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1. F*ck reality, go comics! / Quest Fisting и Trois Grâces / аrtnewscafé, ул. „Отец Паисий“ 38
2. 24 април 1915 г. / Aрменски културно-информационен център и арменски скаути Хоментмен / Книжарница 
„Консервна“ / ул. „Отец Паисий“ 29
3. В града и отвъд / Димитър Бочуков, Десислава Димчева, Росица Бочукова, Христофор Балабанов, Гергана 
Табакова / Le petit monde / ул. „Отец Паисий“ 5
4. Aвторска изложба IVANOVA / Бутик „IVANOVA” / ул. „Отец Паисий“ 7 
5. Улична изложба „Поведение“ / репродукции / Иво Бистрички, Александър Петков, Александър Ангелов, 
Стела Василева, Михаела Власева, Виолета Танова и Гордън Картър / Локации по ул. „Отец Паисий“
6. Кирковец на сянка не седи – кирковец сянка пази! / PELSA Plovdiv Club / Пицария “Златна круша” /
ул. „Отец Паисий“ 30 
7. Динамика в мрака-светлина / Ева Петкова / Галерия Пиронеса / ул. „Отец Паисий“ 34
8. Автентичност и пловдивски улици / Росен Танев / Le petit monde / ул. „Отец Паисий“ 5 
9. Gusto Trash / проект на Красимир Р. Добрев / Локации по ул. „Отец Паисий“
10. HALF-LIFE / Стефан Николаев / Куратор: Емил Урумов / Галерия Sariev Contemporary / ул. „Отец Паисий“ 40

ИЗЛОЖБИ ЮНИ /11.00 - 19.00/

ЮНИ

ЮНИ

ЮНИ

ЮНИ

ЮНИ

ЮНИ

1. Автоматичен генератор на котешко съдържание за интернет (АГКСИ) / проект на Дилян Бакалски / 
Локации по ул. „Отец Паисий“
2. Инструктиращ шлем / проект на DAMA12 / ул. Генерал Гурко 
3. Под шапката на местните / проект на Хамалогика / Локации по ул. „Отец Паисий“
4. MITOSIS / Интерактивна инсталация на Вито Валентинов / ул. „Отец Паисий“ 38 / 7-9 юни
5. Заедно / проект на “Caché Atelie” / Локации по ул. „Отец Паисий“ 
6. Влез / проект на “Caché Atelie” / Локации по ул. „Отец Паисий“
7. Flyers / проект на Маркета Кинтерова (Чехия) / Локации по ул. „Отец Паисий“ 

ЮНИ

ИНСТАЛАЦИИ

МУЗИКАЛНА СЦЕНА 
Илко Биров, Браян Смит (САЩ), Изборът на Аларма: I/O и Blush / ул. „Отец Паисий“ 38

1. Официално откриване на фестивал „Улица Отец Паисий – Поведение“ / Парти / Мартин Илиев / 
аrtnewscafe / 18:00-23:00 / 7 юни 
2. Otets Paisiy Str. Wanna Be / Парти / Yves O, JOOBBA, Visitor Q / Bar Gramophone / 23:00 / 7 юни
3. Литература на тъмно: Винаги нощта / Тодор П. Тодоров и DJ Plus Minus (Унгария) / парти / Фабрик бар / 
ул. „Отец Паисий“ 31 / 22:30 / 8 юни
4. „Харлем шейк“ за Васил Бамбурски / Хосе, Станимир Навущанов, DJ Nearly Dog & Zappa TV / парти / 
Фабрик бар / ул. „Отец Паисий“ 31 / 21:30 / 9 юни

ПАРТИ

ПЕТЪК 7 юни
1. NOTION / N 233 / музикален пърформанс / Пиано пъб Fourplay / ул. „Отец Паисий“ 16 / 21:00-22:00
2. Relations of The Ellipsis / Ян Пфайфър / прожекция / Античен Одеон / ул. Генерал Гурко / 21:00-21:30 
3. Витоша / В присъствието на режисьора Любомир Младенов / прожекция / Фабрик бар / ул. „Отец Паисий“ 31 
19:00 / вход: 3 лв.
СЪБОТА 8 юни
4. Артистът присъства формално на земята / Красимир Добрев / присъствие / ул. „Отец Паисий“ 32 
5. Разговор с Ян Пфайфър (Чехия) / Ян Пфайфър (Чехия) и Катерина Хуртаева / artnewscafe/ ул. „Отец Паисий“ 38 
13:00-14:00 
6. Интернет радио „Бинар“ / предаване на живо / магазин „Барака“ / ул. „Отец Паисий“ 15 / 14:00-18:00 
8. Поведението фотоновела / Любомир Младенов и Крум Филипов / разговор / artnewscafe / 
ул. „Отец Паисий“ 38 / 15:00-16:00
9. Думите като стая / Петко Танчев, Катерина Георгиева / пърформанс / Le petit monde / 
ул. „Отец Паисий“ 5 / 15:00
10. Explicit Behavior / видео селекция / Студио Даухаус / прожекция / Фабрик бар / ул. „Отец Паисий“ 31 / 
16:30-18:00 
11. Представяне на списание „Granta“ / Светлозар Желев (гл. редактор) и Манол Пейков (изд. „Жанет 45“) / 
разговор / ул. „Отец Паисий“ 32 / 16:00-17:30
12. Йоан 7:8 / Dimanche Rouge Festival: Кая Отстак (Естония) / пърформанс / ул. „Генерал Гурко“ / 17:00-17:30
13. Представяне на сп. „Страница“ / Младен Влашки, Александър Чобанов, Александър Христов, Нина 
Желязкова / разговор / ул. „Отец Паисий“ 32 / 17:30-19:00
14. Имиграция в куфар / Нено Белчев / видео-пърформанс / пред artnewscafe / 18:00-18:30 
15. Вкаменен шоколад – течен камък / Огнян Читаков / шоколади „Гайо“ и Jamja / пърформанс / 
ул. „Станислав Доспевски“ пред ГХГ / 18:30-21:00
16. Филми на студенти от Мастер клас на проф. Георги Дюлгеров / НБУ / прожекция / Античен Одеон / 
ул. Генерал Гурко / 21:00-22:30
17. Литература на тъмно: Винаги нощта / Тодор П. Тодоров и DJ Plus Minus (Унгария) / литературен 
пърформанс / парти / Фабрик бар / ул. „Отец Паисий“ 31 / 21:00  
НЕДЕЛЯ 9 юни
18. Вкаменен шоколад – течен камък / Огнян Читаков и шоколади „Гайо“ / акция / ул. „Станислав 
Доспевски“ пред ГХГ / 12:00 
20. Транссексуален живот / Мария Попова (Испания), ЛГБТ - Пловдив / прожекция / Пиано пъб Fourplay / ул. 
„Отец Паисий“ 16 / 17:00-18:30
21. „Харлем шейк“ за Васил Бамбурски / Хосе, Станимир Навущанов, DJ Nearly Dog & Zappa TV / прожекция / 
Фабрик бар / ул. „Отец Паисий“ 31 / 19:00-23:00 

СЪБОТА 8 юни
1. Работилница „На тъмно“ / Магазин „На тъмно“ / Пловдив / фото-акция и уъркшоп / ул. „Д-р Г. Вълкович“ 6 / 
11:00-23:00
2. Акция на цирк „Кумбо“ / цирк „Кумбо“ / акция / ул. „Станислав Доспевски“ до ГХГ / 11:00
3. Гола консумация / КЕКС – Кулинарно експериментален колектив / София / кулинарна акция / 
ул. „Станислав Доспевски“ пред ГХГ / 11:30-15:30 
4. Икономически игри / „Икономическа библиотека“ и фондация „Бауерзакс“ / България / интерактивна акция, 
игри / ул. „Станислав Доспевски“ пред ГХГ / 12:00-18:00
5. Бaзар „Мон бижу“ / по ул. „Отец Паисий“ от Джумаята до пресечката на ул. „Станислав Доспевски“ / 11:00 
6. „Визуалното мислене – спящият творец във всеки от нас“ – Творчески сесии FLOW / Светла 
Тодорова / уъркшоп, разговор / Фабрик бар / ул. „Отец Паисий“ 31 / 13:30-14:30
7. PLOVEDIV / фото-акция / ул. „Станислав Доспевски“ / 14:00-19:00
8. Работилница за камера обскура / Борис Ковачев / уъркшоп / Фабрик бар / ул. „Отец Паисий“ 31 / 16:30-18:00
НЕДЕЛЯ 9 юни
9. Бавното родителство като стил на поведение. Да играем устойчиво с екологичните играчки 
PlanToys. / детски кът / ул. „Станислав Доспевски“ до ГХГ / 10:00-14:00
10. Родителство по Монтесори - как да помогнем на нашите деца да растат смели, 
самостоятелни и любознателни / Валентина Портева / лекция / ул. „Станислав Доспевски“ до ГХГ / 11:00-13:00
11. Aкция на цирк „Кумбо“ / Цирк „Кумбо“ / акция / ул. „Станислав Доспевски“ до ГХГ / 11:00
12. Работилница „На тъмно“ / Магазин „На тъмно“, Пловдив / фото-акция и уъркшоп / 
ул. „Д-р Г. Вълкович“ 6 / 11:00-18:00
13. Бaзар „Мон бижу“ / по ул. „Отец Паисий“ от Джумаята до пресечката на ул. „Станислав Доспевски“ / 
11:00  
15. Икономически игри / „Икономическа библиотека“ и фондация „Бауерзакс“ / България
интерактивна акция, игри / ул. „Станислав Доспевски“ пред ГХГ / 12:00-18:00
16. Представяне на теста Self Awareness и безплатни сесии за участниците / Георги Стоев
разговор / уъркшоп / artnewscafe / ул. „Отец Паисий“ 38 / 13:00-14:30
17. Комикс-джем и представяне на българското комикс издание "Ко-миксер" / Милена Симеонова, 
Славина Симеонова, Ива Груева, Ивайло Драганов / уъркшоп, презентация / ул. „Генерал Гурко“ / 13:00-15:00
18. Работилница за камера обскура / Борис Ковачев / уъркшоп / ул. „Отец Паисий“ 32 / 14:00-16:00
19. „Визуалното мислене – спящият творец във всеки от нас“ - Творчески сесии FLOW / Светла 
Тодорова / уъркшоп, разговор / ул. „Генерал Гурко“ / 15:30-16:30
20. Импровизации на ХаХаХа Импро театър / ул. „Станислав Доспевски“ пред ГХГ / 16:00
21. S-R – психологически сесии / Фондация „Качество за живот“ / водещ: Тоня Зозикова
лекция / ул. „Отец Паисий“ 32 / 16:30-18:00
22. SPECTRUM MUSIC LAB: Китарен уъркшоп / проект на Stage 51, водещ: Светлин Стайков 
уъркшоп / Пиано пъб Fourplay / ул. „Отец Паисий“ 16 /19:30-21:00
23. Time machine / Цирк „Кумбо“ / аудио-визуален пърформанс / Античен Одеон, ул. „Ген. Гурко“ / 20:00-21:00 

СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА

УЛИЧНИ АКТИВНОСТИ

СЪБОТА 8 юни
1. Поведението ТАБУ / интерактивна акция, изложба, игри / Еротичен магазин „Купидон“/ ул. „Отец Паисий“ 31 
11:00-20:00
2. PS 1 Challenge / игри / ателие Upside Down / ул. „Отец Паисий“ 32 А / 11:00-20:00 
3. Арома-психо тест „Уличници ли сте?“ / акция / магазин “Baraka”/ ул. „Отец Паисий“ 15 / 14:00-19:00
4. Документален филм на Армин Вегнер / Aрменски културно-информационен център и арменски скаути 
Хоментмен / прожекция / Пиано пъб Fourplay / ул. „Отец Паисий“ 16 / 15:00-16:30
5. Гластът на струните / Звездана Новакович (Словения) и София Хьогстадиус (Швеция) / концерт / Le petit 
monde / ул. „Отец Паисий“ 5 / 15:00-16:00
6. Street haircut / интерактивна акция / Фризьорски салон „Арлет“ / ул. „Отец Паисий“ 9 / 16:00-19:00 
7. Литературно четене на пловдивски автори / четене / Книжарница „Консервна“ / ул. „Отец Паисий“ 29 / 
18:30-20:00
8. Акустична вечер с топла музика / група Н.Е. (Георги Георгиев-китари и вокали, Димитър 
Станков-китари, Камен Балджиев-ударни) / концерт / Le petit monde / ул. „Отец Паисий“ 5 / 21:00-23:00
9. Николай Карагеоргиев – Трио / Николай Карагеоргиев – китара, Александар Леков – бас, Начо Господинов - 
барабани / концерт / Пиано пъб Fourplay, ул. „Отец Паисий“ 16 / 22:00
НЕДЕЛЯ 9 юни
10. Поведението ТАБУ / интерактивна акция, изложба / Еротичен магазин „Купидон“ / ул. „Отец Паисий“ 31 / 
11:00-20:00
11. Как се прави щампа? / уъркшоп / Ателие Upside Down / ул. „Отец Паисий“ 32 А / 14:00-15:30
12. Кирковец на сянка не седи – кирковец сянка пази! – представяне Виртуалния музей на PELSA 
във връзка с 55 годишния юбилей на ЕГ „Пловдив” / прожекция / Златна круша / ул. „Отец Паисий“ 30 / 
14:00-16:00
13. Чифликът на чучулигите / Aрменски културно – информационен център и арменски скаути 
Хоментмен / прожекция / Пиано пъб Fourplay / ул. „Отец Паисий“ 16 / 14:30-16:00
14. Неделен салон / Самуил Кехайов / тематично парти / artnewscafe, ул. „Отец Паисий“ 38 / 15:00-20:00

ОБИТАТЕЛИТЕ ДЕЙСТВАТ

Партньори:Организатор: С подкрепата на: Медийни партньори:

     ФЕСТИВАЛНА КЪЩА 

         ул. „Отец Пасисий“ 5 / 11.00-19.00 /
София Куиър Форум / Пловдив Ремикс / Куратори / Боряна Росса и Станимир Панайотов / Участници / Алла 
Георгиева (България) / Аделина Попнеделева (България) / Войн де Войн (България/Германия) / Ищван Кантор 
(Унгария/Канада) & Нина Арсено (Канада) / Олег Мавроматти (България/Русия) / Боряна Росса & УЛТРАФУТУРО 
(България/САЩ) / Что делать? (Русия) и Владан Йеремич (Сърбия) / Умная Маша / Наталия Тодорова (България)
Годината на нашето недоволство / изложба на студио „Нагледна“
Просто око / изложба на Велизар Димчев 
Relations of The Ellipsis / проект на Ян Пфайфър (Чехия)
Мисия Икар: Бягство от митологията / изложба на Ива Вачева (Германия)
СЪБОТА 8 юни
Годината на нашето недоволство / студио „Нагледна“ / разговор / 14:30-15:30
The Queer Virgin Icone n'1 / Dimanche Rouge Festival представя FraiseVinyl (Корея/Франция) / прожекция / 16:00-18:00



Партньори:

Организатор: С подкрепата на:

Медийни партньори:

СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА

WWW.OPSFESTIVAL.COM

1. София Куиър Форум  – Пловдив 
Ремикс
2. Наталия Тодорова (България)
3. “Relations of The Ellipsis” / проект 
на Ян Пфайфър (Чехия)
4. „Мисия Икар: Бягство от 
митологията“ / изложба на Ива 
Вачева (Германия) 
5. Студио „Нагледна“
6. Video room
7. „Просто око“ / изложба на 
Велизар Димчев

ИЗЛОЖБИ ФЕСТИВАЛНА КЪЩА

УЛИЧНИ 
АКТИВНОСТИ

ОБИТАТЕЛИТЕ ДЕЙСТВАТ

ФЕСТИВАЛЪТ
Тази година централна в концептуално отноше-
ние е селекцията във Фестивалната къща.
Самият избор на полуизоставената къща, която 
ще се превърне в дом на фестивала, бележи един 
нов и по-задълбочен опит да се използват дадено-
стите на градската среда, да се префункциона-
лизират и облагородят места, на които да се 
вдъхне живот именно чрез изкуство.
С типичния за цялостната програма на фести-
вала подход към разнообразието е подбрана и 
селекцията от изложби във Фестивалната къща.
Петте отделни проекта представят амбива-
лентни тълкувания на тема „Поведение“ и обхва-
щат широк тематичен и жанров диапазон.
Така например изложбата „София Куиър Форум – 
Пловдив Ремикс“ поставя в центъра на внимание-
то едно не-/традиционно поведение и отношение 
към идентичността, докато студио „Нагледна“ 
представя един алтернативен поглед върху 
протестите в последните месеци и в този 
смисъл едно различно поведение на протест.
Художничката Ива Вачева тематизира радикал-
ната идея на Сократ за "бягството на изкуство-
то от митологията" и я интерпретира като 
опит за бягство от реалността, истината, 
съдбата - една патетична "Мисия невъзможна". 
Смисловата цялост на проектите във Фестивал-

Фестивалът „Улица Отец Паисий“ тази година е 
като калейдоскоп, през който минават множество 
възгледи и тълкувания на темата „Поведение“. За 
пръв път личната интерпретация на куратора е 
обособена в отделна програма, чиито събития 
по-силно от всички останали са споени от една обща 
идея и цялостна визия. "Специалната програма" об-
хваща разнообразни събития в естетическо, тема-
тично и жанрово отношение – така например част 
от селекцията са отделни изложби, инсталации, 
пърформанси, лекции, презентации и четения. 
Макар и на пръв поглед твърде различни като стил 
всички събития от "Специалната програмата" пред-
ставят един специфичен вид "Поведение". Някои по-
ставят акцент върху социални и/или общочовешки 
въпроси (напр. „Имиграция в куфар“), други отпра-
вят поглед към ролята на артиста (Красимир Г. 
Добрев) и поведението към материала и самото из-
куство (Шоколади Гайо, Огнян Читаков и "Поведение-
то като фотоновела"). Изключително важно място в 
програмата заемат и сайт-спесифик инсталации-
те, защото основна за фестивала тази година е 
идеята да се търсят нови начини да се активира 
градската среда, да се постави на фокус улицата и 
нейният артистичен потенциал.

Организаторите на фестивала за пореден път се 
доверяват на обитателите и техните идеи за пред-
ставяне по време на фестивала. Програмата „Оби-
тателите действат“ е от голямо значение за съби-
тието „Улица Отец Паисий“, чиято неизменна цел е 
да постави на фокус именно улицата – нейната 
история, специфика и бъдеще. Именно чрез участие-
то на обитателите фестивалът се превръща в 
една обща инициатива и показва, че градът е не 
просто обиталище, а дом и вдъхновение.Традицион-
но всеки живеещ и работещ на улица „Отец Паисий“ 
има пълната свобода да се включи с програма по 
свой избор. Тази година фестивалът се радва на 
широк интерес от страната на обитателите, 
което личи и в богатата на събития програма, 
които те са подготвили. Освен традиционните 
локации (Арменската общност, Фабрик бар, Арт-
нюскафе, бутик „Барака“) тази година за пръв път 
се включват и множество други, които с изключи-

Традиционно фестивалът „Улица Отец Паисий“ оживява 
улицата, придава й нов живот и създава една съвсем 
различна от ежедневната атмосфера. Напълно в духа на 
традицията и тази година улицата ще се превърне в 
средоточие на градския поток, в активно място, където 
се случват множество събития – концерти, уъркшопи, 
игри и интерактивни акции. Програмата „Улични актив-
ности“ носи най-силно позитивния фестивален заряд – 
веселото настроение, цветовете и глъчката. Именно в 
тази програма всеки, който иска да учи, да твори и да се 
забавлява – ще открие себе си. И при все това, всяко едно 
от събитията е преминало през призмата на тазгодиш-
ната тема „Поведение“ – как изразяваме себе си 
(фото-акции), как работим (уъркшопи) и как възприемаме 
живота около себе си, града и улицата (разговори, игри). 
Освен за всеки, който търси приключения и положителни 
емоции през уикенда, програмата предлага и по нещо за 
най-малките.

ната къща се допълва от три проекта, създаде-
ни специално за фестивала.
Единият от тях е „Просто око“ на Велизар 
Димчев, който дава един мистичен и леко ирони-
чен поглед към човешкото влечение към необяс-
нимото и свръхестественото.
Нови, специални проекти ще представят и арти-
стите Ян Пфайфър (Чехия) и FraiseVinyl (Фран-
ция/Корея, част от специалната селекция на 
фестивала Dimanche Rouge).
Пфайфър се съсредоточава върху урбанистично-
то пространство на Пловдив и собствените си 
представи за него, докато в своята работа 
FraiseVinyl също засяга темата за половата иден-
тичност.

Във всеки контекст значението на термина „ПОВЕДЕНИЕ” може да бъде различно 
интерпретиран. В биологията например има хранително, размножително или 
поведение на самосъхранение. В психологията фокусът пък ще се насочи към 
личността – действията (или бездействията), говора, маниерите, езика на тялото, 
външния вид. Политиката ще говори за гражданска позиция, политическа актив-
ност или пасивност. Социалното поведение пък ще включва определени разбира-
ния за етикет, нормативност в обществото, приемливост или не.

Но независимо от областта и контекста, дефиницията винаги ще води към базисно-
то твърдение, че поведение е всеки вид обмен на индивида със средата – била тя 
социална, природна или градска. И именно човекът със своето поведение, резул-
тат от съзнателни и подсъзнателни импулси, превръща пространството в място.

А мястото, което ще се превърне в отправна точка за творчески търсения и интер-
претации, за колективно пре-/осмисляне и диалог, е улица „Отец Паисий” в Пло-
вдив. Едноименният фестивал, организиран от фондация „Отворени изкуства” ще 
изследва човешкото поведение във всичките му форми и отраженията му върху 
градската среда чрез най-различни прояви, обхващащи лекции, дискусии, уърко-
шопи, пърформанси, изложби, инсталации и прожекции.

В това безкрайно поле от възможни тълкувания на термина „ПОВЕДЕНИЕ” организа-
торите предлагат условната концептуална рамка отражения-промени-перспекти-
ви. Не за да ограничат, а за да вдъхновят и насочат колективната творческа енер-
гия на участниците в посока, която кореспондира с конкретното място и основните 
цели на фестивала. Трите концептуални акцента се намират в метафоричен и 
чисто лингвистичен кръговрат, който позволява изграждането на смислова цялост 
около мотото „ПОВЕДЕНИЕ”.

телен ентусиазъм се впуснаха в организацията на 
събития, сред тях са Пиано пъб Fourplay, Le Petit 
Monde, галерия „Пиронеса“, бутик IVANOVA. Благода-
рение на тяхното участие, фестивалът ще се 
превърне в истински празник на улицата, в продукт 
на общата фасцинация от това уникално за Пловдив 
място.
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