” и Якоб Рачек
Този проект на „Мобилна академия”, Берлин и фондация 
„Отворени изкуства” се осъществява с любезното 
съдействие на Гьоте Институт – България.

Краткия филм може да видите в youtube канала на фон-
дация “Отворени изкуства”.

The Black Market for Useful Knowledge and Non-Knowledge 
is a widely renowned format by Mobile Academy – a Berlin-
based production office initiated by Hannah Hurtzig.

The Blackmarket event gathered more experts to share their 
knowledge with the audience on different sites and differing 
topics.

Concept: Hannah Hurtzig
Camera: Sebastian Bodirsky
In order of appearance: Georgi Ganev (economist and 
Programme Director for economic research at the Centre 
for Liberal Strategies, Sofia), Hristo K. Raydovski (goldsmith), 
Angel Gitev (commercial agent), Katrin Sarieva (historian), and 
Konstantin Bobotsov as Bartleby
Production: Open Arts Foundation and Jacob Racek
This is a project implemented by Mobile Academy, Berlin and 
Open Arts Foundation, courtesy of Goethe Institute Bulgaria. 

The short film is available on the Open Arts’ youtube channel.
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Проект 0 на Кирил Кузманов
„Проект 0 на Кирил Кузманов“ (2010 - 2014 г.) стартира като част от „Проект 01“, 
ФОН: млади автори 2010 г. на галерия „Сариев“, куратор Владия Михайлова

Project 0 by Kiril Kuzmanov 
Project 0 by Kiril Kuzmanov (2010 - 2014) started as part of Project 01, BACKGROUND:
Young Artists, 2010 of Sariev Gallery, curated by Vladiya Mihaylova

50-те фрагмента от проекта формират двойна огле-
дална стена, която пресича перпендикулярно ул. „Зла-
тарска“ в пловдивския квартал „Капана“. Фрагментите 
следват прецизно релефа на фасадите на сградите от 
двете страни на улицата. Всяка една от страните на 
образуваната двустранна огледална стена е съста-
вена от 25 фрагмента – 12 броя с размери 2014 x 102 см 
и 13 броя с вариращи размери, общо 50 фрагмента с 
индивидуален номер и място. Фрагментите прите-
жават пропорционално количество от използваните 
материали, а стойността им е калкулирана на базата 
на разходите за изработка, монтаж и демонтаж без 
друга добавена стойност. В периода юни 2010 – май 
2013 г. тези фрагменти са заявени от различни хора и 
групи, а впоследствие са изработени и инсталирани за 
10 дни (7 – 17 юни 2014 г.) на ул. „Златарска“. След техния 
демонтаж всеки заявител получава заявения от него 
фрагмент и проектът продължава да съществува в 
различни точки на света, реферирайки към мястото и 
генерирания процес.

0 е идея за проект, реализиран от самото простран-
ство и хората, които го обитават.

0 е въображаем утопичен филтър за преминаващи 
образи, понятия и значения.

0 има за цел да реактивира публичното въображение за 
мястото посредством изследване и коментиране нена-
трапчиво на градското пространство, стереотипите 

The 50 fragments from the project formed a double mirror 
wall, which crossed Zlatarska Street in Plovdiv’s Kapana 
quarter in a perpendicular direction. The fragments followed 
the relief of the facades of the buildings lined on both sides 
of the street precisely. Each of the sides of the formed two-
sided mirror wall consisted of 25 fragments – 12 pieces with 
sizes of 2,014 x 102 cm and 13 pieces with variable sizes, 
a total of 50 fragments with individual number and place. 
The fragments contain a proportionate quantity of the used 
materials, and their cost is calculated based on the costs for 
their production, installation and dismantling without any 
other added cost. In the period June 2010 – May 2013, these 
fragments were applied for by various people and groups, 
and afterwards they were produced and installed in 10 days 
(7 – 17 June 2014) in Zlatarska Street. After their dismantling, 
each applicant received the fragment they applied for and the 
project continued to exist in various parts of the world, making 
references to the place and the generated process.

0 is an idea about a project implemented by the very space 
and the people inhabiting it.

0 is an imaginary utopic filter for passing images, notions and 
meanings.

0 aims at reactivating the public imagination about the place 
by studying and commenting unostentatiously on the urban 
space, the stereotypes of living, dwelling and the extent to 
which they make a neighbourhood visible or invisible.

Паралелна програма на „Проект 0 на Кирил Кузманов“, 
Международна конференция за изкуство и градска 
публична среда
снимка: Адрияна Михайова
Parallel Programme of Project 0 by Kiril Kuzmanov
International Conference on Art and Urban Public Spaces
photo: Adriana Mihayova
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0 is a “non-object”, “non-material” filter comprising fragments 
with no remainder.

The process of implementation of Project 0 was connected 
with the building of a conceptual platform for generation 
of content and dialogue. Its goal was to expand the range 
of possible topics and problems related to the public urban 
environment by including all participants in the project: 
partners; groups and people applying for fragments; the 
residents of Zlatarska Street in Kapana quarter; people 
interested in the project and the place; viewpoints of different 
specialists, etc. The development of the platform followed 
the process of application for fragments by and at the 
same time created a critical and public environment for its 
implementation and the understanding of the place.

Kiril Kuzmanov

на живеене, обитаване, и доколко те правят един квар-
тал видим или невидим.

0 е „необектен”, „нематериален” филтър, съставен от 
фрагменти без остатък.

Процесът на реализация на „Проект 0“ е свързан с 
изграждането на идейна платформа за генериране 
на съдържания и диалог. Нейна цел е да разшири кръга 
на възможните теми и проблеми, свързани с градска-
та публична среда, като включи всички участници в 
проекта: партньори; групи и хора, заявили фрагмен-
ти; жителите на ул. „Златарска“ в кв. „Капана“; хора, 
заинтересувани от проекта и мястото; гледни точки 
на различни специалисти и др. Развитието на платфор-
мата следва процеса на заявяване на фрагменти от и 
същевременно създава критическа и публична среда за 
неговата реализация и разбирането на мястото.

Кирил Кузманов
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„Проект 0 на Кирил Кузманов“, 2014 г.
снимка: Вера Хаджийска
Project 0 by Kiril Kuzmanov, 2014
photo: Vera Hadzhiyska

Бояна Соколова, заявител на фрагмент № 42 от 
„Проект 0“

 – Бояна, каква беше мотивацията ти да се вклю-
чиш в „Проект 0“?

 – Доверието във фондацията.
Да стана част от нещо красиво.
Желанието на Кирето за работа и вярата му, че 
проектът ще се случи.

Паралелно с откриването на „Проект 0”, Проект 01, 
Фон: млади автори 2010 г., Галерия Сариев, куратор Вла-
дия Михайлова, през 2014 г. беше организирана и меж-
дународна конференция. Нейната цел бе да продължи 
по естествен начин концепцията и целите на проекта, 
като създаде поле на видимост на гледни точки и спо-
деляне на опит; среща на устойчиви практики, свър-
зани с начина, по който се осмисля, споделя, променя 
това, което приемаме и разбираме като заобикалящо. 
В рамките на конференцията бяха поставени и обсъде-
ни въпроси, които се отнасят както конкретно към кв. 
„Капана“ и град Пловдив, така и към по-общи проблеми, 
засягащи съществуването и организацията на прос-
транството на живеене в съвременността, опита и 
динамиката в заобикалящата ни среда. В отделните 
панели взеха участие експерти от България и чужбина, 
сред които: Владия Михайлова (куратор, „Проект 0“ на 
Кирил Кузманов), Веселина Сариева (директор на фонда-
ция „Отворени изкуства“), Стефан Стоянов (зам.-кмет 
по „Култура, образование, туризъм, иновации и европей-
ски политики”, Община Пловдив), Кирил Кузманов 

Boyana Sokolova, owner of fragment #42 of Project 0
“Boyana, what was your motivation to join Project 0?”
“My trust in the Foundation. 
To become part of something beautiful. 
Kireto’s desire to work and his belief that the project will 
happen.”

Along with the opening of Project 0, Project 01, Background: 
Young Artists 2010 at Sariev Gallery, curated by Vladiya 
Mihaylova, there was an international conference. Its goal was 
to continue naturally the platform concept and objectives 
of the project, to create vision of views and sharing of 
experiences. The conference discussed issues that concern 
both Kapana quarter and Plovdiv, and more general problems 
concerning the existence and organization of space in 
contemporary living,the experience and the dynamics in 
the surrounding environment. Experts from Bulgaria and 
abroud took part in the different topics, among them were: 
Vladiya Mihaylova (Curator, Project 0 by Kiril Kuzmanov), 
Vesselina Sarieva (Director, Open Arts Foundation), Stefan 
Stoyanov (Deputy Mayor for Culture, Education, Tourism, 
Innovation, Business Development and European Policies), 
Kiril Kuzmanov (Artist, author of Project 0), Luchezar Boyadjiev 
(Artist, Institute of Contemporary Art, Sofia), Övül Durmuşoğlu 
(Curator Berlin – Istanbul, Sofia Contemporary 2013), Todor 
Hristov (Sociologist, Institute of Critical Social Studies), 
Kathrin Deventer (Secretary General of European Festivals 
Association), Dessislava Dimova (Curator Sofia – Brussels; 
lectures in the form of walks within Western Park Festival, 
2013, Sofia), Milena Fetvadjieva (Architect, URBANVIVA, Sofia), 
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Детмаг Снежанка, изложба 
„10 г. Отворени изкуства: ТУК 
НАВСЯКЪДЕ“
снимка: Лина Кривошиева
Detmag Snezhanka shop, 10 Years 
of Open Arts: HERE EVERYWHERE 
exhibition
photo: Lina Krivoshieva

Сертификат на фрагмент 
№ 42 от „Проект 0“, заявител 
Бояна Соколова
Детмаг Снежанка, изложба 
„10 г. Отворени изкуства: ТУК 
НАВСЯКЪДЕ“ 
снимка: Лина Кривошиева 
Certificate of fragment No. 42, 
part of Project 0, owner Boyana 
Sokolova, Detmag Snezhanka 
shop, 10 Years of Open Arts: HERE 
EVERYWHERE exhibition
photo: Lina Krivoshieva

(художник, автор на „Проект 0“), Лъчезар Бояджиев (ху-
дожник, Институт за съвременно изкуство, София), 
Овюл Дурмушоглу (куратор Берлин – Истанбул, Sofia 
Contemporary 2013 г.), Тодор Христов (социолог, Инсти-
тут за социални и критически изследвания), Катрин 
Девентър (Генерален секретар на Европейската фес-
тивална асоциация), Десислава Димова (куратор, Со-
фия – Брюксел; лекции-разходки в рамките на фестива-
ла „Западен парк“, 2013 г., София), Милена Фетваджиева 
(архитект, „URBANVIVA”, София), Стефан Кръстев (ан-
трополог), Раха Фаразманд (архитект, „Зона-7“, Архите-
ктурна асоциация, Лондон), Ергин Чавушоглу (художник, 
лектор по визуални изкуства в Университета на Ми-
дълсекс, Лондон), Елиза Калоси (културен мениджър, Меж-
дународно дружество „Елиас Канети”, Русе), Владислав 
Костадинов (архитект, studio 8 ½, Пловдив). 

Stefan Krastev (Anthropologist), Raha Farazmand (Architect, 
Zone -7, Architectural Association School of Architecture, 
London), Ergin Çavuşoğlu (Artist, Reader in Fine Arts at 
Middlesex University, London), Elisa Calosi (Cultural Manager, 
International Elias Canetti Society, Ruse), Vladislav Kostadinov 
(Architect, Studio 8 ½, Plovdiv). 
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Детмаг Снежанка, изложба „10 г. 
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снимка: Лина Кривошиева 

Detmag Snezhanka shop, 10 Years 
of Open Arts: HERE EVERYWHERE 
exhibition
photo: Lina Krivoshieva
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ТУК НАВСЯКЪДЕ
Владия Михайлова - куратор на юбилейната програма  
„10 г. Отворени изкуства” в НОЩ/Пловдив 2017 

HERE EVERYWHERE
Vladiya Mihaylova - curator of the 10 years of Open Arts 
anniversary programme at Night/Plovdiv 2017

Фондация „Отворени изкуства” е създадена през 2007 г. – 
годината на присъединяването на България към Европей-
ския съюз, и този факт е натоварен с особена символика и 
смисъл. От гледната точка на изминалите десет години 
може да се каже, че фондацията се формира като граждан-
ска структура, която залага на принципите на прозрач-
ността, равнопоставеното участие, изграждането на 
мрежи, инвестира в идеята за общности и се опитва 
да постигне разбиране и достъпност на съвременната 
култура. Няколко нелеки задачи, които отредиха мястото 
ѝ сред младите организации и инициативи в сферата на 
изкуството, които продължават и надграждат започна-
лите процеси на промяна след 1989 г. в България.

През 90-те гражданският сектор е изправен пред предиз-
викателството да се самопороди, което същевременно 
означава и да се разграничи от тоталната идеологическа 
организация и регулацията на културното пространство. 
Поставянето на основите на едно демократично обще-
ство обаче върви ръка за ръка с процесите на приватиза-
ция, която освен икономическа е и идеологическа привати-
зация на каузи и идеи. Така същинският преход се състои 
в силното, достигащо до крайности желание за индиви-
дуализация, за разделяне и разграничаване от средата, за 
създаването и заемането на различни ниши и нови тери-
тории. То е времето на полагането на основите на един 
силно фрагментарен, донякъде „скаран” със себе си и със 

Open Arts Foundation was established in 2007 – the year of 
Bulgaria’s accession to the European Union, a fact that is full of 
symbolism and meaning. From the perspective of the past ten 
years, it is possible to say that the foundation was formed as 
a civil structure, which relies on the principles of transparency, 
equal participation, network building. It invests in the idea of 
communities and attempts to make contemporary culture 
understandable and accessible. These are several serious 
tasks altogether, which rank the foundation among the young 
organizations and initiatives in the field of art that continue and 
build on the processes of change which started in Bulgaria after 
1989. 

During the 1990s, the civil sector faced the challenge to 
create itself, which at the same time meant to distinguish 
itself from the total ideological organization and regulation 
of the cultural space. Laying the foundations of a democratic 
society, however, went hand in hand with the processes of 
privatisation which, in addition to its economic effect, was also 
an ideological privatisation of causes and ideas. Therefore, the 
actual transition consisted in the strong, at times extreme, desire 
for individualisation, for separation and detachment from the 
environment, for creation and occupation of various niches and 
new territories. It was the time when the foundations were laid 
of a heavily fragmented, and in a way “at odds” within itself 
and with the surrounding world (here, in Bulgaria), civil sector, 
which simultaneously dreamt about and aligned itself with the 

/ лява страница
Работен процес по изложбата „10 г. Отворени 
изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ"
от ляво надясно: Бояна Соколова, Веселина 
Сариева, Владия Михайлова
снимка: фондация „Отворени изкуства"

/ left page 
Work in progress on the 10 years of Open Arts: 
HERE EVERYWHERE exhibition
from left to right: Boyana Sokolova, Vesselina 
Sarieva, Vladiya Mihaylova
photo: Open Arts Foundation
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Detmag Snezhanka shop, 10 Years of Open Arts: 
HERE EVERYWHERE exhibition
photo: Lina Krivoshieva
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заобикалящия го свят (тук, в България) граждански сек-
тор, който едновременно мечтае и се съизмерва с другия 
свят – там, на Запад. Контекстът, в който фондация „От-
ворени изкуства” се появява, вече представлява различна 
ситуация, в която травмите не са толкова остри, а над 
пропастите и дълбоките различия са хвърлени мостове. 
Тези мостове пресякоха границите, които се отвориха 
след 2007 г., и дадоха възможности за непосредствено об-
щуване, срещи и сближаване, което формира нови поколе-
ния и нов тип градска култура.

Фондация „Отворени изкуства” е сред организациите, 
които активно участват в тези процеси и които в кон-
текста както на Пловдив, така и на България показаха нов 
тип отношение към града, културната памет, участие-
то на хората, работата с установените институции и 
разбирането на съвременното изкуство като част от 
съвременната култура, комуникация и отношение към 
света. Тяхната дейност тук адресира една глобална идея 
за съвременност, която можем да открием под една или 
друга форма навсякъде.

Неслучайно първият и най-дългогодишен проект на фон-
дацията е „Нощта на музеите и галериите”, превърнала се 
днес в мултижанровия фестивал „НОЩ/Пловдив”, който е 
едно от лицата на града. През годините фестивалът се 
развива и надгражда така, че да създаде условия и среда 
за комуникиране на много разнообразно съдържание. То 
включва както по-традиционна култура, така и съвремен-
но изкуствo, има както образователна, така и спекта-
куларна част. Самият фестивал се случва както навън 
в града, така и в самите институции и поставя на една 
карта музеи, галерии, читалища, градски пространства, 

other world – there, in the West. The context in which Open 
Arts Foundation came into being, was an altogether different 
situation, with traumas subdued and bridges crossing over the 
gaps and the profound differences. These bridges crossed the 
borders which opened after 2007 and provided possibilities 
for direct communication, meetings, and the bringing of people 
together, which resulted in the formation of new generations and 
a new type of urban culture.

Open Arts Foundation is among the organisations which 
are active participants in these processes and which, within 
the context of both the city of Plovdiv and Bulgaria, showed 
a new kind of attitude toward the city, the cultural memory, 
the participation of people, the work with the established 
institutions, and the understanding of contemporary art as 
part of our contemporary culture, communication, and attitude 
toward the world. Their activity here addresses a global idea of 
contemporaneity which we can discover, in one form or another, 
everywhere.

It is not by chance that the first and most long-standing project 
of the foundation is the Night of Museums and Galleries, which 
has evolved today into NIGHT/Plovdiv, a multi-genre festival, 
one of the city’s faces. Through the years, the festival has been 
developing and upgrading so as to create the conditions and 
environment for communicating a vastly diverse content. It 
includes both more traditional culture and contemporary art; it 
has both an educational and a spectacular part. The festival itself 
takes place outdoors in the city as well as in the buildings of the 
institutions, and brings together on the same map museums, 
galleries, community centres, urban spaces, clubs, and so on. 
THE NIGHT is an event which is actually implemented by the 
foundation and by the people alike, and that is exactly why it 
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Огледален фрагмент № 42 от „Проект 0” на 
Кирил Кузманов, притежание на Бояна Соколова
Детмаг Снежанка, изложба „10 г. Отворени 
изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“ 
снимка: Лина Кривошиева 

Mirror fragment No. 42 from Project 0 by Kiril 
Kuzmanov, owner Boyana Sokolova, Detmag 
Snezhanka shop, 10 Years of Open Arts: HERE 
EVERYWHERE exhibition
photo: Lina Krivoshieva

клубове и др. „Нощта” е събитие, което реално се прави 
както от фондацията, така и от хората и именно поради 
това той представлява вече някаква форма на заедност. 
Стремежът да се отварят нови и различни простран-
ства, както физически, така и ментални – пространства 
на паметта и разбирането, стои и зад други проекти на 
„Отворени изкуства”. Такива са фестивалите „Улица Отец 
Паисий” (2010 – 2013 г.), „Град и публични пространства” 
(2014 г.), както и продължаващите дългогодишни проекти 
„Беседка за града” и „Алтернативна карта на Пловдив”.

Многото лица на Пловдив се търсят в хоризонта на 
международната карта и пътищата на преминаване на 
различни древни, азиатски, модерни, европейски и дру-
ги културни съдържания. Мисленето едновременно за 
мястото, но и отвъд неговата конкретика е въплътено в 
заглавието на един от нереализираните проекти на фон-
дацията от 2009 г. – „Капана” между Берлин и Истанбул”. 

Една година по-късно, през 2010 г., „Отворени изкуства” 
става основен сътрудник по “Проект 0 на Кирил Кузманов“ 
(2010 - 2014 г.)* в построяването на двойна огледална 
стена, състояща се от отделни фрагменти, която да пре-
гражда напълно до височината на сградите ул. „Златарска” 

represents a form of togetherness. The ambition to open new 
and different spaces, both physical and mental – spaces of 
memory and understanding – stands as a motivation also behind 
other projects of the Open Arts. These are the festivals Otets 
Paisiy Street (2010 – 2013), City and Public Spaces (2014), and 
the ongoing long-year projects A City Arbour and An Alternative 
Map of Plovdiv.

The many faces of Plovdiv seek to meet each other on the horizon 
formed by the international map and the routes taken by different 
ancient, Asian, modern, European and others cultural content. 
Thinking simultaneously of the place and also beyond its specific 
location is implied in the title of one of the foundation’s unrealised 
projects of 2009: Kapana Between Berlin and Istanbul.

A year later, in 2010, Open Arts became main partner in Project 
0 by Kiril Kuzmanov (2010 - 2014)* for the construction of a 
double mirror wall, which consisted of individual fragments and 
completely fenced off Zlatarska Street in Kapana up to the height 
of the surrounding buildings. Implemented in 2014 with the 
participation and involvement of many people who pre-ordered 
fragments of the mirror wall, Project 0 by Kiril Kuzmanov (2010 
- 2014) fulfilled its aim to focus the attention on the place itself. 
Its author literally allowed people to look in the mirror and see 
themselves as part of the city.

* "Проект 0 на Кирил Кузманов" (2010 - 2014) стартира като част от „Проект 
01“, ФОН: млади автори 2010 на галерия „Сариев“, куратор Владия Михайлова.

* Project 0 by Kiril Kuzmanov (2010 - 2014) started as part of Project 01, Background: 
Young artists 2010, Sariev Gallery, curated by Vladiya Mihaylova
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Детайл от проекта „Беседка за града – ТУК 
НЯВСЯКЪДЕ“, 2017, дизайн: арх. Методи Хаджийски, 
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снимка: Лина Кривошиева 

A detail from the A City Arbour – HERE EVERYWHERE 
project, 2017, designed by arch. Metodi Hadzhiyski, 
Detmag Snezhanka shop, 10 Years of Open Arts: HERE 
EVERYWHERE exhibition
photo: Lina Krivoshieva

в квартал „Капана”. Реализиран през 2014 г. на базата на 
участието и включването на много хора, които пред-
варително заявяват фрагменти от огледалната стена, 
“Проект 0 на Кирил Кузманов“ (2010 - 2014 г.) осъществява 
своята цел да акцентира върху мястото. Неговият автор 
буквално дава възможност на хората да се огледат, виж-
дайки себе си като част от града.

В контекста на 90-те в България съвременното изкуство 
е свързано преди всичко с възможността да се работи (и 
да се представят) нови форми и формати на изкуството. 
Самите те са възприемани като част от международния 
авангард, който има „модернизираща” роля за културната 
среда в България, осъществявайки връзката ѝ със света. 

In the context of the 1990s, contemporary art in Bulgaria was 
connected first and foremost with the possibility to work on 
(and to exhibit) new art forms and formats. They were already 
perceived as part of the international avant-garde, which had a 
„modernizing“ role in the cultural environment in Bulgaria and 
acted as the link between this environment and the world. Open 
Arts continue this line and upgrade it at the same time, so far as 
in their projects contemporary art is inherently connected with 
the contemporary means of communication and the social media, 
the graphic and visual culture, as well as the environment itself 
and the practices of living. In the framework of events organized 
by the foundation over the years, there have been presented 
projects related to architecture, design, and all kinds of art. A 
large part of these projects are interdisciplinary, between art 
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and technology, design and urban environment, contemporary 
art and urbanism, etc. The desire to expand the circle of 
audiences, promote knowledge, and create an environment 
where contemporary art can be better understood, has resulted 
in projects such as a series of lectures and talks “Introduction to 
Contemporary Art”, the presentation of Bulgarian art with Focus: 
Bulgaria at viennacontemporary in 2015, and the opening of an 
open stage in Otets Paisiy Street – FLUCA: an Austrian cultural 
pavilion, during the NIGHT/Plovdiv 2016.

The necessity to pave ways, open spaces, make “haute” culture 
more accessible while staying away from kitsch, has become 
the driving force of the organization in general. This necessity is 
associated with the search for reasons and arguments and with 
the consistent use of various practices of cultural management, 
development and management of cultural projects. Open 
Arts make efforts to be convincing and provide arguments as 
to why the city should remember and keep its history; why 
it is important to support large-scale contemporary urban 
events, why networking is necessary and/or studies should be 
conducted of the economic effects of cultural festivals; last but 
not least – why and how the civil organisations are important to 
public processes. In this line of activity was the initiative of the 
foundation for conducting a study of the economic effects of the 
cultural festivals, which was realised during NIGHT 2015 together 
with Bauersachs Foundation and Industry Watch Group; also 
the series of debates held in Lotus Hall in 2014 as part of the 
Bulgarian Network for Civil Dialogue, etc.

„Отворени изкуства” продължава тази линия и същевре-
менно я надгражда, доколкото в проектите ѝ съвремен-
ното изкуство е неразривно свързано със съвременния 
начин на комуникация и социалните мрежи, графичната и 
визуалната култура, както и със самата среда и практики 
на живеене. В рамките на събитията, които са организи-
рани през годините, са представени проекти, свързани с 
архитектурата, дизайна, както и с всички видове изку-
ства. Голяма част от тях са интердисциплинарни – между 
изкуство и технологии, дизайн и градска среда, съвременно 
изкуство и урбанизъм и т.н. Желанието за разширяване на 
кръга от публики, за популяризиране на знанието и за съз-
даване на среда, в която съвременното изкуство да бъде 
по-добре разбрано, води до проекти като сериите от 
лекции и разговори „Въведение в съвременното изкуство”, 
представянето на българското изкуство „Фокус: България 
на Vienna contemporary” през 2015 г. и откриването на от-
ворената сцена на ул. „Отец Паисий” – „FLUCA: австрийски 
културен павилион” в НОЩ/Пловдив 2016 г.

Необходимостта да се проправят пътечки, да се отва-
рят пространства, да се направи по-достъпна „високата” 
култура, но същевременно с това да не се отиде в кича, се 
превръща в двигател на развитието на организацията по 
принцип. Тя е свързана с търсенето на причини и аргу-
менти и с последователното прилагане на разнообразни 
практики на културен мениджмънт, създаване и упра-
вление на културни проекти. „Отворени изкуства” полага 
усилия проектите ѝ да бъдат убедителни и да дават 
аргументи: защо градът трябва да помни и пази своята 
история, защо е важно да се поддържат мащабни съвре-
менни градски събития, защо трябва да се работи в мрежа 
и/или трябва да се изследват икономическите ефекти от 
културните фестивали, не на последно място – защо и 
как гражданските организации са важни за обществените 
процеси. В тази посока са и инициативите на фондаци-
ята за провеждането на изследване за икономическите 
ефекти от културните фестивали, проведено по време на 
„Нощта” през 2015 г., заедно с фондация „Бауерзакс” и „Ин-
дъстри Уоч Груп”, и серията от дебати в зала „Лотос” през 
2014 г., които са част от „Българска мрежа за граждански 
диалог”, и др.
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75През 2017 г. фондация „Отворени изкуства” навърши десет 
години, постигайки това да бъде една от най-устойчи-
вите млади организации в страната. Това само по себе 
си дава повод за размисъл и за представяне на свърше-
ната работа. Рамката „ТУК НАВСЯКЪДЕ” е концептуален 
инструмент, с който подходих към осмислянето на архива 
и историята на организацията. През периода на работа 
се убеждавах, че това е един архив в процес на правене, 
неговият реален живот се случва навън в града, а ко-
муникативната му среда прелива в социалните мрежи. 
Затова показването на една рефлексия върху дейността 
на „Отворени изкуства” под формата на изложба не беше 
лесна работа.

„10 г. Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ” е изложба, коя-
то има хибриден характер, в нея има както документална 
част, така и художествена. Откриването ѝ в рамките на 
НОЩ/Пловдив 2017 бе свързано с конкретно простран-
ство и контекст, което само по себе си определя нейното 
първо показване като сайтспецифично. То бе свързано с 
връщането към живот на едно забравено и напуснато 
в продължение на 15 години пространство в центъра на 
Пловдив, каквото е бившият магазин за детски стоки 
Детмаг „Снежанка” на Главната улица в Пловдив. Архи-
тектурата на „суровата” среда на магазина, видът ѝ на 
строителна площадка бяха отправна точка и рамка за 
показване на работите. Идеята бе да продължим града 

ИЗЛОЖБАТА

THE EXHIBITION

In 2017, Open Arts Foundation celebrated its 10-year anniversary 
and achieved the status of one of the most sustainable young 
organisations in the country. The fact itself provides food for 
thought and for presentation of the work done. The “HERE 
EVERYWHERE” framework is a conceptual instrument which I 
used to approach the reflection on the archive and the history of 
the organisation. During the working process I realised that this 
was an archive in the process of making, its actual life took place 
in the city outside, and its communication medium flowed out into 
the social networks. This is why showing a reflection on the work 
of Open Arts in the form of an exhibition was not an easy task.

10 Years of Open Arts: HERE EVERYWHERE is an exhibition 
of a hybrid nature, which contains a documentary part, as well 
as an artistic one. Its opening within NIGHT/Plovdiv 2017 was 
connected with a specific space and context, a fact itself defining 
the first show as site-specific. It was related to the revival of 
a forgotten and deserted for more than 15 years space in the 
centre of Plovdiv, namely the former Detmag Snezhanka shop in 
the High street in Plovdiv. The “rough” interior architecture of the 
shop and its appearance of a construction site were the reference 
point and the frame for displaying the works. The idea was to 
extend the city into the space with minimum interference so 
that it would remain as it was – stripped, turned inside out. This 
idea was developed together with architect Metodi Hadzhiyski 
and sculptor Stoyan Dechev, who worked in the shop space and 
technologically completed the exhibition.

/ лява страница
Работен процес по изложбата „10 г. Отворени 
изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“: 

/ left page
Work in progress on the 10 years of Open Arts: HERE 
EVERYWHERE exhibition

 
/ горе вляво
на снимката: Мика Савела и Хенрик Друфва
снимка: Силвия Георгиева
in the photo: Mika Savela and Henrik Drufva
photo: Silvia Georgieva

на стълбата: Светлана Мирчева
снимка: Силвия Георгиева
on the ladder: Svetlana Mircheva
photo: Silvia Georgieva

/ долу вляво
на снимката: Стоян Дечев
снимка: Лина Кривошиева
in the photo: Stoyan Dechev 
photo: Lina Krivoshieva

/ долу вдясно
на снимката: Лъчезар Бояджиев
снимка: Никола Зафиров
in the photo: Luchezar Boyadjiev
photo: Nikola Zafirov
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Детмаг Снежанка, изложба „10 г. Отворени 
изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“ 
снимка: Лина Кривошиева 

Detmag Snezhanka shop, 10 Years of Open Arts: 
HERE EVERYWHERE exhibition
photo: Lina Krivoshieva
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вътре с минимална намеса в пространството, така че то 
да остане такова, каквото е – оголено, обърнато с хаста-
ра навън. Тази идея бе развита заедно с архитект Методи 
Хаджийски и скулптора Стоян Дечев, които работиха с 
пространството и изпълниха технологично изложбата.

Самият архив на фондацията е показан и интерпретиран 
от гледна точка на практиките, мисиите и идеите, които 
стоят зад конкретните проекти: интересът към откри-
ването, активирането, оживяването на града и градското 
пространство; популяризирането на знанието за съвре-
менното изкуство и култура и устойчивото развитие 
на една неправителствена организация, прозрачността, 
новите модели на работа и на менажиране на културни 
съдържания. В изложбата е показана както историята на 
проектите и участието на различни партньори, приятели 
и съмишленици, така и административната страна на 
фондацията, така нареченята „кухня”, която всъщност 
показва един конкретен опит на една конкретна органи-
зация като „case study”.

Част от изложбата са и работи на художници, чиито идеи 
са близки до проблематиката, с която се занимава „Отво-
рени изкуства”, или са участвали продължително в някои 
от проектите. Някои от авторите подготвиха произве-
дения специално за изложбата. Светлана Мирчева създаде 
композиции от глаголи на базата на видеоархива с лекции 
от „Въведение в съвременното изкуство”. Произведе-
нието ѝ „Голи глаголи” е всъщност метафора за това как 
действа съвременното изкуство. Димитър Шопов пред-
стави работа, която е утопично-антиутопична визия за 
бъдещето. Краткото видео от седем минути с колажи-
рани кадри от ютюб, „Нешънъл Джеографик” и интернет 
представлява абсурдистка критика, изпълнена с хумор и 
позитивизъм, която изважда наяве базисни проблеми в об-
ществения и културния живот в България и клишетата, 
които са част от ежедневието. Под формата на мащаб-
на пространствена инсталация – „Разходка в картата”, 
Лъчезар Бояджиев представи своята гледна точка и про-
чит на проекта „Алтернативна карта на Пловдив”, като 

The archive of the foundation itself was shown and interpreted 
from the point of view of the practices, missions and ideas that 
stand behind the specific projects: the interest in the opening, 
activation, enlivenment of the city and the urban space; the 
promotion of the knowledge about contemporary art and 
culture and the sustainable development of a non-governmental 
organisation, the transparency, the new models of work and 
management of cultural contents. The exhibition presents the 
history of the projects, the participation of various partners, 
friends and likeminded people, as well as the administrative 
structure of the foundation, the so-called “kitchen”, which in fact 
shows a specific attempt of a specific organisation as a “case 
study”.

Part of the exhibition contains works by artists whose ideas 
stand close to the issues with which Open Arts is engaged, or 
who have participated in some of the projects for a long time. 
Some of the works were prepared specially for the exhibition. 
Svetlana Mircheva created verbal compositions based on the 
video archive of lectures in Introduction to Contemporary Art. 
Her work Bare Verbs is in fact a metaphor for the effect of 
contemporary art. Dimitar Shopov presented a work which is 
a utopian-antiutopian vision of the future. The short 7-minute 

Детмаг Снежанка, изложба „10 г. Отворени 
изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“ 
снимка: Силвия Георгиева

Detmag Snezhanka shop, 10 Years of Open Arts: 
HERE EVERYWHERE exhibition
photo: Silvia Georgieva
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Детмаг Снежанка, изложба „10 г. Отворени 
изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“ 
снимка: Лина Кривошиева 

Detmag Snezhanka shop, 10 Years of Open Arts: 
HERE EVERYWHERE exhibition
photo: Lina Krivoshieva
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буквално поставя зрителя в ситуация да бъде обгърнат, 
погълнат от картата на града. Под формата на анима-
ция артистът Петко Танчев също показва карти, като в 
случая това са тези на „Нощта“ през годините. Те дават 
представа за разширяването на фестивала и откриване-
то на нови територии. Със сътрудничеството на Дими-
тър Атанасов, Светла Кибарска, Светослав Чочев, Викто-
рия Костова и Мая Генева (студенти и стажанти по време 
на НОЩ/Пловдив 2017) бе създадено под формата на ин-
сталация специално издание на „Беседка за града” с разка-
зи за едни от емблематичните места в Пловдив, които са 
част от алтернативната карта и градския фолклор. Част 
от изложбата е и Фрагмент № 42 от „Проект 0 на Кирил 
Кузманов“ (2010 - 2014 г.), който е притежание на Бояна 
Соколова и който отразява пъплещите из огромната кар-
та на града от инсталацията на Лъчезар Бояджиев зри-
тели.

Когато говорим за общности днес или за глобални процеси 
на сътрудничество, не може да не помислим и за обратна-
та страна на медала, за онази тъмна част на социалните 
неравенства, на несправедливото разделение на богат-
ството, за културните пропасти между Европа и Азия, за 

video of collaged frames taken from YouTube, National 
Geographic and the Internet is an absurd critique full of humour 
and positivism, which exposes basic issues of the public and 
cultural life in Bulgaria and the cliches that are part of the 
everyday life. In the form of a large-size spatial installation – A 
Walk in the Map, Luchezar Boyadjiev presented his point of 
view and the interpretation of the An Alternative Map of Plovdiv 
project, and literally placed the spectator in a situation where 
they are embraced and engulfed by the city map. Artist Petko 
Tanchev used animations to shows maps as well, in his case 
these were the maps of the NIGHT through the years, which 

Детмаг Снежанка, фасада с детайли от проект „Близка утопия“
на Мика Савела и Хенрик Друфва, изложба „10 г. Отворени изкуства: 
ТУК НАВСЯКЪДЕ“ 
снимка: Лина Кривошиева

Detmag Snezhanka shop, windows with details from the Proxima Utopia 
project by Mika Savela and Henrik Drufva within the 10 Years of Open Arts: 
HERE EVERYWHERE exhibition
photo: Lina Krivoshieva
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Правдолюб Иванов, „Половин истина“, 
инсталация от 2 части, вътре и извън 
галерията, 1999 - 2017

Pravdoliub Ivanov, Half-Truth, a two-part 
installation in- and outside the Gallery, 
1999 – 2017

новите форми на колониализъм и джентрификация на пуб-
личното пространство. Съвременното изкуство участва 
в културните дебати, създава ги, но също може да бъде 
инструмент за осъществяването на хегемониални поли-
тики. Устояването в използването му като носител на 
помирение, сплотеност и разбиране е задача, а не даде-
ност, която може да се възприема безвъпросно. Именно 
заради това, с доза хумор към самата себе си, изложбата 
включва работи, които адресират утопията днес, които 
по позитивно критичен начин напомнят, че винаги е 
възможна и друга гледна точка. Работата на Правдолюб 
Иванов „Половин истина”, пърформансът на Войн де Войн 
„Докато колонизираме Луната” и продължаващият проект 
на финландското архитектурно студио „Близка утопия” 
дават именно този „здрав разум” и критичност, с които 
ценностите на съвременното глобално общество придо-
биват плът и стават конкретна реалност някъде „тук”, 
отвъд големите политически лозунги, в удържането на 
смисъла в рамките на всекидневния живот.

Владия Михайлова - куратор на юбилейната програма 
„10 г. Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ” в НОЩ/Пло-
вдив 2017

provide a look on how the festival grew and opened new 
territories. In cooperation with Dimitar Atanasov, Svetla Kibarska, 
Svetoslav Chochev, Viktoria Kostova and Maya Geneva (students 
and trainees during NIGHT/Plovdiv 2017) a special edition of A 
City Arbour was created in the form of an installation, presenting 
stories about some of the most symbolical places in Plovdiv, 
which are part of the alternative map and of the urban legends. 
The exhibition includes also fragment No. 42 from Project 0 
by Kiril Kuzmanov (2010 - 2014), which is property of Boyana 
Sokolova and which reflects the spectators creeping about in the 
large city map of Luchezar Boyadjiev’s installation.

When we talk about communities today, or about global 
processes of cooperation, we cannot but think about the 
other side of the coin, of that dark part of social disparity, 
unequal distribution of wealth, about the cultural abysses 
between Europe and Asia, about the new forms of colonialism 
and terrorism. Contemporary art participates in the cultural 
debates, it creates them, but it can also be the tool for pursuit 
of hegemonic policies. The sustainability in using it as a carrier 
of reconciliation, unity and understanding is an assignment, and 
not something taken for granted and without questioning. This 
is precisely why the exhibition, with a dose of humour toward 
itself, features works which address the utopia today and in a 
positively-critical way remind us that another viewpoint is always 
possible. The work Half Truth by Pravdoliub Ivanov, as well as the 
performance While Colonising the Moon by Voin de Voin and the 
continuing project of the Finnish architectural studio Proxima 
Utopia provide just that “common sense” and critical view which 
impart flesh and blood to the values of the contemporary global 
society and they become a tangible reality somewhere “here”, 
beyond the great political slogans, in the keeping of the sense 
within everyday life.

Vladiya Mihaylova - curator of the 10 years of Open Arts: HERE 
EVERYWHERE anniversary programme within Night/Plovdiv 
2017
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ДЕТМАГ СНЕЖАНКА 

DETMAG SNEZHANKA SHOP

/ лява страница
Исак Кордал, „Циментови затъмнения 
(Пловдив 2017)”, детайл, Детмаг Снежанка, 
изложба „10 г. Отворени изкуства: ТУК 
НАВСЯКЪДЕ“ 
снимка: Лина Кривошиева

/ left page
Isaac Cordal, Cement Eclipses (Plovdiv 2017), a 
detail, Detmag Snezhanka shop, 10 Years of Open 
Arts: HERE EVERYWHERE exhibition
photo: Lina Krivoshieva

Детмаг Снежанка, 2013 г.
снимка: Щиляна Андонова, 2013 г.

Detmag Snezhanka Shop, 2013
photo: Shtiliyana Andonova, 2013
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Пространството на изложбата „10 г. Отворени изкуства: 
ТУК НАВСЯКЪДЕ” е знаково за работата на фондация 
„Отворени изкуства“ и отношението на организацията 
към града. В изминалите години фондацията е заста-
вала зад каузи и е акцентирала върху сгради и градски 
пространства, които са били неглижирани или забравяни 
от широката общественост. Водещо е било желанието 
да се открие и покаже потенциалът на Пловдив, като 
направи първи стъпки за привличането на градска енергия 
и интерес към определени пространства. През годините 
такива места бяха кино „Космос“, кв. „Капана”, Тютюневите 
складове и др., затова и изборът на Детмаг „Снежанка” 
през 2017 г. не е случаен. С помощта на Община Пловдив 
старият магазин Детмаг бе отворен за първи път от 
15 години. Юбилейната изложба на фондация „Отворени 
изкуства” показа възможностите на сградата да функцио-
нира като изложбено пространство.

The space of the 10 years of Open Arts: HERE EVERYWHERE 
exhibition is significant for the work of Open Arts and the 
organisation’s attitude towards the city. In recent years, the 
foundation has stood behind causes and has focused on 
buildings and urban spaces that have been neglected or 
forgotten by the general public. Leading was the desire to 
discover and show the potential of Plovdiv by taking the first 
steps to attract urban energy and interest in certain spaces. 
Such were the Cosmos cinema, Kapana quarter, the Tobacco 
warehouses and others. Therefore, the choice of Detmag 
Snezhanka shop in 2017 was not accidental. With the help of the 
Municipality of Plovdiv, the old children’s shop was opened for 
the first time in 15 years. The Open Arts anniversary exhibition 
showed the capacity of the building to function as an exhibition 
space.

Детмаг Снежанка, детайл архитектура, етаж 2
снимка: фондация "Отворени изкуства"

Detmag Snezhanka shop, an architectural detail, 2nd floor
photo: Open Arts Foundation

Детмаг Снежанка, детайл библиотека, дизайн: арх. 
Методи Хаджийски, изложба „10 г. Отворени изкуства: 
ТУК НАВСЯКЪДЕ“ 
снимка: Лина Кривошиева

Detmag Snezhanka shop, a library detail, designed by 
arch. Metodi Hadzhiyski, 10 years of Open Arts: HERE 
EVERYWHERE exhibition
photo: Lina Krivoshieva
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Детмаг Снежанка, изложба „10 г. Отворени 
изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“ 
снимка: Лина Кривошиева 

Detmag Snezhanka shop, 10 years of Open Arts: 
HERE EVERYWHERE exhibition
photo: Lina Krivoshieva
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87Здравейте приятели... с този tutorial ще ви покажа как 
лесно и бързо можете да монтирате бъдещe.
За целта съм подбрал малко музика, малко google, youtube и 
малко текст, които ще ми помогнат.  
Пловдив – спасителна жилетка.
Вследствие на идеята за усвояване на Космоса и удължа-
ване на живота през 2120 г. всеки втори е киборг. 
Неколцина избират да останат ЧОВЕК. 
Хората са малцинство. Хората са демоде. 
Настъпват необратими климатични промени. Нивото 
на световния океан достига своето дъно – Марианската 
падина, – откриват се нови континенти. 
Слънцето се скрива зад перото на пауна. 
Всяка форма на живот достига критична маса. 
Неочовекът вперва екрани извън слънчевата система. 
Оглежда се за други слънца, но не намира. 
Доскорошните сведения за екзопланети се оказват 
мираж.
Дори и тогава в тази антиутопична картина, когато 
всичко изглежда неизбежно, българските граждани отново 
не са в крак със своето време. 
Верни на своя вътрешен глас, ето че настъпва моментът, 
когато това ще изиграе една епохално космическа роля. 
Единствен от всички народи, единствено българите 
остават народ.
Никога няма да чуете за безсмъртни българи киборги – 
това нека бъде известно още отсега. 

Hello friends... with this tutorial I will show you how to quickly 
and easily edit a future.
To this end, I’ve selected some music, some google, youtube 
content and some text which will be helpful.  
Plovdiv – a life vest.
As a consequence of the idea of conquering space and 
prolonging life, in 2120 every second individual is a cyborg. 
A handful of people have chosen to remain HUMAN. 
Humans are a minority. Humans are old-fashioned.
Irreversible changes in climate occur. The ocean levels drop to 
their rock bottom – the Mariana Trench, and new continents 
emerge. 
The sun is hidden behind the peacock’s feather.
All forms of life reach a critical mass.
Neohumans direct their screens beyond the solar system. They 
look for other suns but find none.
Recent data about exoplanets turn out to be a mirage.
Even then, in this antiutopian situation where everything seems 
inevitable, Bulgarian citizens are once again behind the times. 
True to their inner voice, the time has come for them to play an 
epochal cosmic role.
Of all nations, only Bulgarians remain a nation.
You will never hear of immortal Bulgarian cyborgs – let’s make 
this clear as early as now. 
If we look at this enigmatic Earth more locally, here’s what we 
would see:

ДИМИТЪР ШОПОВ,  
PLOVDIV LIFE VEST, 2017
00:07:31 min 
глас зад кадър – Добромир Цветков  
музика: Дани Дамян

DIMITAR SHOPOV,  
PLOVDIV LIFE VEST, 2017
00:07:31 min
voice behind camera: Dobromir Tsvetkov
music: Dani Damyanov

/ лява страница
Димитър Шопов, „Plovdiv Life Vest”, 2017, 
Детмаг Снежанка, изложба „10 г. Отворени 
изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“ 
снимка: Лина Кривошиева 

/ left page
Dimitar Shopov, Plovdiv Life Vest 2017, Detmag 
Snezhanka shop, 10 years of Open Arts: HERE 
EVERYWHERE exhibition
photo: Lina Krivoshieva
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Димитър Шопов, „Plovdiv Life Vest”, 2017, 
Детмаг Снежанка, изложба „10 г. Отворени 
изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“
видео стил: Димитър Шопов

Dimitar Shopov, Plovdiv Life Vest 2017, Detmag 
Snezhanka shop, 10 years of Open Arts: HERE 
EVERYWHERE exhibition 
video still: Dimitar Shopov
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Ако разгледаме по-локално тази енигматична Земя, то тя 
би изглеждала така:
(припев на песента):
пауни форкат (хвърчат) (2)
ой рой рой
ройно ле
мъжка девойка
Процъфтяващ и вечнозелен, един български град 
се превръща в най-голямата екосистема на планетата...
Известен като “изгубения град”, той е погълнат от дива 
растителност. 
Градът е силно развълнуван – наброява 20 млн. жители – 
все хора, потърсили Пловдив от всички точки на плане-
тата. 
Настанилият се трайно тропически климат 
превръща Пловдив в един забравен, но единствен на 
планетата рай. 
Вечният град претърпява небивал икономически буст и 
започва да търгува сам със себе си. 
Така, ама в Пловдив имало само хора тогава. 
Единствените интегрирани машини били и си останали 
кафе-машините.
Дори и в тези последни дни от историята на човечество-
то ще се намерят спекуланти.
Едно кафе е струвало един кубик дърва например, дългото 
кафе – 2 тона въглища, а кафето със сметана – 3 тона 
брикети, 
и то при положение че вече нямало зима...
Представете си за каква инфлация и травма става 
въпрос.
Трудолюбие.
Тайната на просперитета на последните хора се криела в 
необикновената сила на
Живата тяга – Етерна Физика – генератор на българско-
то чудо.
Нищо не се изхвърляло – всичко се реновирало, ремонтира-
ло, експлоатирало... 
до последен дъх българинът използвал своите вещи, свои-
те джаджи, своите уреди... защото:
„щом е работило, значи пак ще работи!“
Това е краят на тази хроника.
Успех на всички визионери

(chorus:)
Peacocks flying(2)
Oy roy roy
You Royno
Masculine maiden
A prospering and evergreen Bulgarian city
Becomes the biggest ecosystem on the planet...
Known as “the lost city”, it is engulfed by wild vegetation.
The city is very excited – it has a population of 20 million – all of
them people who came looking for Plovdiv from every corner of
the planet.
Tropical climate has set in,
turning Plovdiv into a forgotten paradise
unique on Earth.
The eternal city undergoes an unprecedented economic boom
and begins to trade only with itself.
Only now there are only humans left in Plovdiv.
The only machines that were integrated in the community were
and remain coffee vending machines.
Even in these last days of the history humankind is no short of 
speculators.
A coffee, for example, costs a cubic metre of firewood, a large 
coffee costs two tons of coal, and a white coffee costs three tons 
of briquettes,
Although there are no winters any more...
Imagine the inflation and the trauma.
The love for work.
The secret to the prosperity of the last humans lies in the 
exceptional power of
The draught human power – Aether physics – the generator of 
the
Bulgarian miracle.
Nothing is disposed of – everything is renovated, repaired, 
operated..
Bulgarians use their possessions, their gadgets, their appliances
to their last breath… because:
“if it worked, it’ll work again!“
This is the end of this chronicle.
Good luck to all visionaries
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ДОКАТО КОЛОНИЗИРАМЕ 
ЛУНАТА...
Войн де Войн

WHILE COLONISING THE 
MOON…
Voin de Voin

Човешкият изследователски стремеж е неспирен и очаро-
вателен, но дали офертата винаги включва пълен пакет 
или се налага да се лишим от нещо познато, за да усвоим 
чуждото/извънземното? Измина много време, откакто 
говорехме за „картофи на Марс”, „вода на Луната”, скъпо-
ценни камъни на Венера”, „ваканции в космоса”. Валидни 
ли са тайните планове на нашите правителства да 
преселят човешката раса на друго място и защо? Заради 
изчерпването на земните ресурси, или пък сянката на 
страха от изчезването ни като вид, или заради демоните, 
които носим в нас или успешно създаваме? На ръба на по-
редната атомна катастрофа, в ръцете на хора, за които 
дори не сме гласували, човечеството става още по-уяз-
вимо и нестабилно. Съществуващо между личностните и 
житейските ценности ... и все пак, какво би станало, ако... 
някой натисне бутона и създаде музей от 3 милиарда 
човешки статуи, с изпепелени кости, висящи и застинали 
в ежедневни пози... Ще бъде ли някой от нас, обикновените 
хора, изпратен в Космоса да наблюдава масовото бед-
ствие от небесата?... 

Пърформансът е среща с някого / с човек, изпратен да живее 
на Луната, който живее върху платформа за разкопки и прави 
открития за нас в настоящето, от перспективата на вече 
изчезналата ни цивилизация. В артефактите, които откри-
ва по време на проучването, той се натъква на предмети 
като монети, вещи, книга, презерватив, вода, лекарства и др. 

The human desire for exploration is unstoppable and admirable; 
but does that always include a full package of goods, or do we 
have to let go of something familiar in order to appropriate 
the foreign/alien? It has been a while since we talked about 
“potatoes on Mars”, “water on the Moon”, “precious stones on 
Venus”, “holidays in space”. Are our government’s secret agendas 
for relocation of the human race to another place valid and why? 
Due to the exhaustion of the Earth’s resources, or the shadow 
of fear of our extinction as a species, or due to the demons we 
have or successfully create? On the verge of another nuclear 
catastrophe in the hands of people for whom we haven’t even 
voted, humankind is becoming increasingly more vulnerable and 
unstable. Existing between the personal and worldly values… 
and still what if … someone pressed the button and created a 
museum of 3 billion human statues, with their bones reduced 
to ashes, hanging and frozen in daily poses… Will any of us, the 
ordinary people, be sent out in space to watch the mass disaster 
from the skies?...

The performance is an encounter with someone / a person, who 
was sent to live on the moon, and who lives on an excavation 
platform, making discoveries about us now in the perspective of 
our already extinct civilisation. Among the artefacts he discovers 
during his research, he finds items such as money, personal 
belongings, a book, a condom, water, medical drugs, etc.

/ лява страница
Войн де Войн , „Докато колонизираме Луната“, 
2017, пърформанс със специален гост-
участник Lilly An, изложба „10 г. Отворени 
изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“
снимка: Силвия Георгиева

/ left page
Voin the Voin, While Colonising the Moon, 2017, 
performance with special guest participation by 
Lilly An, Detmag Snezhanka shop, 10 years of Open 
Arts: HERE EVERYWHERE exhibition
photo: Silvia Georgieva
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Детмаг Снежанка, "Докато колонизираме 
Луната", пърформанс на Войн де Войн, изложба 
„10 г. Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“ 
снимка: Силвия Георгиева

Detmag Snezhanka shop, While Colonising the 
Moon 2017, performance by Voin the Voin, 10 years 
of Open Arts: HERE EVERYWHERE exhibition
photo: Silvia Georgieva

Войн де Войн , „Докато колонизираме Луната“, 
2017, пърформанс със специален гост-
участник Lilly An, Детмаг Снежанка, изложба 
„10 г. Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“

Voin the Voin, While Colonising the Moon, 2017, 
performance with special guest participation by 
Lilly An, Detmag Snezhanka shop, 10 years of Open 
Arts: HERE EVERYWHERE exhibition



93

Пърформансът представлява разкриване на обект на раз-
копки, базиран на Луната. В този контекст изпълнителят 
създава ново символично съзвездие от обекти и значения 
посредством един вече мъртъв език, като предлага тази 
въображаема ситуация. Надявам се да преосмислим какво 
имаме и какво представляваме – ценностите на нашето 
време. 

Текст: Войн де Войн

The performance presents the uncovering of an excavation site 
based on the Moon. From this perspective, the performer creates 
a new symbolic constellation of objects and meanings via an 
extinct language, offering this imaginary situation. I hope we will 
reconsider what we have and what we are – the values of our 
time.

Text: Voin de Voin
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„Близка утопия” е продължаващ, воден от дизайна изсле-
дователски проект, разглеждащ бъдещото състояние и 
потенциала на утопиите – конструкти, които обичайно 
се представят като футуристични, доброжелателни ви-
дения, докато в действителност доста често съдържат 
както авторитарни елементи, така и пренебрежение към 
съвременното представяне на разнообразието и исто-
риите. Проектът работи посредством натрупващи се 
изложби и публикации, изграждайки един експериментален 
атлас, спекулативно и въображаемо картографиране на 
светове и плуралистични траектории, следвайки пост-
дигиталните визуални култури на настоящата епоха, 
политическата нестабилност и разнообразната глобална 
криза. Изложените елементи първоначално могат да 
изглеждат нереални или дори нелепи, но вграденият им 
хумор служи за освобождаване от дистопичните тонал-
ности, които също са изобразени от изложбата. В крайна 
сметка произведението се съсредоточава около въпроси-
те за собственото ни съучастничество, в участието ни 
в разпространените теми на модерното развитие, като 
от друга страна, също остава в нашия блян за утопии 
като споделени сюжети и нови общи проекти в един все 
по-разпръснат свят.

Proxima Utopia is an on-going, design-led research project 
considering the future state and potential of utopias – entities 
that are traditionally portrayed as futuristic, benevolent 
visions, while in reality they are often known to contain both 
authoritarian elements and disregard for the contemporary 
representation of diversity and histories. The project operates 
through accumulating exhibitions and publications, building 
an experimental atlas, a speculative and fictional mapping of 
worlds and pluralist trajectories, following the post-digital visual 
cultures of the current era, the political instability and the diverse 
global crisis. The exhibited items might appear unrealistic or even 
ridiculous at first sight, but their embedded humour functions 
as a release from the dystopian tones the exhibit may also 
portray. Ultimately, the work centres around the questions about 
our own complicity in partaking in the propagated themes of 
modern development, while on the other hand it also lingers in 
our longing for utopias as shared storylines and new common 
projects in an increasingly more dispersed world.

Flags / Nations 
2017, digital print on polyester flag fabric
The site-specific installation of flags in the windows of the 
former Detmag Snezhanka shop studies the design of flags and 
banners as symbols of nationhood and utopian aspirations, used 
as the basic visual typology of the identification and branding 
of countries. The selection of utopian flags works with the visual 

МИКА САВЕЛА И 
ХЕНРИК ДРУФВА
Близка утопия, 2016

MIKA SAVELA & 
HENRIK DRUFVA 
Proxima Utopia, 2016

/ лява страница
Мика Савела и Хенрик Друфва, „Близка утопия“, 
2016 - детайл от проекта, Детмаг Снежанка
изложба „10 г. Отворени изкуства: ТУК 
НАВСЯКЪДЕ“
снимка: Лина Кривошиева 

/ left page
Mika Savela and Henrik Drufva, Proxima Utopia, 
2016, a project detail, Detmag Snezhanka shop, 
10 years of Open Arts: HERE EVERYWHERE 
exhibition
photo: Lina Krivoshieva



96

Знамена / Нации
2017, дигитален печат върху полиестерен плат за знамена
Инсталирането на знамена на прозорците в бившия 
универсален магазин Детмаг „Снежанка“ изследва дизайна 
на знамената и флаговете като символи на нацията 
и утопичните стремежи, които са основна визуална 
типология за идентифициране и брандиране на държави. 
Селекцията от утопични знамена работи с визуалната 
култура, произлизаща от света на интернет, онлайн 
новините и дигиталните медии, дифузията и размиване-
то на чистотата на традиционните споделени символи.

Книги / Рядка колекция от цял свят
2016-2017, смесени средства за представяне
Публикациите и книгите са обвързани с конкретни, 
моментни части от истории, които са създадени в 
контраст на тяхното архивно дълголетие. Показване-
то на измислени книжни обекти поставя под съмнение 
монографичните и ограничени качества, съдържащи се в 
традиционните колекции. Предлагайки заглавия, които 
може би никога няма да бъдат публикувани, и визуални ре-
зултати, несвързани с конкретни географски контексти, 

culture originating from the world of the Internet, online news 
and digital media, the diffusion and dilution of the clarity of 
traditional shared symbols.

Books / Rare Worldwide Collection
2016-17, mixed media
The publications and books are related to specific, momentary 
parts of stories, which were generated in contrast to their 
archival longevity. The display of fabricated book objects 
questions the monographic and limited qualities contained in 
traditional collections. By suggesting titles that might never be 
published and visual outcomes unrelated to certain geographic 

Мика Савела и Хенрик Друфва, „Близка утопия“, 
2016 - детайл от проекта, Детмаг Снежанка, 
изложба „10 г. Отворени изкуства: ТУК 
НАВСЯКЪДЕ“
снимка: Лина Кривошиева 

Mika Savela and Henrik Drufva, Proxima Utopia, 2016, 
a project detail, Detmag Snezhanka shop, 10 years of 
Open Arts: HERE EVERYWHERE exhibition
photo: Lina Krivoshieva
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произведенията се вглеждат в акта на публикуване. Те са 
момент на упражняване на власт над бъдещата история и 
действие, което изгражда утопии.

Мемориални чинии / Рядка колекция от цял свят
2016-2017, смесени средства за представяне
Визуалният стил на разнообразните реликви и сувенири 
от истинския живот често се свързва с кич и евтино про-
изведени копия. В ретроспекция предмети и материални 
култури, създадени от такива непроектирани, фокусирани 
към продажба процеси, също така разкриват уязвимостта 
на утопиите като носталгични конструкти. Изложбата 
представя серия от псевдосувенири и спомени, донесени 
и събрани от минали и бъдещи утопични места, наблюда-
вани през лещите на съвременните визуални интереси в 
комерсиалните и несъществени препратки, откривани в 
днешната популярна култура.

Модели / Паметници
2017, смесени средства за представяне
Абстрактните мащаби на модели от утопични памет-
ници са представени без обяснение защо монументализи-
рането на определени постижения, хора или събития ще 
остане утопично – докато в историята, други паметници 
на други завети, са общоочаквани, одобрени и желани. 
Моделите на въображаеми паметници също така поста-
вят под въпрос и символичните възможности на дизайна 
и архитектурата като втвърдители и създатели на 
трайни паметници.

contexts, the works consider the act of publication. They are 
a moment of exercising power over future history and an act 
building utopias.

Memorial Plates / Rare Worldwide Collection
2016-17, mixed media
The visual style of varied real-life memorabilia and souvenirs 
is often associated with kitsch and cheaply produced replicas. 
In retrospect, items and material cultures created by such 
undesigned, sale-focused processes also reveal the fragility of 
utopias as nostalgic constructs. The exhibition presents a series 
of pseudo-souvenirs and mementos brought and gathered 
from past and future utopian locations, seen through the lens 
of contemporary visual interests in the commercial and non-
existent references found in today’s popular culture.

Models / Monuments
2017, mixed media
The abstracted scale models of utopian monuments are 
presented without an explanation why monumentalising certain 
achievements, people or events would remain utopian – while 
in history other monuments of other legacies are commonly 
expected, approved and desired. Models of fictional monuments 
also question the symbolic capabilities of design and 
architecture, as solidifiers and creators of lasting monuments.

Мика Савела и Хенрик Друфва, „Близка утопия“, 
2016 - детайл от проекта, Детмаг Снежанка, 
изложба „10 г. Отворени изкуства: ТУК 
НАВСЯКЪДЕ“ 
снимка: Лина Кривошиева 

Mika Savela and Henrik Drufva, Proxima Utopia, 2016, 
a project detail, Detmag Snezhanka shop, 10 years of 
Open Arts: HERE EVERYWHERE exhibition
photo: Lina Krivoshieva
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ЛЪЧЕЗАР БОЯДЖИЕВ
Разходка в картата, 2017

LUCHEZAR BOYADJIEV
A Walk in the Map, 2017

Вживяването и работата с проект, който не само е 
добре обмислен, но и чудесно реализиран в продължение 
на няколко издания, е привилегия и удоволствие. С такава 
нагласа подходих към работата с материала, натрупан от 
проекта „Алетрнативна карта на Пловдив”, и свързания, 
но отделен проект „Беседка за града” – и двата на фонда-
ция „Отворени изкуства” в Пловдив. 

Подготвяйки се за участие в „Нощта“ – 2017 г., разбрах, че 
този материал е обхватен, профилиран за различни части 
на града, наличен за бъдещо ползване от всеки, който 
прави нов тип картографиране и урбанистична антропо-
логия в съвременен български град. Освен това бе видно, 
че натрупаното е трупано с любов и познаване на града, 
каквито рядко се срещат. 

Но това също така означава, че всеки опит за конку-
рентна интерпретация на града, особено на град, в който 
не живея, е обречен на неуспех. Затова предпочетох да 
„вкарам” материала от двата проекта в изцяло нов 
контекст на още по-алтернативна карта – една тотална 
инсталация, основана на гигантска по формат карта на 
Пловдив, видян от птичи поглед през инструментите на 
Гугъл. А вътре, като че ли за смяна на усещането за мащаб, 
да поместя прецизно избрани снимки и видеа, заети от 
архива на проекта. 

To be engulfed by and work within a project which is not only 
well-planned but also wonderfully implemented in the course 
of several editions is both a privilege and a pleasure. Such 
was my attitude as I approached the work with the materials 
accumulated within the An Alternative Map of Plovdiv project 
and the related to it, but independent A City Arbour project, both 
implemented by Open Arts Foundation in Plovdiv.

While preparing to participate in Night 2017, I realised that this 
material was all-encompassing, specific for the various parts of 
the city, available for future use by anyone who performed a new 
type of mapping and urban anthropology in a modern Bulgarian 
city. Furthermore, it was obvious to me that this collection had 
been gathered with love and knowledge of the city that are 
rarely seen.

This also meant, however, that any attempt for a competing 
interpretation of the city, especially a city I didn’t live in, is bound 
to fail. Therefore, I preferred to “put together” the materials 
from both projects into an entirely new context of an even more 
alternative map – a total installation based on a gigantically 
sized map of Plovdiv seen from a bird’s eye view through the 
use of Google tools. And to fit inside it, perhaps in order to give a 
different perception of scale, carefully selected photographs and 
videos borrowed from the project’s archive. 

/ лява страница
Лъчезар Бояджиев, „Разходка в картата“, 
2017, детайл от проекта, Детмаг Снежанка, 
изложба „10 г. Отворени изкуства: ТУК 
НАВСЯКЪДЕ“
снимка: Лина Кривошиева 
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Luchezar Boyadjiev, A Walk in the Map, 2017, a 
project detail, Detmag Snezhanka shop, 10 years of 
Open Arts: HERE EVERYWHERE exhibition
photo: Lina Krivoshieva



100 Така посетителят в инсталацията буквално се „потапя” 
в града, като се разхожда из „картата” му. И още нещо – в 
избран пункт, съвпадащ с центъра на Пловдив на кар-
тата, има възможност за селфи на фона на града. А този 
фон всъщност е Пловдив, така както е видян и заснет от 
Космоса... Картата е суперпикселирана и детайли трудно 
се четат, но за сметка на това погледът към себе си на 
фона на града съвпада с погледа на човека, който за пръв 
път е видял планетата Земя от Космоса, и кой знае, може 
би дори е видял и Пловдив от Космоса, докато е в орби-
та около Земята. Този човек, разбира се, е Юри Гагарин, 
който всъщност е бил в Пловдив след космическия си 
полет, за което свидетелства прекрасната черно-бяла 
снимка от архивите. Тази снимка съвсем целенасочено бе 
инсталирана така, че да маркира мястото за селфита, а 
посетителите, ако имат желание и волно въображение, 
могат да се видят в селфито на фон, който напомня за 
начина, по който Гагарин е видял Земята, и може би дори и 
Пловдив... – красиви, разфокусирани, приютяващи, домашни 
и винаги някак си познато-непознати.

 
Лъчезар Бояджиев, художник

Thus visitors to the installation literally “immerse themselves” in 
the city, taking a walk around its “map”. And yet another thing – 
at a chosen point which coincides with the centre of Plovdiv on 
the map, visitors have the opportunity to make a selfie against 
the background of the city. This background is in fact Plovdiv, 
as seen and shot from space… The map is super-pixelated and 
details are barely legible, but to compensate this the look at 
oneself against the city background coincides with the look of 
the man who saw the Earth for the first time from space and, 
who knows, maybe even saw Plovdiv from space, while orbiting 
around the Earth. This was, of course, Yuri Gagarin, who indeed 
came to Plovdiv after his space flight, a fact evidenced by the fine 
black-and-white photograph from the archives. This photograph 
was quite intentionally installed in a position to mark the spot 
for taking selfies, and the visitors, if they have the desire and use 
their free imagination, can view themselves in the selfie against 
a background that is reminiscent of how Gagarin saw the Earth, 
and maybe even Plovdiv … – pretty, unfocused, providing shelter, 
homey, and always somehow familiarly unfamiliar. 

Luchezar Boyadjiev, artist

Лъчезар Бояджиев, „Разходка в картата”, 
2017, детайл от проекта, Детмаг Снежанка, 
изложба „10 г. Отворени изкуства: ТУК 
НАВСЯКЪДЕ“
снимка: Лина Кривошиева 

Luchezar Boyadjiev, A Walk in the Map, 2017, a 
project detail, Detmag Snezhanka shop, 10 years of 
Open Arts: HERE EVERYWHERE exhibition
photo: Lina Krivoshieva
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Детмаг Снежанка, детайл от проект 
„Разходка в картата" на Лъчезар Бояджиев, 
2017, изложба „10 г. Отворени изкуства: ТУК 
НАВСЯКЪДЕ“  
снимка: Лина Кривошиева 

Detmag Snezhanka shop, a detail from the 
A Walk in the Map project by Luchezar Boyadjiev, 
2017, 10 years of Open Arts: HERE EVERYWHERE 
exhibition
photo: Lina Krivoshieva
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ПЕТКО ТАНЧЕВ
Динамична топография (карти и колажи на НОЩ/Пловдив 
през годините), 2017, част от изложбата „10 г. Отворени 
изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“

PETKO TANCHEV
Dynamic Topography (maps and collages from NIGHT/Plovdiv 
through the years), 2017, part of the 10 years of Open Arts: 
HERE EVERYWHERE exhibition

/ лява и дясна страница
Петко Танчев, „Динамична топография”, 
2017, карти и колажи на НОЩ/Пловдив през 
годините, Детмаг Снежанка, изложбата „10 г. 
Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“
видео стил: Петко Танчев

/ left and right page
Petko Tanchev, Dynamic Topography, maps and 
collages from NIGHT/Plovdiv through the years, 
2017, 10 years of Open Arts: HERE EVERYWHERE 
exhibition
video still: Petko Tanchev
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Петко Танчев, „Динамична топография”, 
2017, карти и колажи на НОЩ/Пловдив през 
годините, Детмаг Снежанка, изложба 
„10 г. Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“
видео стил: Петко Танчев

Petko Tanchev, Dynamic Topography, maps and 
collages from NIGHT/Plovdiv through the years, 
2017, Detmag Snezhanka shop, 10 years of Open 
Arts: HERE EVERYWHERE exhibition
video still: Petko Tanchev
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1
1
1
1
1 
3 
3
3
3
5
5
5
6

Аудитория/AudienceГодина/Year Локации/Locations Програми/Programmes

*ПЛ - Пловдив, СЗ - Стара Загора, ПК - Пазарджик
*PL – Plovdiv, SZ – Stara Zagora, PK – Pazardzhik

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

3000
7000
25 000
15 000
25 000
40 000
40 000
30 000
60 000
60 000
45-50 000
42 000
45-50 000

22 
51 (ПЛ + СЗ)* (PL+SZ)*
75 (ПЛ + СЗ + ПК)* (PL+SZ+PK)*
46
48
61
68
53
68
84
72
71 
73

Петко Танчев, „Динамична топография”, 
2017, карти и колажи на НОЩ/Пловдив през 
годините, Детмаг Снежанка, изложба 
„10 г. Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“
видео стил: Петко Танчев

Petko Tanchev, Dynamic Topography, maps and 
collages from NIGHT/Plovdiv through the years, 
2017, Detmag Snezhanka shop, 10 years of Open 
Arts: HERE EVERYWHERE exhibition
video still: Petko Tanchev
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СВЕТЛАНА МИРЧЕВА
Голи глаголи, 2017

SVETLANA MIRCHEVA
Bare Verbs, 2017

/ лява и дясна страница
Светлана Мирчева, „Голи глаголи”, 2017
Детмаг Снежанка, изложба „10 г. Отворени 
изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“
снимка: Лина Кривошиева 

/ left and right page
Svetlana Mircheva, Bare Verbs, 2017, Detmag 
Snezhanka shop, 10 years of Open Arts: HERE 
EVERYWHERE exhibition
photo: Lina Krivoshieva
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КУХНЯ

KITCHEN

Край на разговора на Владия Михайлова с основателите 
и екипа на фондация „Отворени изкуства“ – Веселина и 
Катрин Сариеви, Василена Панчарова и Бояна Соколова
камера: Калин Серапионов и Владислав Севов, видео: Калин 
Серапионов, 2:03:55

Владия: Може ли всеки един от вас да каже отсега ната-
тък как си представя фондацията, като използва сравни-
телната степен „по”?
Катрин: По-мъдра.

The end of the conversation between curator Vladiya Mihaylova 
and the founders and team of the Open Arts Foundation, 
Vesselina and Katrin Sarievi, Vasilena Pancharova and Boyana 
Sokolova. 
camera: Kalin Serapionov and Vladislav Sevov
video: Kalin Serapionov 2:03:55

Vladiya: Could each of you please tell me how you see the 
foundation from now on, using the comparative?
Katrin: Wiser

Разговор на Владия Михайлова с 
основателите и екипа на фондация „Отворени 
изкуства“ - Веселина и Катрин Сариеви, 
Василена Панчарова и Бояна Соколова
камера: Калин Серапионов и Владислав Севов, 
видео: Калин Серапионов, 2:03:55

от ляво надясно: Веселина и Ктрин Сариеви

A conversation between curator Vladiya Mihaylova 
and the founders and team of Open Arts 
Foundation – Vesselina and Katrin Sariev, Vasilena 
Pancharova and Boyana Sokolova.
Video recording, camera: Kalin Serapionov and 
Vladislav Sevov, montage: Kalin Serapionov 
2:03:55

from left to right: Vesselina and Katrin Sariev

/ лява страница 
Детмаг Снежанка, Детайл от кухнята на 
изложбата „10 г. Отворени изкуства: ТУК 
НАВСЯКЪДЕ“
снимка: Мария Желева

/ left page
Detmag Snezhanka shop, a detail from the kitchen 
of the 10 years of Open Arts: HERE EVERYWHERE 
exhibition
photo: Maria Zheleva
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Разговор на Владия Михайлова с 
основателите и екипа на фондация „Отворени 
изкуства“ - Веселина и Катрин Сариеви, 
Василена Панчарова и Бояна Соколова
камера: Калин Серапионов и Владислав Севов, 
видео: Калин Серапионов, 2:03:55

A conversation between curator Vladiya Mihaylova 
and the founders and team of Open Arts 
Foundation – Vesselina and Katrin Sariev, Vasilena 
Pancharova and Boyana Sokolova.
camera: Kalin Serapionov and Vladislav Sevov
video: Kalin Serapionov, 2:03:55
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Веселина: По-отворена.
Василена: Аз си представям повече хора като екип, като 
енергия. И то повече хора, с които да трептим на една 
вълна.
Бояна: Аз не обичам сравнителните и прилагателните. 
Все пак съм счетоводител. 
Веселина: А може ли да няма „по”?
Владия: Може една дума.
Веселина: Следващо ниво.
Катрин: За мен най-важното е да бъде преосмислена 
фондацията, не толкова обърната към масите, а по-скоро 
обърната към това, което ще промени нещата за по-
дълго време, тоест – по-отговорна за бъдещето. 

Vesselina: More open
Vasilena: I imagine more people in the team, more energy. 
More people with whom we will vibrate together to the same 
frequency. 
Boyana: I am not a fan of comparatives and adjectives. After all, 
I am an accountant. 
Vesselina: Can we avoid using comparatives?
Vladiya: You may use one word. 
Vesselina: Next level
Katrin: The most important thing for me is to reconsider its 
focus, to have it turned not so much towards the masses but 
rather focused on what will change things in the long run – in 
other words, more responsible for the future. 
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Фестивал Улица Отец Паисий 2010
снимка: архив фондация „Отворени изкуства“
Otets Paisiy Street Festival, 2010
photo: Open Arts Foundation archive



114 Улица „Отец Паисий“ е знакова пловдивска улица, 
разположена между северния край на Римския стадион 
и Централна поща. Дълга е 420 метра, като едновре-
менно е успоредна и на пешеходната Главна улица, и на 
натоварения с движение бул. „Цар Борис III Обединител“. 
Двойната успоредност – между спокойствието и бър-
зото преминаване – е особената ѝ специфика. Започва 
развитието си от 20-те години на ХХ в. и със застроя-
ването ѝ са свързани видните архитекти Камен 
Петков, Димитър Попов, Йосиф Шнитер, Александър 
Върбенов. Преобладаващите стилове са сецесион, мо-
дернизъм, конструктивизъм. Още в първите десетиле-
тия на XX век се оформя като динамична, жива струк-
тура, свързана с манталитета и нуждите на модерния 
градски човек. Днес e търговска улица с преобладаващо 
присъствие на златарски магазини и ателиета, както 
и с известни в миналото и сега кръчми, ресторанти и 
заведения. В края на улица „Отец Паисий“ са разположе-
ни офисите на фондация „Отворени изкуства“, там в 
пролетно-летния сезон се намира и мобилната сцена 
FLUCA: Австрийски културен павилион, пак там се нами-
рат и свързаните с фондацията организации – галерия 
SARIEV Contemporary и artnewscafé.

Otets Paisiy Street is a landmark Plovdiv street located 
between the northern end of the Roman Stadium and the 
Central Post Office. It is 420 meters long, running in parallel 
to both the pedestrian High Street and the heavily trafficked 
Tsar Boris III Obedinitel Blvd. The double parallelity – between 
the relaxed atmosphere and the fast-paced traffic – forms 
its peculiar specificity. Otets Paisiy St began acquiring its 
current form in the 1920s, and the main contributors to its 
construction were prominent architects such as Kamen 
Petkov, Dimitar Popov, Yosef Schnitter and Alexander 
Varbenov. The dominant styles of buildings are Secession, 
Modernism and Constructivism. As early as the first decades 
of the 20th century, it began shaping as a dynamic, living 
structure, connected with the mentality and needs of the 
modern city dweller. Today, it is a shopping street, with a 
multitude of jewellers’ shops and studios, as well as popular 
both in the past and now pubs and restaurants. At the end 
of Otets Paisiy Street are located the offices of Open Arts 
Foundation and its related organisations; also there in the 
spring and summer season there is the mobile stage FLUCA: 
Austrian Cultural Pavilion, as well as the organisations related 
to the Foundation – SARIEV Contemporary gallery and 
artnewscafé.

Улица Отец Паисий
Otets Paisiy Street



Маса хора, Сдружение 
Трансформатори, фестивал 
Улица Отец Паисий 2011
снимка: Паолина Лесева
A multitude of people, 
Transformatori Association, 
Otets Paisiy Street Festival 2011
photo: Paolina Leseva

ул. Отец Паисий, 1960 г.
архивен кадър
Otets Paisiy Street, 1960 
an archive photo



116 Проектът „Улица Отец Паисий“ стартира през 2010 г. с 
обширно проучване за историята на улицата и нейните 
обитатели, направено в партньорство с ПУ „Паисий 
Хилендарски“ и АМТИИ - Пловдив. Това бe първият 
градски проект в страната, който преминава в два 
етапа – изследователски дейности и обществени съби-
тия с културен фестивал. По време на фестивала Улица 
Отец Паисий 2010, в рамките на два месеца, на улицата 
се провеждат разнообразни събития – две изследова-
телски изложби, посветени на миналото и настоящето 
на улицата, уикенд-фестивал, съпътстваща програма 
през май от изложби, четения, лекции, беседи, издава се 
книжка и карта на улицата.

Целта на фестивала е обживяването на градската 
среда и представянето на една съвременна паралелна и 
алтернативна култура. Събитията, част от програма-
та, включват музикални сцени на открито, прожекции, 
презентации, дискусии, пърформанси, изложби, четения, 
дискусии, работилници и др. Дейностите се разпола-
гат по продължение на цялата улица – в обществени 
и частни пространства, като включват активно и 
самите живеещи и работещи на улицата хора. 

Различните издания на фестивала имат тематични 
рамки. През 2011 г. събитието се провежда под мотото 
„Успоредната градска култура – Препокриване”, акцен-
тите са разделени в четири програми: Уъркшопове, 
Специални проекти, Обитателите действат и Музи-
кална програма. Изданието от 2012 г. е с тема „ТЕКСТ“, 

The Otets Paisiy Street project was launched in 2010 with an 
extensive study of the history of the street and its dwellers, 
conducted in partnership with Paisiy Hilendarski University 
of Plovdiv and the Academy of Music, Dance and Fine Arts in 
Plovdiv. This was the first urban project in the country, which 
ran in two stages – research activities and public events with a 
cultural festival. During the Otets Paisiy Street festival in 2010, 
the street accommodated various events within two months – 
two research exhibitions dedicated to the past and present 
of the street, a weekend festival, a concurrent programme in 
May including exhibitions, readings, lectures, talks, and the 
publishing of a booklet and a map of the street.

The goal of the festival was the experience of the urban 
environment and the presentation of a contemporary parallel 
and alternative culture. The events comprising the programme 
included open-air music stages, film screenings, presentations, 
discussions, performances, exhibitions, readings, discussions, 
workshops, etc. The activities were deployed along the entire 
street – in public and private spaces, and included actively the 
very people who lived and worked in the street.

The different editions of the festival had thematic frameworks. 
In 2011, the event was held under the motto Parallel Urban 
Culture / Overlapping, and the focus was divided into four 
programmes: Workshops, Special Projects, Residents Take 
Action and Music Programme. The 2012 edition was on the 
topic of “TEXT”, and curators at the time were Victor Yankov 
and Krum Filipov. According to their concept, for a few days 
Otests Paisiy Street became a laboratory for texts from 

Фестивал „Улица Отец Паисий”
Otets Paisiy Street Festival 
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като куратори са Виктор Янков и Крум Филипов. Спо-
ред концепцията им улица „Отец Паисий“ за няколко дни 
се превръща в лаборатория за текстове от различни 
нива, артистично смесване на текстове от „висок” и 
„нисък” ред, а формите на изява са театрални лабора-
тории, пърформанси, изложби, моноспектакли, литера-
турни четения, прожекции и др. Последното издание 
на фестивала „Улица Отец Паисий“ е през 2013 г. с тема 
„Поведение“. Програмата е курирана от Стефка Цанева, 
като разглежда човешкото поведение във всичките 
му форми и отраженията му върху градската среда 
чрез най-различни прояви, обхващащи лекции, диску-
сии, уърк-шопове, пърформанси, изложби, инсталации и 
прожекции.

different levels, an artistic mixture of texts of “higher” and 
“lower” order, and the forms of expression were theatrical 
laboratories, performances, exhibitions, one-man shows, 
literary readings, film screenings, etc. The last edition of 
the Otets Paisiy Street festival was in 2013 on the topic of 
“Behaviour“. The programme was curated by Stefka Tsaneva 
and discussed the human behaviour in all its forms and effects 
on the urban environment through various events including 
lectures, discussions, workshops, performances, exhibitions, 
installations and film screenings.

КОНТЕКСТ, проект на Илия Ламбов, 
фестивал Улица Отец Паисий 2012
снимка: Мария Иванова
CONTEXT, a project by Iliya Lambov, 
Otets Paisiy Street Festival 2012
photo: Maria Ivanova

Фестивал Улица Отец Паисий 2012 
снимка: Тодор Ненов 
Otets Paisiy Street Festival 2012 
photo: Todor Nenov
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Фестивал Улица Отец 
Паисий 2011
снимка: Паолина Лесева
Otets Paisiy Street Festival 2011
photo: Paolina Leseva

Фестивал Улица Отец 
Паисий 2011
снимка: Паолина Лесева
Otets Paisiy Street Festival 2011
photo: Paolina Leseva 

Фестивал Улица Отец 
Паисий 2013
снимка: Аня Крезел
Otets Paisiy Street Festival 
2013
photo: Ania Krezel 
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 – Направихме една голяма изложба. Цялата улица 
се покри със снимки, които напомняха за мина-
лото на тази улица, за хората, които са живели, 
ако искаш, и за мечтите им и за много други 
неща. Горе-долу оттогава стана традиция да 
се търсят изложби на Главната улица, на видно 
място, защото в музейните зали могат за един 
месец да минат 100 души, а пък една такава 
изложба само за ден може да бъде видяна от 
1000 – 2000 човека. Хубаво е да се връщаме към 
това, което е бил Пловдив, защото ако искаме 
да го направим този град по-приемлив за нас, 
не трябва да забравяме. За съжаление, много 
се забравя. Ние този град все повече трябва 
да го преоткриваме – и в исторически план, и в 
съвременен.

“We organised a big exhibition. The whole street was 
covered with photographs that were reminiscent of 
the past of that street, of the people who lived, even 
of their dreams and of many other things. It was 
more or less then that it became a tradition to look 
for exhibitions on the High Street, at a visible place, 
since the museum halls can be visited by 100 people 
a month, while one such exhibition can be seen by 
1,000-2,000 people only in a day. It is good to go 
back to what Plovdiv was, because if we want to 
make this city more acceptable to us, we should never 
forget. Unfortunately, people tend to forget a lot. We 
should rediscover this city increasingly more often – 
both from a historical and from a present-day point 
of view.”

Владимир Балчев, интервю за изложбата 
„10 г. Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“, 
видео: Калин Серапионов
Vladimir Balchev, interview for the 10 Years of 
Open Arts: HERE EVERYWHERE exhibition, video 
by Kalin Serapionov

Владимир Балчев
историк

Vladimir Balchev
historian



120 „FLUCA: Австрийски културен павилион” е съвместен 
проект на фондация „Отворени изкуства“ и Австрий-
ското посолство в България. Инициативата за проекта 
се ражда през зимата на 2015-2016 г. като обща идея 
между фондация „Отворени изкуства“ и австрийската 
кураторка Урсула Мария Пробст. Проектът е при-
познат на следващ етап от Австрийското посолство в 
България, като за периода 2016 – 2020 г. той е включен 
в Работната програма съгласно Спогодбата за сътруд-
ничество в областта на културата, образованието и 
науката между Република България и Република Ав-
стрия.

Целта на FLUCA е да се изгради постоянна и устойчива 
база за развитие и приобщаване на нови публики към 
културния живот на града и взимането на активно 
участие в него.

Проектът олицетворява и желанието за създаване на 
иновативна и интердисциплинарна платформа, насър-
чаваща сътрудничеството между артистичните сцени 
на двете европейски държави.

Концепцията на проекта идва от FLUC – известно 
пространство за урбанистика, съвременна музика, изку-
ство и пърформанс във Виена, самото то съставено от 
няколко каргоконтейнера.

Архитектурната реализация е дело на два колектива – 
австрийското студио tatort и българското atelieduo.

FLUCA: Austrian Cultural Pavilion is a joint project of Open 
Arts Foundation and the Austrian Embassy in Bulgaria. The 
initiative for the project originated in the winter of 2015-2016 
as a joint idea of Open Arts Foundation and Austrian curator 
Ursula Maria Probst. The project was acknowledged by the 
Austrian Embassy in Bulgaria, and for the period 2016 – 2020 
it has been included in the Working Programme pursuant 
to the Agreement on cooperation in the field of culture, 
education and science between the Republic of Bulgaria and 
the Republic of Austria.

The goal of FLUCA is to establish a permanent and 
sustainable foundation for development and incorporation 
of new audiences in the cultural life of the city and active 
participation in it.

The project also embodies the wish to create an innovative 
and interdisciplinary platform encouraging the cooperation 
between the artistic scenes of the two European countries.

The concept of the project comes from FLUC – a famous 
space for urbanism, contemporary music, art and performance 
in Vienna, which in itself consists of several cargo containers.

The architectural implementation was the work of two 
teams – the Austrian Tatort studio and the Bulgarian 
Atelieduo.

The pavilion is located at 38, Otets Paisiy St, in close proximity 
to the offices of Open Arts Foundation and the spaces of 

FLUCA: Австрийски културен павилион
FLUCA: Austrian Cultural Pavilion
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Павилионът е базиран на ул. „Отец Паисий“ 38 в не-
посредствена близост до офисите на фондация 
„Отворени изкуства“ и пространствата на галерия 
SARIEV Contemporary и artnewscafé. При нужда може да 
бъде преместван временно в различни точки на града и 
извън него.

Проектът е продуциран и подкрепен от Австрийското 
посолство в България и Федералното канцлерство на 
Австрия, a oт 2018 г. е включен в официалната програма 
на Пловдив - Европейска столица на културата 2019 г. и 
се развива и в партньорство с ОФ „Пловдив 2019“.

През 2018 г. павилионът ще открие третия си пореден 
сезон с артистична програма в София. Начело на 
проекта, на позиция директор, застава кураторът 
Борис Костадинов. През месеците май, юни и юли FLUCA 
ще представи български и чуждестранни артисти на 
различни места в столицата.

SARIEV Contemporary gallery and artnewscafé. If necessary, it 
can be relocated temporarily to different places in the city and 
outside it.

The project has been produced and supported by the Austrian 
Embassy in Bulgaria and the Federal Chancellery of Austria, 
and from 2018 on it is included in the official programme of 
Plovdiv European Capital of Culture, 2019 and is developed in 
partnership with the Plovdiv 2019 municipal foundation. 

In 2018 the pavilion will open its third consecutive season with 
an artistic program in Sofia. Head of the project, as its director 
and manager, is curator Boris Kostadinov. In the months of 
May, June and July FLUCA will present Bulgarian and foreign 
artists in different locations in the capital.

FLUCA: Австрийски културен павилион
снимка: Надежда Павлова
FLUCA: Austrian Cultural Pavilion
photo: Nadezda Pavlova

FLUCA в строеж с Томас Щьолцл и Веселина Сариева
снимка: архив фондация „Отворени изкуства“ 2016
The making of FLUCA with Thomas Stoelzl and Vesselina Sarieva
photo: Open Arts Foundation Archive 2016

Пърформанс на Камен Стоянов в рамките на 
изложбата “The frame that blinds us”, FLUCA 2017
снимка: архив фондация „Отворени изкуства“
Performance by Kamen Stoyanov during the The Frame 
That Blinds Us exhibition, FLUCA 2017
photo: archive Open Arts Foundation



122

 – Работя с фондация „Отворени изкуства”, откак-
то дойдох в България преди почти три години. 
Когато пристигнах, работата по първия проект 
вече беше започнала. Огледах се из Пловдив и 
в лицето на фондация „Отворени изкуства” 
открих много добър партньор, много добри хора, 
много ангажирани с град Пловдив, и бих казал, 
че в течение на последните три години това 
сътрудничество в известен смисъл се е задъл-
бочило и продължава с пълна пара, и тепърва 
предстоят много неща. Бих искал да поздравя 
фондация „Отворени изкуства” за техния 10-го-
дишен юбилей.

Проектът FLUCA всъщност се роди в хода на 
една дълга вечер, дълга нощ в Пловдив, когато 
бяхме поканили австрийската кураторка Урсула 
Мария Пробст, и впоследствие си говорихме за 
това как бихме могли да задълбочим култур-
ната си ангажираност с град Пловдив, особено 
предвид това, че ще бъде Европейска столица на 
културата през 2019 г. В този контекст Урсула 
ни разказа за един проект на независимата 
организация на артисти във Виена FLUC от 

“I have been working with Open Arts Foundation 
since I came to Bulgaria almost 3 years ago. The first 
project was already in the pipeline when I arrived, 
then I had a look around in Plovdiv and found Open 
Arts Foundation – a very good partner, very good 
people, very committed to the city of Plovdiv, and over 
the course of the past 3 years I would say that this 
cooperation has deepened in a way and it’s still going 
on, it’s still going strong and there are things yet to 
come. I want to congratulate Open Arts Foundation 
on their 10-year anniversary.

The FLUCA project was born actually in the course 
of a long evening, a long night in Plovdiv, when we 
had invited Austrian curator Ursula Maria Probst 
and then afterwards we had a talk about how we 
could deepen our cultural commitment to the city 
of Plovdiv, especially in view of the fact that Plovdiv 
would be European Capital of Culture in 2019. And 
in this context, Ursula told us about a project that 
FLUC, an independent artist organisation in Vienna, 
did in 2002, which was called Kunsthalle Praterstern 
and represented an open stage built in a container. 
We found this interesting, and together with Open 

Томас Щьолцл, интервю за изложбата 
„10 г. Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“, 
видео: Калин Серапионов 
Thomas Stoelzl, interview for the 10 Years of 
Open Arts: HERE EVERYWHERE exhibition, video 
by Kalin Serapionov

Томас Щьолцл
заместник посланик на Австрия в България

Thomas Stolzl
Deputy Ambassador of Austria in Bulgaria
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Откриване на FLUCA, 2016 г. 
от ляво надясно: посланик Роланд Хаузер, 
Веселина Сариева, Урсула Мария Пробст, 
Светлана Куюмджиева
снимка: Лина Кривошиева 
Opening of FLUCA, 2016 
left to right: Ambassador Roland Hauser, 
Vesselina Sarieva, Ursula Maria Probst, 
Svetlana Kuyumdzhieva
photo: Lina Krivoshieva

Откриване на FLUCA, 2016 г. 
в средата посланик Роланд Хаузер
снимка: Лина Кривошиева 
Opening of FLUCA, 2016 
in the centre: Ambassador Roland Hauser
photo: Lina Krivoshieva

FLUCA: Австрийски културен павилион
снимка: Надежда Павлова
FLUCA: Austrian Cultural Pavilion
photo: Nadezda Pavlova
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1252002 г., наречен „Кунстхале Пратерщерн”, който 
представлява открита сцена, направена в кон-
тейнер. Това ни се стори интересно и заедно с 
фондация „Отворени изкуства“ развихме проек-
та и го осъществихме през 2016 г. През 2016 г. с 
Австрийското посолство заедно с Федералното 
канцлерство на Австрия осъществихме инста-
лацията FLUCA заедно с „Отворени изкуства” на 
тяхната улица „Отец Паисий“ в Пловдив като 
инсталация с фокус върху прякото градско и 
съвременно изкуство. Днес FLUCA официално е 
част от програмата на Европейската столица 
на културата 2019 г., което е много важно за нас 
като посолство, защото сме единственото по-
солство и чуждестранна културна институция, 
която поддържа структура в Пловдив, която 
има структура там, постоянна структура, 
защото пълното име на FLUCA е Австрийски кул-
турен павилион FLUCA, така че ние поддържаме 
тази структура там. Ние сме единствената 
чужда културна институция, която е направила 
подобно нещо, и това нямаше да е възможно 
без нашите партньори от фондация „Отворени 
изкуства”, защото в тяхно лице открихме идеа-
лен съмишленик, който да представи в Пловдив 
съвременното изкуство във всички негови 
форми, и това е най-важната част на проекта 
като такъв – да се възпита публика за този тип 
съвременно изкуство. 

Пърформанс част от проект 
„Внимание! Обетовано място – 
Oспорване на общите позиции“ с 
куратор Урсула Мария Пробст, 
част от програмата FLUCA в 
НОЩ/Пловдив 2017
снимка: Силвия Георгиева
А performance, part of the Attention! 
Promised Place – Contesting Common 
Grounds project, curated by Ursula Maria 
Probst, part of FLUCA’s programme for 
NIGHT/Plovdiv 2017
photo: Silvia Georgieva

Програма на FLUCA в рамките 
на НОЩ/Пловдив 2016
снимка: Лина Кривошиева
FLUCA programme during 
NIGHT/Plovdiv 2016
photo: Lina Krivoshieva

Инсталация на FLUCA, 2016 г.
снимка: Красимира Петкова
Installation of FLUCA, 2016
photo: Krasimira Petkova

Arts Foundation we developed the project further 
and implemented it in 2016. In 2016, the Austrian 
Embassy together with the Federal Chancellery of 
Austria created the FLUCA installation together with 
Open Arts, in their Otets Paisiy Street in Plovdiv, as 
an installation with a focus on direct urban art and 
contemporary art. FLUCA is now officially a part of 
the programme of the European Capital of Culture 
2019, which is very important for us as an embassy, 
because we are the only embassy and foreign cultural 
institution that maintains a structure in Plovdiv, that 
has a structure there, a permanent structure, because 
the real name of FLUCA is FLUCA Austrian Cultural 
Pavilion, so we maintain that structure there. We are 
the only foreign cultural institution that has done 
anything like this, and it would not have been possible 
without our partners from Open Arts Foundation, 
because we found in the Foundation an ideal partner 
to bring contemporary art to Plovdiv in all its forms, 
and this is the most important part of the project 
as such – to develop an audience for this kind of 
contemporary art.

In some of the publications about the container I used 
this quote by Friedrich Nietzsche, “You have to have 
chaos in you to create a dancing star”, and this is also 
where I come back to Open Arts Foundation, because 
I found the chaos first in me, but also in them, and 
then with all the collaborators from Austria we were 
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Директен урбанизъм на практика: 
презентация на Катрин Болт, част 
от програмата на FLUCA в рамките на 
НОЩ/Пловдив 2016 
на снимката Катрин Болт и Веселина 
Сариева
снимка: Лина Кривошиева 
Direct Urbanism in Practice: Presentation 
by Katrin Bolt (Vienna), part of FLUCA’s 
programme during NIGHT/Plovdiv 2016
in the photo: Katrin Bolt and Vesselina 
Sarieva
photo: Lina Krivoshieva

Откриване на сезон 2017 на FLUCA с 
изложба на Пламен Деянофф 
от ляво надясно: Веселина Сариева, 
Томас Щьолцл, Пламен Деянов, Борис 
Костадинов
снимка: архив фондация „Отворени 
изкуства“ 
Opening of FLUCA 2017 season with a solo 
exhibition by Plamen Deyanoff 
left to right: Vesselina Sarieva, Thomas Stölzl, 
Plamen Deyanoff, Boris Kostadinov
photo: Open Arts Foundation archive

В някои от публикациите за контейнера ползвах 
един цитат от Фридрих Ницше: „Трябва да 
носиш в себе си хаос, за да можеш да създадеш 
танцуваща звезда”, и тук се връщам към фонда-
ция „Отворени изкуства”, защото открих хаоса 
първо у себе си, но и в тях, a с помощта на всички 
сътрудници от Австрия успяхме да „родим“, 
така да се каже, танцуваща звезда, каквато е 
FLUCA.

От години Австрийското посолство поддържа 
много силна културна програма, така че култур-
ният обмен между Австрия и България е и винаги 
е бил много интензивен, но това всъщност е 
важна част от работата ни. Така че, когато 
дойдох тук, срещнах много хора, включително и в 
сферата на съвременното изкуство, и първата 
ми оценка беше, че няма много платформи за 
съвременно изкуство. Такъв е случаят в София, 
такъв е и в Пловдив. Някои институции вършат 
много добра работа. Сред тях, разбира се, е и 
фондация „Отворени изкуства”, но няма много 
пространства. Затова нашата идея беше да 
представим съвременното изкуство пред пуб-
ликата, да ангажираме града с този фокус върху 
прекия урбанизъм, да привлечем публика не само 
за едно отделно събитие, проект, откриване на 
изложба, а да привлечем публиката да присъства 
там всекидневно. Да покажем, че съвременното 
изкуство всъщност е нещо, с което човек може 

finally able to give birth, so to say, to the dancing star, 
which represents the container installation FLUCA.

The Austrian embassy has maintained for years a 
very strong cultural programme, and therefore the 
cultural relations between Austria and Bulgaria 
have always been very strong, but actually this is 
also an important part of the work of the Austrian 
embassy. So when I came here, I met a lot of people, 
also in the field of contemporary art, and my first 
assessment was that there were not many platforms 
for contemporary art. This is true in Sofia and this 
is also true in Plovdiv. There are certain institutions 
which do very good work, among them of course is 
Open Arts Foundation, but there are not many spaces. 
So our idea was to also bring contemporary art into 
the public, to engage the city with this focus on direct 
urbanism, to really engage an audience not only 
for an event, for a specific project, for an exhibition 
opening, but get the public there on a day to day 
basis. To show that contemporary art is actually 
something you can work with it, you can see it, you 
can understand it, and the main idea behind FLUCA, 
but also other projects that we do, is that we want to 
have something interesting, something that connects 
with people on a personal level, so that people feel 
enriched by this cultural experience. Everybody can 
come to FLUCA and present projects of their own. 
We had a very good cooperation this year with some 
unique partners in Bulgaria – with Goethe-Institut, 



127да си взаимодейства, може да го гледа, може да 
го разбира, е основният замисъл на FLUCA, а и 
на други проекти, които правим, е да има нещо 
интересно, нещо, което достига до хората на 
едно лично ниво, така че да се чувстват обога-
тени от това лично преживяване. Всеки може да 
дойде във FLUCA и да представи собствените си 
проекти. Тази година имахме много ползотворно 
сътрудничество с някои уникални партньори 
в България – с Гьоте Институт, с Френския 
институт, с Института „Сервантес”, при което 
заедно организирахме филмови прожекции, но ис-
каме да привлечем и други хора, хора, които може 
би не са в институциите, но търсят простран-
ство, където да могат да изразят изкуството 
си. И мисля, че това е най-важният елемент от 
отвореността на един град към съвременното 
изкуство.

with Institut Français, with Cervantes Institute, where 
we organised movie nights together, but we want also 
to attract other people, people who are not within the 
institutions maybe, but are looking for a space where 
they can express their art. And I think this is the most 
important issue, that you have a city which opens 
itself to contemporary art.”



„Фокус: България“ на viennacontemporary 2015, кадър от изложбата 
снимка: Alexander Murashkin / viennacontemporary 2015
Focus: Bulgaria at viennacontemporary 2015, an exhibition still
photo: Alexander Murashkin / viennacontemporary 2015





130 Образователната програма на фондацията с фокус 
съвременното изкуство цели да увеличи публиката, ин-
тересуваща се от съвременно изкуство в България, да 
създаде по-задълбочено знание и интерес към автори и 
специфики на локалната сцена, да представи междуна-
родни добри примери, течения и практики и да създаде 
среда за развиване на контекста за съвременно изку-
ство и колекциониране в страната. В програмата са 
включени следните проекти на фондацията: artnewscafé 
bulletin, „Въведение в съвременното изкуство“, „Фокус: 
България“, а от 2018 г. CARGO – платформа за популя-
ризиране на българско съвременно изкуство (част от 
официалната програма на Пловдив като ЕСК 2019).

The educational programme of the foundation focusing on 
contemporary art aims at increasing the audience interested 
in contemporary art in Bulgaria, creating a deeper knowledge 
and interest in authors and specifics of the local scene, 
presenting international good examples, trends and practices, 
and establishing an environment for development of the 
context for contemporary art and its collection in the country.

The programme includes the following projects of the 
foundation: artnewscafé bulletin, An Introduction to 
Contemporary Art, Focus: Bulgaria, and from 2018 – CARGO – 
a platform for popularisation of the Bulgarian contemporary 
art/part of the official programme of Plovdiv as ECC 2019/.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО
EDUCATIONAL PROGRAMME FOR CONTEMPORARY ART

Въведение в съвременното изкуство 
Разговори с творци – Недко Солаков, 2012 г.
снимка: архив фондация „Отворени изкуства“
An Introduction to Contemporary Art
Talks with artists: Nedko Solakov, 2012
photo: Open Arts Foundation archive

3
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132 „Въведение в съвременното изкуство“ е образователна 
платформа, стартирала през 2011 г. по инициатива на 
фондация „Отворени изкуства“ и галерия „Сариев“, раз-
работвана професионално съвместно с куратори и из-
куствоведи, между които Светлана Куюмджиева, Весела 
Ножарова, Вера Млечевска. Създаването ѝ е мотивира-
но от необходимостта за генериране на контекста на 
съвременното изкуство в България. Дейностите про-
тичат в различни структурни етапи – специализиран 
образователен курс, отворени лекции, разговори с тво-
рци и др.

Традиционно „Въведение в съвременното изкуство“ се 
провежда в София, като домакини са били Склада /+/, 
Софийска градска художествена галерия, Vivacom Art 
Hall. Гост-лектори в платформата са били творците: 
Стефан Николаев, Недко Солаков, Ергин Чавушоглу, Лъ-
чезар Бояджиев, Красимир Терзиев, Петер Цанев, Борис 
Мисирков и Георги Богданов, Правдолюб Иванов, Боряна 
Росса, Миглена Николчина, Албена Михайлова, Рада 
Букова. Специалистите в сферата на съвременното из-
куство, култура и философия Боян Манчев, Тодор Тодо-
ров, Светла Казаларска, Станимир Панайотов, Мария 
Василева, Едит Йержабкова, Зузана Блохова, Ирина 
Генова, Ани Васева, Снежанка Михайлова и др. Oт 2015 г. 
платформата включва серия от лекции на български 
и международни куратори: Крис Шарп (Мексико Сити), 
Рене Блок (Берлин), Мария Василева (София), Едит Йер-
жабкова и Зузана Блохова (Чехия), Пиер Бал-Блан (Париж), 
Изабела Мейдмънт (Лондон). През 2014, 2016 и 2017 г. 

An Introduction to Contemporary Art is an educational 
platform launched in 2011 at the initiative of Open Arts 
Foundation and SARIEV Contemporary in collaboration with 
curators and art historians such as Svetlana Kuyumdzhieva, 
Vesela Nozharova and Vera Mlechevska. Its establishment 
was motivated by the need to generate the context of 
contemporary art in Bulgaria. The activities are divided into 
different structural stages – a specialised training course, 
open lectures, talks with artists, etc.

Traditionally, An Introduction to Contemporary Art is held 
in Sofia, in venues such as SKLADA /+/, Sofia City Art 
Gallery and Vivacom Art Hall. The following artists have 
taken part as visiting lecturers within the platform so far: 
Stefan Nikolaev, Nedko Solakov, Ergin Cavuşoğlu, Luchezar 
Boyadjiev, Krasimir Terziev, Peter Tsanev, Boris Misirkov, 
Georgi Bogdanov, Pravdoliub Ivanov, Boryana Rossa, 
Miglena Nikolchina, Rada Boukova, Albena Mihaylova. Other 
participants include specialists in the field of contemporary 
art, culture and philosophy such as Boyan Manchev, Todor 
Todorov, Svetla Kazalarska, Stanimir Panayotov, Maria Vasileva, 
Edith Jeřábková, Zuzana Blochova, Irina Genova, Ani Vaseva, 
Snezhanka Mihaylova and others. In 2015, the platform 
included a series of lectures by Bulgarian and international 
curators: Chris Sharpe (Mexico City), René Block (Berlin), 
Maria Vasileva (Sofia), Edith Jeřábková and Zuzana Blochova 
(Czech Republic), Pierre Bal-Blanc (Paris), Isabella Maidment 
(London). In 2014, 2016 and 2017, the platform also included 
events from the Collectors’ Forum format, with collectors 
Georgi Voynov (Sofia), Alain Servais (Brussels) and Rainold 

Въведение в съвременното изкуство
An Introduction to Contemporary Art



133в програмата се включват и събития от формàта 
„Форум Колекционери“ с гости колекционерите Георги 
Войнов (София), Ален Серве (Брюксел) и Райналд Шумахер 
(Берлин). През 2015 г. за първи път събития се случват и 
в Пловдив, водещ на лекциите в Пловдив е Весела Ножа-
рова. През 2016 г. платформата за първи път включва 
нов формат – лекционни турове, водещ е българският 
художник Лъчезар Бояджиев. Той подготвя маршрути в 
София и изнася лекции по време на обиколката по музеи, 
галерии, паметници и публични пространства.

През 2013 г. по покана на Катрин и Веселина Сариеви 
Весела Ножарова, куратор и лектор във „Въведение 
в съвременното изкуство“, започва работа по книга, 
която да представи съвременната сцена за изкуство 
у нас. Книгата „Въведение в съвременното българско 
изкуство“ се очаква да излезе от печат през 2018 г.

„ФОРУМ КОЛЕКЦИОНЕРИ“
„Форум Колекционери“ е близък на платформата 
проект, който дава видимост на утвърдени частни 
и корпоративни колекционерски практики, насочва и 
насърчава младите колекционери в съставяне и водене 
на колекция и създава комуникационна среда. „Форум 
Колекционери“ е насочен към развитие на българската 
система на изкуство, като представя поравно българ-
ски и международни участници.

Schumacher (Berlin). In 2015, for the first time events took 
place in Plovdiv, and the lectures in Plovdiv were delivered 
by Vesela Nozharova. In 2016, the platform included a new 
format for the first time – lecture tours, led by Bulgarian artist 
Luchezar Boyadjiev. He prepared routes in Sofia and delivered 
lectures during the tour of museums, galleries, monuments, 
and public spaces.

In 2013, at the invitation of Katrin and Vesselina Sariev, 
Vesela Nozharova, а curator and lecturer in An Introduction 
to Contemporary Art, started working on a book presenting 
the scene of contemporary art in Bulgaria. The book An 
Introduction to Contemporary Bulgarian Art is expected to be 
published in 2018.

COLLECTORS’ FORUM
Collectors’ Forum is a project that is very close to the platform 
providing visibility to established private and corporate 
collector practices, directing and encouraging young 
collectors to compile and maintain a collection and creating a 
communications environment. Collectors’ Forum is aimed at 
developing the Bulgarian art system by presenting Bulgarian 
and international participants on an equal footing.

Лекция на Светлана 
Куюмджиева, сесия 
„Медия или концепция“, 
Въведение в 
съвременното изкуство 
2014
снимка: архив фондация 
„Отворени изкуства“
A lecture by Svetlana 
Kuyumdzhieva, Media or 
Concept session,
An Introduction to 
Contemporary Art 2014
photo: Open Arts 
Foundation archive
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Пърформанс „Стилистична 
фигура“ на Jimmy Robert 
по време на Въведение в 
съвременното изкуство 2017, 
сесия „Потьомкинови села, 
по света и у нас“. Разговори с 
френски съвременни артисти 
от наградата на фондация 
„Рикар“ и куратори
снимка: архив фондация 
„Отворени изкуства“
A Stylised Figure performance 
by Jimmy Robert during An 
Introduction to Contemporary Art 
2017, Potemkin villages, around the 
world and in Bulgaria session. 
Conversations with contemporary 
French artists from the Ricard 
Foundation Award and curators
photo: Open Arts Foundation 
archive

Лекция на Ален Серве, част от 
формат „Форум Колекционери“ 
и Въведение в съвременното 
изкуство 2016
на снимката Ален Серве
снимка: архив фондация 
„Отворени изкуства“ 
A lecture by Alain Servais, part 
of Collectors’ Forum and An 
Introduction to Contemporary Art 
2016
photo: Open Arts Foundation 
archive
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Лекция на Станимир Панайотов, 
сесия „Живитът след края 
на изкуството“, Въведение в 
съвременното изкуство 2016
на снимката Вера Млечевска
снимка: архив фондация „Отворени 
изкуства“ 
A lecture by Stanimir Panayotov, 
Life after the End of Art session, An 
Introduction to Contemporary Art 2016
in the photo: Vera Mlechevska
photo: Open Arts Foundation archive

Въведение в съвременното 
изкуство
Лекционни турове с Лъчезар 
Бояджиев, 2016 г.
снимка: архив фондация „Отворени 
изкуства“
An Introduction to Contemporary Art 
Walk and Talk Tours with Luchezar 
Boyadjiev, 2016
photo: Open Arts Foundation archive
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 – Доколкото съм работил с фондация „Отворе-
ни изкуства“ в последните 4-5 години, мога да 
кажа, че „Въведение в съвременното изкуство“ 
е един запомнящ се многостранен проект на 
фондацията (без това да е единственото нещо, 
с което фондацията да се занимава). Той един 
път въвлича в лекции с изкуствоведи, втори 
път – в лекции, в които се представя гледната 
точка на художници, занимаващи се с определени 
аспекти на съвременното изкуство. В моя случай 
през 2013 г. участвах с темата „Концептуализъм 
с човешко лице“, а като по-крупен проект през 
2016 г. създадох заедно с фондацията градски 
проект, свързан с градската среда на София, 
с начина, по който художници в миналото, об-
ществеността, по различни начини, и специално 
моя милост като автор на проекта, интерпре-
тират и навигират в средата на София, която 
е натоварена не само с физически характерис-
тики и обстоятелства – тип градоустройство, 
архитектура, махали, райони, сгради, паметници, 
но и с една жива памет сред гражданите на 
този град…

“As far as I have worked with the Open Arts 
Foundation for the past 4-5 years, I can say that 
Introduction to Contemporary Art is a memorable 
multilateral project implemented by the foundation 
(among a number of other activities). On the one hand, 
it engages in lectures with art critics, and on the other 
hand in lectures which present the viewpoint of artists 
engaged in certain aspects of contemporary art. In my 
case, in 2013 I participated with a lecture on the topic 
of Conceptualism with a Human Face, and as a larger 
project, in 2016, together with the foundation I created 
an urban project related to the urban environment of 
Sofia, to the method in which artists in the past, the 
community in different ways, and especially myself as 
the author of the project, interpreted and navigated 
in the Sofia environment, which is laden with not only 
physical characteristics and circumstances – of the 
city planning, architecture, neighbourhoods, regions, 
buildings, and monuments type, but also with the 
living memory of the citizens of this city…

When I say modern living and attitude to the city, this 
is some type of complex attitude. Just as the city is the 

Лъчезар Бояджиев, интервю за изложбата 
„10 г. Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ“, 
видео: Калин Серапионов 
Luchezar Boyadjiev, interview for the 10 Years 
of Open Arts: HERE EVERYWHERE exhibition, 
video by Kalin Serapionov

Лъчезар Бояджиев
художник

Luchezar Boyadjiev
artist
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Когато казвам съвременно живеене и отноше-
ние към града, това е един вид комплексно отно-
шение. Така, както градът е резултат на неща, 
които са се случили в миналото и неща, които се 
проектират за бъдещето, така и отношението 
на всеки отделен гражданин – в частност един 
съвременен визуален художник – към този град 
се дефинира както от миналото, така и от 
предполагаемото бъдеще, от практиките на 
другите граждани и въобще на всички агенти в 
градския живот. В своите проекти се стремя да 
покажа как аз помня историята и евентуално 
как градът и неговите жители помнят исто-
рията – в материалните следи, интерфейса, 
картата и структурата.

result of things which happened in the past and things 
planned for the future, the attitude of each individual 
citizen – in particular a contemporary visual artist – to 
this city is defined by both the past and the projected 
future, by the practices of the other citizens, and in 
general by all agents in the urban life. In my projects, I 
aim at demonstrating how I remember the history and 
possibly how the city and its population remember 
the history – in the tangible traces, interface, map and 
structure.”

Рисунки на Лъчезар Бояджиев 
за сесията „Лекционни турове с 
Лъчезар Бояджиев“, Въведение в 
съвременното изкуство 2016
Drawings by Luchezar Boyadjiev 
for the Walk and Talk Tours with 
Luchezar Boyadjiev session, An 
Introduction to Contemporary Art 
2016



138 „Фокус: България“ бе първият мащабен обзор на бъл-
гарско съвременно изкуство на международен панаир за 
изкуство, който се проведе по време на престижното 
събитие viennacontemporary oт 24 до 27 септември 
2015 г. в австрийската столица. Програмата на съби-
тието включи тематична изложба, курирана от Яра 
Бубнова и Весела Ножарова; панелни дискусии и кратки 
разговори, курирани от Десислава Димова; исторически 
коментари за контекста в страната; специална публи-
кация, разработена от Борис Костадинов, и още много 
паралелни събития.

Основна част от българското представяне на панаира 
зае изложбата „Вариофокус – Артисти“, курирана от 
Яра Бубнова и Весела Ножарова. Изложбата показва 
работата на артисти, които не само създават стой-
ностни произведения на съвременното изкуство, но и 
служат като неочаквани заместници на липсващите 
елементи, свързани с местни институции и артистич-
на инфраструктура. Това са художници, които в пове-
чето случаи действат още и като куратори, пищещи, 
организатори, мениджъри, дилъри и/или колекционери на 
съвременно изкуство и изпълняват множество функции, 
необходими за правилното функциониране на художест-
вения свят около тях.

В изложбата бяха представени над 50 български ав-
тори, с което „Фокус: България“ се превръща в едно от 
най-мащабните представяния на българско съвременно 
изкуство в чужбина в последните години. В изложбата 

Focus: Bulgaria was the first large-scale overview of Bulgarian 
contemporary art at an international art fair, which took 
place during the prestigious event at viennacontemporary 
in the Austrian capital from 24th to 27th September 2015. 
The programme of the event included a thematic exhibition 
curated by Iara Boubnova and Vesela Nozharova, panel 
discussions and short conversations curated by Desislava 
Dimova, historical comments about the context in the country, 
a special publication developed by Boris Kostadinov, and 
many other parallel events.

The Variofocus – Artists exhibition, curated by Iara Boubnova 
and Vesela Nozharova, was central to the Bulgarian 
participation at the fair. It showcased the work of Bulgarian 
artists who not only create valuable works of contemporary 
art but also end up functioning as the unexpected substitutes 
for the missing elements connected to the local institutions 
and artistic infrastructure. These are artists who in most cases 
also act as curators, writers, organisers, managers, dealers 
and/or collectors of contemporary art, adopting a multitude 
of functions necessary for the fault-free functioning of the 
artistic world around them.

The exhibition presented over 50 Bulgarian artists who made 
Focus: Bulgaria one of the largest presentations of Bulgarian 
contemporary art abroad in the last years. The exhibition 
included: Adriana Czernin, Alexander Valchev, Aleksandra 
Chaushova, Alla Georgieva, Anton Terziev, Boryana Rossa, 
Boryana Ventsislavova, Valio Tchenkov, Vasilena Tsekova, 
Vikenti Komitski, Vitto Valentinov, Vladimir Mitrev, Voin 

Фокус: България
Focus: Bulgaria
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A special publication on the occasion of 
Focus Bulgaria at viennacontemporary, 
24-27 September 2015

Публикация „Фокус: България“ 
отразява целия проект 
под формата на вестник, 
запознава аудиторията с 
най-важните аспекти на 
българското съвременно 
изкуство.
Редактор: Борис Костадинов
Налична онлайн на www.
openarts.info
The Focus: Bulgaria publication 
covers the whole project in 
the form of a newspaper. It 
introduces the audience to 
the most important aspects of 
Bulgarian contemporary art.
Available online at HYPERLINK 
www.openarts.info



140 участват: Адриана Чернин, Александър Вълчев, Алек-
сандра Чаушова, Алла Георгиева, Антон Терзиев, Боряна 
Росса, Боряна Венциславова, Вальо Ченков, Василена 
Ганковска, Вероника Цекова, Викенти Комитски, Вито 
Валентинов, Владимир Митрев, Войн де Войн, Георги 
Димитров, Георги Ружев, Даниела Костова, Destructive 
Creation, Димитър Солаков, Емил Миразчиев, Зара Алек-
сандрова, Зоран Георгиев, Иван Мудов, Иван Костолов, 
Ив Тошайн, Иво Бистрички, Ирина Георгиева, Искра 
Благоева, Калина Димитрова, Калин Серапионов, Камен 
Стоянов, Кирил Кузманов, Кирил Прашков, Коста Тонев, 
Красимир Терзиев, Лазар Лютаков, Лъчезар Бояджиев, 
Лубри, Максимилиан Праматаров, Мариела Гемишева, 
Моника Попова, Миряна Тодорова, Недко Солаков, Нестор 
Ковачев, Нина Ковачева & Валентин Стефанов, Николай 
Занев, Олег Мавроматти, Петя Димитрова, Пламен 
Деянофф, Правдолюб Иванов, Самуил Стоянов, Светлана 
Мирчева, Сашо Стоицов, Станимир Генов, Стефан Нико-
лаев, Стела Василева, Ясен Згуровски.

Друга важна част от българския фокус на събитието 
бе паралелното на курираната програма видеопред-
ставяне на резултатите от отворена покана към 
български артисти. Видеопрезентациите бяха избрани 
сред отзовалите се на отворена покана и включват 
представяне на самите артисти, конкретни техни 
произведения, изложби, студиото и работата им като 
цяло. Целта на видеата е да отговорят на въпросите: 
кои са те, как определят изкуството си, какви теми и 

de Voin, Georgi Dimitrov, Georgi Ruzhev, Daniela Kostova, 
Destructive Creation, Dimitar Solakov, Emil Mirazchiev, Zara 
Aleksandrova, Zoran Georgiev, Ivan Moudov, Ivan Kostolov, Iv 
Toshain, Ivo Bistrichki, Irina Georgieva, Iskra Blagoeva, Kalina 
Dimitrova, Kalin Serapionov, Kamen Stoyanov, Kiril Kuzmanov, 
Kiril Prashkov, Kosta Tonev, Krasimir Terziev, Lazar Lyutakov, 
Lаchezar Boyadzhiev, Lubri, Maximilian Pramatarov, Mariela 
Gemisheva, Monika Popova, Miryana Todorova, Nedko Solakov, 
Nestor Kovachev, Nina Kovacheva & Valentin Stefanoff, 
Nikolay Zanev, Oleg Mavromatti, Petya Dimitrova, Plamen 
Deyanoff, Pravdoliub Ivanov, Samuil Stoyanov, Svetlana 
Mircheva, Sasho Stoicov, Stanimir Genov, Stefan Nikolaev, Stela 
Vasileva, and Yasen Zgurovski.

Another highlight of the Bulgarian focus at the event was 
the video presentation of the results of the open call to the 
Bulgarian artists, which ran parallel to the curated programme. 
The video presentations were selected among those who 
accepted the open invitation and included presentations of 
the very artists, particular works of theirs, exhibitions, studio 
and their art practice as a whole. The aim of the videos was to 
answer the questions who they are, how they define their art, 
the topics and problems they are interested in, what materials 
and techniques they use, what their education is, how they 
socialize their work and in what context they present it. The 
video exhibition was designed to provide a broader picture of 
what the artist today is, how they influence society through 
their work, what its nature is, what their problems are and how 
they fit in the surrounding world. The panel of the selection 

„Фокус: България“, viennacontemporary 
2015 „Objects moving minds in space“, 
серия от дискусии, разговори и срещи 
с художници и куратори курирани и 
модерирани от Десислава Димова. 
снимка: Alexander Murashkin / 
viennacontemporary 2015 г.
Focus: Bulgaria, viennacontemporary 
2015, Objects Moving Minds in Space, а 
series of discussions, conversations and 
meetings with artists and curators, curаted 
and moderated by Desislava Dimova.
photo: Alexander Murashkin / 
viennacontemporary 2015
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проблеми ги интересуват, какви материали и техники 
използват, какво е образованието им, как социализи-
рат работата си и в какъв контекст я представят. 
Видеоизложбата си постави задачата да представи 
по-широка картина на това какъв е артистът днес, 
как рефлектира на обществото чрез своята работа, 
в какво се състои тя, какви са проблемите му и как се 
вписва в света наоколо. Селекционери на видеорабо-
тите бяха Яра Бубнова, Весела Ножарова и Десислава 
Димова, организаторът и галерист Веселина Сариева 
и Гауденц Руф – колекционер и спомоществовател на 
„Фокус: България“.

Списък на включените автори/организации със свои 
видеопредставяния: Аделина Попнеделева, Албена 
Баева, Антоанета Гълъбова, Destructive Creation, Джор-
джия Николова, Димитър Солаков, ДОМА Арт Фест, Ева 
Давидова, Иван Стратиев, Ивайло Стоянов, Ивайло 
Христов, Зорница Халачева, Мариела Маламат, Мартин 
Стратиев, Милена Радева и Илия Бояров, Наталия Йор-
данова, Наташа Кюпова, Никола Михов, Николай Шеке-
ров, Петър Маламат, Роберт Барамов, Симеон Симео-
нов, Слав Недев, Веселка Николова, Виктория Георгиева, 
„Водна Кула Арт Фест“. 

jury included Iara Boubnova, Vesela Nozharova and Desislava 
Dimova, organiser and gallerist Vesselina Sarieva and Gaudenz 
B. Ruf – collector and supporter of Focus: Bulgaria.

A list of the artists/organisations participating with their own 
video presentations: Adelina Popnedeleva, Albena Baeva, 
Antoaneta Galabova, Destructive Creations, Georgia Nikolova, 
Dimitar Solakov, DOMA Art Fest, Eva Davidova, Ivan Stratiev, 
Ivaylo Stoyanov, Ivaylo Hristov, Zornitsa Halacheva, Mariela 
Malamat, Martin Stratiev, Milena Radeva and Iliya Boyarov, 
Nataliya Yordanova, Natasha Kyupova, Nikola Mihov, Nikolay 
Shekerov, Petar Malamat, Robert Baramov, Simeon Simeonov, 
Slav Nedev, Veselka Nikolova, Viktoriya Georgieva, Water 
Tower Art Fest.

The programme of the event included a series of discussions, 
talks and meetings with artists and curators, united by the title 
OBJECTS MOVING MINDS IN SPACE, curated and moderated 
by Desislava Dimova. Through the series of conversations, 
the audience was given the opportunity to meet in person 
key Bulgarian artists and become acquainted with the topics 
and problems which were of interest to them. The discussion 
programme also included the panel for Keys to Contemporary 
Art and discussions about the various expressions of 
Bulgarian art today. A discussion about the collection of 
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„Фокус: България“, 
viennacontemporary 2015 
Пърформанс на Войн де Войн част 
от програмата „Objects moving 
minds in space“, серия от дискусии, 
разговори и срещи с художници и 
куратори, курирани и модерирани 
от Десислава Димова.
снимка: Alexander Murashkin / 
viennacontemporary 2015 
Focus: Bulgaria, 
viennacontemporary 2015, 
a performance by Voin de Voin, part 
of the Objects Moving Minds in Space 
programme, a series of talks and 
conversations curated and moderated 
by Desislava Dimova
photo: Alexander Murashkin / 
viennacontemporary 2015

„Фокус: България“, 
viennacontemporary 2015
снимка: Alexander Murashkin / 
viennacontemporary 2015
Focus: Bulgaria, 
viennacontemporary 2015
photo: Alexander Murashkin / 
viennacontemporary 2015
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„Фокус: България“, 
viennacontemporary 2015 
Пърформанс на Миряна 
Тодорова, част от програмата 
„Objects moving minds in space“, 
серия от дискусии, разговори и 
срещи с художници и куратори, 
курирани и модерирани от 
Десислава Димова.
снимка: Alexander Murashkin / 
viennacontemporary 2015
Focus: Bulgaria, 
viennacontemporary 2015, 
a performance by Miryana 
Todorova, part of the Objects 
Moving Minds in Space 
programme, a series of talks 
and conversations curated and 
moderated by Desislava Dimova
photo: Alexander Murashkin / 
viennacontemporary 2015

Програмата на събитието включи още серия от диску-
сии, разговори и срещи с художници и куратори, обеди-
нени от заглавието „OBJECTS MOVING MINDS IN SPACE“, 
курирани и модерирани от Десислава Димова. Чрез 
сериите от разговори публиката имаше възможност-
та да се срещне на живо с ключови български автори 
и да се запознае с важнните за тях теми и проблеми. В 
рамките на дискусионнната програма бяха включени 
и панелът „Ключове към съвременното изкуство“ и 
разговори за различните проявления на българското из-
куство днес. Планирана бе и дискусия за колекциониране 
на българско изкуство с колекционерите Недко Солаков, 
Гауденц Б. Руф и Спас Русев.

„Фокус: България“ включи и специална публикация, чиято 
цел бе да отрази целия проект под формата на вестник, 
но и да запознае аудиторията с най-важните аспекти 
на българското съвременно изкуство.

Проектът се реализира с подкрепата на Министер-
ството на културата, Гауденц Б. Руф (Цюрих, София), 
Национален фонд „Култура“, EVN Collection, Thyssen-
Bornemisza Art Contemporary и Общинска фондация 
„Пловдив 2019”

Bulgarian art was also planned with collectors Nedko Solakov, 
Gaudenz B. Ruf and Spas Rusev. 

Focus: Bulgaria also included a special publication aiming to 
cover the whole project in the form of a newspaper, and also 
to familiarise the audience with the most important aspects of 
Bulgarian contemporary art.

The project was implemented with the support of the Ministry 
of Culture, Gaudenz B. Ruf (Zurich, Sofia), the National Culture 
Fund, EVN Collection, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary 
and Plovdiv 2019 Municipal Foundation.



144 artnewscafé bulletin (от 2008 г.) - ежемесечно издание с 
актуални новини за събития в сферата на изкуството 
в страната и по света. Подборът е на Светла Пет-
кова, дългогодишен редактор във вестник „Култура“, 
и от 2017 г. на младия изкуствовед Десислава Милева. 
През 2015 г. artnewscafé bulletin стратира нова онлайн 
платформа, в която се публикуват не само новини за 
актуални събития, но и критически текстове и интер-
вюта на стажанти, работещи под ръководството на 
редакторите. Бюлетинът е достъпен за безплатно 
сваляне, като мобилно приложение за iOS и Android, като 
месечен нюзлетър и през Facebook. За повече информа-
ция, посетете и сайта му: www.artnewscafe.com/bulletin

Бюлетинът се подкрепя редовно от НФК, програма 
„Критическа литература”.

artnewscafé bulletin (started in 2008) – a monthly publication 
with current news about the events in the field of art both 
in the country and abroad. The selection is made by Svetla 
Petkova, a long-standing editor of the Kultura newspaper, 
and since 2017 – by the young art historian Desislava Mileva. 
In 2015, artnewscafé bulletin launched a new online platform, 
which covers not only news about current events but also 
critique publications and interviews of trainees and employees 
supervised by the editors. The bulletin is freely available for 
download, as a mobile app for iOS and Android, in the form 
of a monthly newsletter, and on its Facebook page. For more 
information, visit its website: www.artnewscafe.com/bulletin

The artnewscafé bulletin is regularly supported by the 
National Culture Fund, Critical Literature programme.

artnewscafé
bulletin

Логото е на българския художник Недко Солаков.
The logo was made by Bulgarian artist Nedko Solakov.
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Част от екипа на фондация „Отворени
изкуства“ и artnewscafé, 2015 г., от ляво надясно: 
Василена Панчарова, Виктор Янков, 
Бояна Соколова, Стефка Цанева, Мартин Илиев
снимка: архив фондация „Отворени изкуства“
Part of the team of Open Arts and artnewscafé, 
2015, left to right Vasilena Pancharova, Victor Yankov, 
Boyana Sokolova, Stefka Tsaneva, Martin Iliev
photo: Open Arts Foundation archive

ЕКИП ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА
OPEN ARTS FOUNDATION TEAM
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VESSELINA SARIEVA’S INFORMAL LETTER TO THE NIGHT/Plovdiv 2016 TEAM 

– In case you have not made rules for today. I suggest mine! From today to the end of the festival: 

 - short and to-the-point phone conversations 
 - keep the phone at hand and always be ready to answer it
 - we always pick up or return the call 
 - we solve the case by ourselves, possibly without referring it to another colleague 
 - we refuse any insignificant assignments outside our scope 
 - we keep every starting time (this applies to everyone from the OAF programme – please disseminate!) 
 - we provide an update to a common group on FB – please create one. Lennie, Victor, Dilyana and anyone else from the other colleagues 

from OAF you may choose – Stefcheto is responsible only for the gallery and 15 minutes of fame, Martin is in charge of the Cafe 
 - the head office – the following have a key to it – Lennie, Victor, Dilyana, Boyana and I. A key will not be given to anyone else! 
 - no one other than the team leaves personal items in our offices or in the gallery or the cafe! This means we will not be responsible and 

are not cloakroom attendants! 
 - Payments are not made after 3:30 until Monday! 
 - the offices must be tidy, clean and attractive after 3:30! 
 - every day – Saturday-Sunday-Monday – at 10:30 am and at 12:00 am – briefing of the Night team (decide whether it will include train-

ees, info point – but I want info collected from them on a regular basis) 
 - there are souvenirs left aside for partners (not together, but separately – bags, T-shirts, badges, magnets) in the small office. The names 

of the persons given souvenirs should be written in a list in ink 
 - alcohol and drugs – after 1 o’clock in limited amounts. Before that, a bottle of beer and wine are allowed. This doesn’t apply to Marty. 
 - Anything else? If you are OK – familiarise yourselves with the rules of the other part of the team and with Boyana’s rules. 
 - Please, buy for the two offices – energy bars, water, chocolate, nuts or salty sticks.



150

Бивши и настоящи членове на широкия екип на фондация „Отворени 
изкуства“ споделят асоцииациите си за фондацията и проектите ѝ

Former and present members of the Open Arts Foundation extended team share 
their memories about and allusions to the foundation

Вера Млечевска, куратор
Вера Млечевска е част от кураторския екип на проекта 
„Въведение в съвременното изкуство“. Работила е с 
фондация „Отворени изкуства“ и по проектите „15 ми-
нути слава”, „Ритуали на обичайното“, „Тъмната страна 
на НОЩТА“ и др.

 – Оживление, ентусиазъм, изкуство, млади хора, 
приятели – тези неща ми идват на прима виста. 
Радвам се, че „Нощта” се превърна в традицион-
но събитие и се развива и обогатява, надявам 
се това да продължава и занапред, привличайки 
толкова много интересни хора и събития, които 
правят града още по-специален.

Адрияна Михайлова, PR експерт, управляващ директор 
на Ogilvy PR
Адрияна Михайлова работи с фондация „Отворени изку-
ства“ като част от екипа на VIVACom за НОЩ/Пловдив 
и „Въведение в съвременното изкуство“, след което 
Адрияна и екипът ѝ са част от ключови проекти на 
„Отворени изкуства“ като „Въведение в съвременното 
изкуство” (2017 г.) и НОЩ/Пловдив (2014 г., 2017 г.).

 – Пазител на съвременното изкуство в България. 
Съвременни будители. Налагат модел в презен-
тирането на съвременно изкуство в страната 
въобще. Най-активната гражданска организа-
ция в съвременното изкуство.

Vera Mlechevska, curator
Vera Mlechevska is part of the curatorial team of the project 
An Introduction to Contemporary Art project. She has also 
worked with Open Arts Foundation under the projects 15 
Minutes of Fame, Rituals of the Habitual, The Dark Side of the 
NIGHT, etc.

“Exhilaration, enthusiasm, art, young people, friends – 
these things come to my mind at first glance. I am 
glad that the NIGHT became a traditional event and 
is developing and becoming enriched; I hope this 
will continue in the future too, attracting so many 
interesting people and events that make the city even 
more special.”

Adriana Mihaylova, PR Expert, Managing Director of Ogilvy 
PR Bulgaria
Adriana Mihaylova worked with Open Arts Foundation as part 
of the Vivacom team for NIGHT/Plovdiv and An Introduction 
to Contemporary Art, after which Adriana and her team were 
part of key projects of Open Arts such as An Introduction to 
Contemporary Art (2017) and NIGHT/Plovdiv (2014, 2017)

“A custodian of the contemporary art in Bulgaria. 
Present-day educators. They set a model in the 
presentation of contemporary art in the country in 
general. The most active civil society organisation in 
contemporary art.”



151Весела Ножарова, куратор
Весела Ножарова води лекции от платформата „Въве-
дение в съвременното изкуство“ (2011, 2012 г. в София и 
2015 и 2016 г. в Пловдив). През 2013 г. Катрин и Весе-
лина Сариеви канят Весела за съставител на книгата 
„Въведение в съвременното българско изкуство“, която 
предстои да излезе от печат.

 – Сещам се за шумните и пълни с хора нощни ули-
ци на Пловдив. За пловдивска нощ се сещам и 
конкретно за визуални спомени от улица „Отец 
Паисий“. Срещам много приятели винаги, щом 
отида там, виждам и нещо добро, и нещо, което 
не ми е интересно, виждам града по нов начин, 
защото, посещавайки участващите в „Нощта” 
обекти, откривам места, които никога не съм 
подозирала, че съществуват – тези малки улич-
ки, църкви, шумни събития, пълни с хора.

Vesela Nozharova, curator
Vesela Nozharova delivered lectures within the platform An 
Introduction to Contemporary Art (2011, 2012 in Sofia and 
2015 and 2016 in Plovdiv). In 2013, Katrin and Vesselina Sariev 
invited Vesela to be the compiler of the book An Introduction 
to Contemporary Bulgarian Art, which is due to come out of 
print.

“I remember the noisy and crowded night streets of 
Plovdiv. I come to think of a Plovdiv night, and more 
specifically of visual memories of Otets Paisiy Street. I 
always meet a lot of friends whenever I go there, and I 
can see both something good and something in which 
I am not interested, I see the city in a new way, as, 
visiting the sights participating in the NIGHT, I discover 
places whose existence I have never suspected – 
those small streets, churches, and noisy events full of 
people.”
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В офиса на „Отворени изкуства“ дни 
преди НОЩ/Пловдив 2016 (от ляво 
надясно: Деляна Ангелова, Михаила 
Стефанова, Виктор Янков, Василена 
Панчарова)
снимка: архив фондация „Отворени 
изкуства“
At the Open Arts office days before NIGHT/
Plovdiv 2016 (left to right: Delyana Angelova, 
Mihaila Stefanova, Viktor Yankov, Vasilena 
Pancharova)
photo: Open Arts Foundation archive

Виктор Янков, зам.-директор „Международна дейност” 
в ОФ „Пловдив 2019“
Виктор Янков е част от кураторския екип на фестивал 
„Улица Отец Паисий“ – ТЕКСТ, 2012 и фестивален дирек-
тор на НОЩ/Пловдив в периода 2013 – 2016 г. 

 – Сещам се за 2011-а или може би за 2013-а с една 
изложба на Лубри, която се случваше върху 
рекламните табели и с негови фотографии, и 
тук, точно на Джумаята, имаше една снимка на 
така известния в пловдивското публично прос-
транство „космат мъж“. Която представляваше 
чиста вайс естетика, един мъж с брада в рокля 
на високи токчета, тя беше позиционирана в 
тези светещи табели – изцяло рекламно прос-
транство. И за по-малко от три-четири дни се 
създаде такова публично въжделение и такъв 
хаос. Оказа се, че тази фотография супермного 
провокира гражданството в Пловдив. Поради 
което започнаха да пристигат писма в офиса 
на „Отворени изкуства”, че тя трябва да бъде 
махната, че не е естетическа, и тогава осъзнах 
до каква степен всъщност фондацията успя-
ва да прескача във времето и да създава нови 
тенденции и модели. Към днешна дата голяма 
част от комерсиалните брандове за дрехи или 
техника използват подобен тип пропаганда, 
подобен тип провокираща фотография – вече 
по всички витрини на моловете, на големите 
търговски центрове. 

Victor Yankov, Deputy Director for International Affairs at 
Plovdiv 2019 Municipal Foundation
Victor Yankov was part of the curatorial team of Otets Paisiy 
Street – TEXT 2012 festival and festival director of NIGHT/
Plovdiv (2013 – 2016)

“I remember 2011 or perhaps 2013 by an exhibition 
of Lubri’s, which displayed his photographs on the 
advertising signs, and here, right on the Dzhumaya 
Mosque, there was a photograph of the notorious 
in the Plovdiv public space hairy guy. It represented, 
pure Weiss’s aestheticism, a bearded man in a dress 
on high heels; it was positioned in those illuminated 
signs – an entirely advertising space. So, in less than 
three or four days, it created great public aspiration 
and total chaos. It turned out that the photograph 
had provoked the citizens of Plovdiv big time. For this 
reason, letters started raining in the Open Arts office, 
insisting that it should be removed, that it was not 
aesthetical, and then I realised the extent to which the 
foundation actually managed to travel in time and 
create new trends and models. Today, a large part of 
the commercial clothes and equipment brands use 
such type of propaganda, such type of provocative 
photography – already in all shop windows at the 
malls, at the large shopping centres.”

 



153

Офисът на „Отворени изкуства“ работна 
атмосфера дни преди „Нощ на музеите и 
галериите“ 2010
снимка: архив фондация „Отворени 
изкуства“
The Open Arts office days before Plovdiv 
Night of Museums and Galleries 2010
photo: Open Arts Foundation archive

Дончо Христев, сътрудник проекти във Френския 
институт – България
Дончо Христев е част от екипа и основател на блога на 
НОЩ/Пловдив през 2011 г.

 – Чрез фондацията открих един друг Пловдив, 
един общностен контакт с градската среда 
и творчеството. Фондацията за мен винаги 
е била свободен мост на културата в град 
Пловдив. Моята среща с Веселина, Катрин и с 
хората, с които работех тогава във фондация-
та, като Самуил, ми даде много различна среща 
с българското градско пространство след дълъг 
период на пребиваване в чужбина. … За мен обаче 
„Отворени изкуства” всъщност е един офис, 
пълен с много емоции, много разговори и работа. 
Дълго време беше като второ семейство. Това, 
което мога да кажа, е, че заедно с тях в начало-
то аз погледнах по един друг начин на града и 
на начина, по който човек може да се свързва с 
другите чисто креативно.

Doncho Hristev, project assistant at the French Institute in 
Bulgaria
Doncho Hristev was part of the team and founder of the blog 
of NIGHT/Plovdiv in 2011

“Through the foundation, I discovered another Plovdiv, 
a community contact with the urban environment 
and creativity. To me, the foundation has always been 
a free bridge of culture in Plovdiv. My meeting with 
Vesselina, Katrin and the people with whom I worked 
at the time at the foundation, such as Samuil, provided 
a very different encounter with the Bulgarian urban 
space after a long stay abroad. … To me, however, 
Open Arts is actually an office full of many emotions, 
conversations and work. For a long time, it felt like 
a second family. What I can say is that together 
with them at the beginning, I started looking from 
a different point of view at the city and the manner 
in which one can bond with the others in a purely 
creative way.“



154 Златка Дюлгерова, докторант в катедра „Славянска 
филология”, ПУ „Паисий Хилендарски“
Златка Дюлгерова е координатор в „Отворени изку-
ства“ на „Проект 0” на Кирил Кузманов през февруари – 
юни 2014 г.

 – Първите ми впечатления от фондацията са 
много позитивни, учредяването ѝ беше една 
приятна изненада в културната картина на 
Пловдив. Аз много се радвам, че бях част от 
развитието ѝ, надявам се наистина да съм 
допринесла за него.

Екатерина Чапърова
Екaтерина Чапърова е асистент в „Отворени изкуства“, 
2012 – 2014 г.

 – Много хора, много забавления, много нови неща – 
най-накратко.

Zlatka Dyulgerova, PhD, Department of Slavic Philology, 
Paisiy Hilendarski University of Plovdiv 
Zlatka Dyulgerova was Coordinator at Open Arts for Project 0 
by Kiril Kuzmanov in February – June 2014

“My first impressions of the foundation were very 
positive; its establishment was a nice surprise to the 
cultural picture of Plovdiv. I am very glad I was part of 
its development; I really hope I have contributed to it.”

Ekaterina Chaparova
Ekaterina Chaparova was an office assistant at Open Arts, 
2012 –2014

“A host of people, many entertainments, many new 
things – in a nutshell.”

Инициативният комитет на „Нощ на 
музеите и галериите“ 2010 с Красимир 
Линков, Мария Капон, Веселина Сариева 
(липсва на снимката Ваня Атанасова) и 
част от екипа на фондация „Отворени 
изкуства“ - Самуил Мастрафчиев, Дончо 
Христев, Ангелина Рангелова
снимка: архив фондация „Отворени 
изкуства“, 2010 г.
The Night of Museums and Galleries 2010 
initiative committee with Krasimir Linkov, 
Maria Kapon, Vesselina Sarieva (Vanya 
Atanasova is absent) and part of the Open 
Arts Foundation team – Samuil Mastrafchiev, 
Doncho Hristev, Angelina Rangelova
photo: Open Arts Foundation 2010 archive
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В офиса на „Отворени изкуства“ по 
време на фестивала „Нощ на музеите 
и галериите“ 2014, Красимир Добрев и 
Станислава Груева
снимка: архив фондация „Отворени 
изкуства“
At the Open Arts office during Plovdiv Night 
of Museums and Galleries 2014, Krasimir 
Dobrev and Stanislava Grueva
photo: Open Arts Foundation archive

Самуил Мастрафчиев, студио „Геометрия”
Самуил Мастрафчиев е маркетинг експерт, част от 
екипа на „Отворени изкуства“, 2011 – 2012 г.

 – В момента, в който чуя „Отворени изкуства”, се 
сещам за Веселина Сариева и Пловдив. В личен 
план моята работа с фондацията започна в 
един момент, в който се върнах за постоянно в 
Пловдив. Всичко, което Веселина инициираше и 
реално правеше (защото тя умее да ги случва 
нещата), съвпадна с абсолютно новия облик, 
който виждах в града. За мен бяха едни се-
дем-осем години, през които постоянно пътувах, 
и в момента, в който се прибрах по семейни 
причини, видях нещо абсолютно ново. За мен Ве-
селина Сариева е равнозначна на новия Пловдив, 
това се вижда и към момента, всички проекти, 
които тръгнаха от нея, включително и доста 
от нещата, случващи се в „Капана”. … И мога да 
добавя, че имат много сериозно международно 
състезание, защото тук (аз в момента живея 
в Англия) „Нощта“ е доста известна и доста 
професионално развита, и го казвам от опита си 
и работата си за „Нощта“ на най-високо ниво в 
областта на маркетинга, рекламата и изку-
ството.

Samuil Mastrafchiev, Geometriya studio
Samuil Mastrafchiev was marketing expert in Open Arts team, 
2011-2012.

“Whenever I hear “Open Arts”, I think of Vesselina 
Sarieva and Plovdiv. Personally, my work with the 
foundation began at a time when I returned to Plovdiv 
permanently. Everything Vesselina initiated and 
actually did (since she knows how to make things 
happen), coincided with the totally new outlook 
I noticed in the city. To me, it was seven or eight 
years in which I had travelled continually, and at the 
moment when I came back for family reasons, I saw 
something absolutely new. To me, Vesselina Sarieva 
is synonymous to the new Plovdiv; this can be seen 
even now, all projects originated by her, including a 
lot of the things happening at the Kapana … And I 
can add that they have a very serious international 
competition, because here (I am currently living 
in England) the Night is very popular and quite 
professionally developed, and I am saying this from 
my experience and work for the Night at the highest 
level in the field of marketing, advertising and art.”



156 Станислава Груева, координатор „Международни проек-
ти” във фондация „ЕДНО за култура и изкуство“
Станислава Груева е координатор проекти в „Отворени 
изкуства“, 2011 – 2014 г. Работата ѝ включва органи-
зационни дейности в повечето реализирани тогава 
проекти в трите програми на фондацията.

 – Ами първите асоциации са, че срещнах прекрас-
ни хора, беше страхотен период на отворени 
врати, на отваряне на съзнанието и на голямо 
вдъхновение.

Стефка Цанева, сътрудник в отдел „Културна програ-
ма” на Гьоте Институт – България
Стефка Цанева е координатор проекти в „Отворени 
изкуства“ 2015 – 2016 г.

 – Първо беше artnewscafé, след което „Отворени 
изкуства” и после „Нощта“. Съответно и за офи-
са, който през годините винаги е изглеждал по 
един и същи начин, с това голямото лого. Сещам 
се за някакви по-визуални неща, понежа три 
години съм си прекарала живота там на улица 
„Отец Паисий” и визуалният ми спомен е много 
силен, поради което ми е трудно да ги артикули-
рам вербално на момента. 

Stanislava Grueva, International Projects Coordinator at the 
ONE for Culture and Art Foundation
Stanislava Grueva was Project Coordinator at Open Arts, 
2011-2014. Her work included organisational activities in most 
of the then-implemented projects in the Foundation’s three 
sub-programmes.

“Well, my first associations are that I met wonderful 
people, it was a great period of open doors, of opening 
up the mind and great inspiration.”

Stefka Tsaneva, collaborator in the Cultural Programme 
department of Goethe Institute Bulgaria
Stefka Tsaneva was Project Coordinator at Open Arts, 2015-
2016.

“In the beginning, there was the artnewscafé, 
followed by Open Arts, and then there was the Night. 
Respectively, the office, which has always looked in 
one and the same way over the years with this big 
logo. I can think of some more visual things, since 
I spent three years of my life there, in Otets Paisiy 
Street, and my visual memory is very strong, and that 
is why I find it difficult to articulate it verbally at the 
moment.“

Подготовка за фестивала Улица Отец 
Паисий 2014
от ляво надясно: Станислава Груева, 
Златка Неделчева, Стефка Цанева, 
Екатерина Чапърова
снимка: архив фондация „Отворени 
изкуства“
Preparation for Otets Paisiy Street Festival, 
2014
from left to right: Stanislava Grueva, Zlatka 
Nedelcheva, Stefka Tsaneva, Ekaterina 
Chaparova
photo: Open Arts Foundation archive 
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Част от екипа на НОЩ/Пловдив 2016, 
дни преди фестивала, от ляво надясно: 
Василена Панчарова, Виктор Янков, 
Веселина Сариева, Стефка Цанева, 
Деляна Ангелова
снимка: Лина Кривошиева 
Part of the NIGHT/Plovdiv 2016 team left to 
right: Vasilena Pancharova, Viktor Yankov, 
Vesselina Sarieva, Stefka Tsaneva, Delyana 
Angelova
photo: Lina Krivoshieva

Светлана Куюмджиева, куратор, артистичен директор 
на ОФ „Пловдив 2019“
Светлана Куюмджиева участва в разработването на 
проекта „Въведение в съвременното изкуство“ заедно с 
Веселина Сариева и „Отворени изкуства“ и води част от 
първите лекции в платформата през 2011 г.

 – Спомням си, че се видях с Веселина в Пловдив пре-
ди 10 години и тя ми сподели, че е била в Берлин 
на „Нощ на музеите и галериите” и беше много 
впечатлена. Спомням си, че тогава направихме 
един уъркшоп с пловдивски музеи и галерии, на 
който говорихме и обменяхме различни прак-
тики как се сформира съдържание, как се прави 
специално събитие, как се организира „Нощ на 
музеите и галериите”. Спомням си и първите 
издания и целия възторг, който беше свързан 
от страна на публиката с тях, защото нямаше 
„Нощ на музеите и галериите” по онова време и 
беше революционно събитие в онзи момент.

Svetlana Kuyumdzhieva, curator, Artistic Director of Plovdiv 
2019 Municipal Foundation
Svetlana Kuyumdzhieva participated in the An Introduction 
to Contemporary Art project together with Vesselina Sarieva 
and Open Arts. She delivered part of the first lectures in the 
platform in 2011.

“I remember meeting Vesselina in Plovdiv 10 years 
ago when she told me she had attended the Night 
of Museums and Galleries in Berlin and she was very 
much impressed. I remember that then we organised 
a workshop with museums and galleries from Plovdiv, 
at which we discussed and exchanged different 
practices about how to form content, how to prepare 
a special event, and how to organise the Night of 
Museums and Galleries. I also remember the first 
editions and the entire delight, which, on the part of 
the audience, was connected with them, as there was 
no Night of Museums and Galleries at the time and it 
was a revolutionary event at that moment.”
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Фондация „Отворени изкуства“ благодари на всички, които 
са били част от екипа, проектите, инициативите и каузи-
те ѝ, на всички стажанти, доброволци и партньорите ни 
през годините:

Фондация „Америка за България“
Община Пловдив
ОФ „Пловдив 2019“
Община Стара Загора
Община Пазарджик
Община София
Министерство на културата на Република България
Национален фонд „Култура”
Посолствo на САЩ в България
Посолствo на Австрия в България
Посолствo на Израел в България
Посолство на Ирландия в България
Посолство на Холандия в България
Посолство на Финландия в България
Посолство на Франция в България
Френски културен институт в България
Чешки център, София
Британски съвет в България
Институт „Сервантес“ - София
Полски културен институт в София
Гьоте Институт България
IN SITU, Марсилия
FLUC, Виена
Гауденц Б. Руф
ОЕ Шалом, Пловдив
Отдел за изкуство и култура във Федералното 
канцлерство на Австрия
Български културен институт „Дом Витгенщайн”, Виена
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Виена
Turkish Cultural Foundation
Американска Фондация за България
Институт за съвременно изкуство-София
Фондация „Изкуство дела и документи”, София
Софийска градска художествена галерия
Културен център на Софийския университет
Национална художествена акадeмия, София
Национална художествена галерия, София
Националната академия за театрално и филмово изкуство 
„Кръстьо Сарафов“
Център за култура и дебат „Червената къща“
Дни на Европейското културно наследство
ОИ „Старинен Пловдив“
Градска художествена галерия - Пловдив
Регионален етнографски музей - Пловдив
Регионален исторически музей - Пловдив
Регионален археологически музей - Пловдив
Природонаучен музей - Пловдив
Музей на авиацията - Крумово
АМТИИ Пловдив
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Студентски съвет към ПУ „Паисий Хилендарски“
Фондация „Бауерзакс“, Пловдив
Индъстри Уоч Груп, Пловдив

Triple Green Building Group
Държавен архив Пловдив
Регионална дирекция „АРХИВИ” Пловдив
НАРД, Пловдив
Фондация „Арт Офис”
Сдружение „Терра Алтера”
Сдружение „Изкуство днес”, Пловдив
EVN Collection, Виена
Фондация „Рикар“ в България
Pernod Ricard Bulgaria
ОББ
VISA
EVN България
Ментор Мейт
Absolut
Alpha Bank
СиБанк
Ogilvy Group Bulgaria
VIVACOM Fund
Vivacom Art hall
DDB България 
Мобилтел
Туборг
LIDL
Каменица
КЦМ 2000 АД
Ситигаз
Мr Bricolage
ВХВ ООД
ATARO Клима
Международен панаир Пловдив
Star Hotel
Holiday Inn, Пловдив
Imperial Hotel&Spa
Хотел „Лайпциг“
Guest house Old Plovdiv
DitaBus
Интерлийз Ауто
ПТ Холдинг
ИК „Жанет 45“
Pulsio Print
Деко Дизайн Груп
Билборд Принт
ФотоФорум
Принт студио 21
Фабрика за дигитален печат 2х2
News Outdoor
FairNet
Кривицки
Apple Centre
Кантек
Duropack Trakia
Star gallery
На тъмно
Eco bags Bulgaria
Студио ПУНКТ
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Open Arts Foundation would like to thank everyone who has 
been part of the team, projects, initiatives and causes, to all 
trainees, volunteers and partners over the years:

America for Bulgaria Foundation
Plovdiv Municipality
Plovdiv 2019 Municipal Foundation
Stara Zagora Municipality
Pazardzhik Municipality
Sofia Municipality
Bulgarian Ministry of Culture
National Culture Fund
U.S. Embassy in Bulgaria
Embassy of Austria in Bulgaria
Embassy of Israel in Bulgaria
Embassy of Ireland in Bulgaria
Embassy of Netherlands in Bulgaria
Embassy of Finland in Bulgaria
Embassy of France in Bulgaria
French Cultural Institute in Bulgaria
Czech Centre Sofia
British Council in Bulgaria
Cervantes Institute, Sofia
Polish Cultural Institute, Sofia
Goethe Institute Bulgaria
IN SITU, Marseille 
FLUCA, Vienna
Gaudenz B. Ruf Award
OE Shalom, Plovdiv
Department of Art and Culture of the Federal Chancellery of 
Austria
House Wittgenstein Bulgarian Cultural Institute, Vienna 
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Vienna
ICA – Sofia
Art, Deeds and Documents Foundation, Sofia
Sofia City Art Gallery
Cultural Centrе of Sofia University
National Academy of Arts, Sofia
National Art Gallery in Sofia
Krastyo Sarafov National Academy for Theatre and Film Arts
Red House Centrе for Culture and Debate
Days of European Cultural Heritage
Ancient Plovdiv Municipal Institute
City Art Gallery - Plovdiv
Regional Ethnographic Museum - Plovdiv
Regional Museum of History - Plovdiv
Regional Archaeological Museum - Plovdiv
Natural History Museum - Plovdiv
Aviation Museum - Krumovo
Art Academy Plovdiv
Paisiy Hilendarski University of Plovdiv
Student Council at Plovdiv University
Bauersachs Foundation, Plovdiv
Industry Watch Group
Triple Green Building Group
State Archive Plovdiv
Archives Regional Directorate, Plovdiv
Association of the Bulgarian Guides

NAVA, Plovdiv
Artofice Foundation
Terra Altera
Art Today Association, Plovdiv
EVN Collection, Vienna
Ricard Foundation in Bulgaria
Pernod Ricard Bulgaria
UBB
VISA
EVN Bulgaria
Mentor Mate
Absolut
Alpha Bank
Ci Bank
Ogilvy Group Bulgaria
VIVACOM Fund
Vivacom Art hall
DDB България 
Mobiltel
Tuborg
LIDL
Kamenitsa
KCM 2000
Citygas
Мr Bricolage
VHV Ltd
Ataro Klima
International Fair Plovdiv
Star Hotel
Holiday Inn, Plovdiv
Imperial Hotel & Spa
Hotel Leipzig
Old Plovdiv Guest House
DitaBus
Interlease Auto
PT Holding
Janet 45
Pulsio Print
Decko Design Group
Bilboard Print
PhotoForum
Print Studio 21
2x2 Digital Print Studio
News Outdoor
FairNet
Кrivitski
Apple Centre
Cantek
Duropack Trakia
Star gallery
NA TAMNO
Eco Bags Bulgaria
PUNKT Studio
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Юбилейно издание по случай 10-годишнината на 
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случая изложба „ТУК НАВСЯКЪДЕ“ с куратор Владия 
Михайлова
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