
time reflect upon history and architecture, so-
cial and other issues as well as urban habitat 
– to find our own place within a particular 
city structure.
The places inspired us and gave direction 
to the format which the festival took shape 
and form - through communication. We felt 
that by doing this we have the will power to 
change our own surrounding where we live, 
how we communicate with space and tran-
scend the past and future in a way possible 
only through art with direct response to the 
social environment, transcribing histories, 
memories, textures and functions into art. 
It is an an injection of international creative 
thinking of alternative spaces in Eastern Eu-
rope.
”We believe that art has a function in the 
society and we delegate that function back 
to it.”
    Nia Pushkarova

Това е разсъждение в една романтична 
перспектива. В реалността заключението е 
по-сурово. 
Фестивалните форми в България често 
имат конвулсивен характер – правят 
резки, немотивирани движения, появяват 
се, изчезват, замръзват в развитието си, 
раздуват се, смаляват се, потъват в забрава, 
изплуват отново или грешат по случайност. 
Причините за тези малформации по 
рождение често са тривиални и се свеждат 
до две думи – финансови и концептуални.
 Затова винаги, когато в България се 
появи фестивал с доброто намерение да 
се превърне в нещо устойчиво, към него 
рядко се подхожда с доверие. Фестивалът 
за съвременно изкуство ”Водна кула” вече 
придоби статут на стабилност. ”Устойчив 
и стабилен” са думи, които ползваме 
за удобство, в името на коректността и 
умерения тон. Те не подхождат на този 
фестивал. Затова, нека кажем, че Water 
Tower Art Fest е извън рисковата зона на 
деформациите. 
”Водна кула”, фестивалът за съвременно 
изкуство в алтернативни пространства, е 
създаден от мечта и съществува като мечта. 
Във все същия, мечтателен характер, не се 
отказва от своето съществуване. Той не е 
изкривен или вманиачен в действителността, 
но често я употребява. Днешното (не само 
тук, на това седеммилионно парче земя) 
обособява ”голямото общо” във фестивала. 
WTAF за пръв път се събужда преди пет 
години, роден от/в една сграда – водната 
кула в столичния квартал ”Лозенец”. Всеки 
фестивал обладава определени простран-
ства, просмуква се в тях. Рядко обаче това 

се случва с такава свръхопределеност 
и най-позитивна вкопченост. ”Лозенец” 
е един от престижните и, да приемем, 
централни квартали на София и все пак 
водната кула, обрасла в собствената си 
среда, погълната от своята растителност, 
е особен отрязък с определена социална и 
архитектурна история. Дълго време кулата 
е съществувала в някаква социално-
квартална неопределеност. Самотно, тъм-
но, страшно, тихо в саморазрухата си, това 
пространство е носело всички белези на 
онези плашещи мрачни къщи, всяващи 
ужас, просто защото отдавна нищо не е 

съществувало в тях. Вдъхновението, на 
първо четене, е една единствена сграда, за 
която сдружение “Име” и още малко хора, 
вярващи в обща идея, преди повече от пет 
години си представят, че съвременните 
художници биха я намерили интересна, 
че биха работили в и за нея. Истината е, 
че съвременното изкуство често ползва 
изоставени или разпадащи се пространства, 
сгради от друго време. 
В един приказен прочит, кулата би била 
ограничаваща, защото кулата често е 
затвор. Там са заключвани красавици и 
красавци, ограничени от външния свят. Но 
това не е теза, която заслужава дълбочина, 
защото водната кула има съвсем ясна 
социална и далеч не приказно-страховита 
цел.
Общата рамка е именно социалната, 
сложните теми за другостта,  етнически, 
расови, полови, малцинствени проблеми, 
предразсъдъците, качеството на живота 
в градска среда, екология, както и най-
слабите места на всяко развито или 
развиващо се общество, като хората в 
неравностойно положение, изоставените 
деца, но и различните “ежедневности”, 
като например една сватба. Функцията 
на един фестивал не би трябвало да е 
просто “представителна” (имам предвид, 
показваща, представяща изкуство). Добре 
би било, тя да има някакъв по-висок смисъл. 
Това, което WTAF прави в тази посока е, 
че освен експонирането на изкуството, 
създава и една паралелна програма от 
уъркшопи, конференции и лекции. Защото 
фестивалът, по презумпция, трябва да 
оформи и една критическа, а защо не и 
теоретична рамка. Затова, не петте години, 
а неговата завършеност прави “Водната 
кула” фестивал “вън от опасност”. 
Годините обаче разширяват полето на дей-
ствие. Близо 150 артисти от цял свят бяха в 
София през 2011 г. Различни изразни сред-
ства, разнообразните съвременни фор-

ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА -
ОТ 15 ДО 30 ОКТОМВРИ 2011

Презентация на фестивала и
изложба с творби от последното 
издание на фестивала. Събитието  
се състоя в Националната Художест-
вена Гимназия - Троян,  Национална 
гимназия за приложни изкуства 
„Тревненска школа” - Трявна и 
Музея за съвременно изкуство -
София. С подкрепата на Гьоте 
Институт - София и Израелско 
Посолство в София.

REQUESTS OF FUTURE FEST SUB-
MISSIONS AT

info@watertowerartfest.com -
deadline February
after February open call will be 
published

КОНТАКТИ

www.watertowerartfest.com
info@watertowerartfest.com
twitter: @watertowerfest

инфо пункт:
галерия Име, ул. Богатица 9

info point:
gallery Ime, 9 Bogatica str

ОБЯВИ

СВОБОДНО ДИШАЩИ И СВОБОДНО 
БЯГАЩИ. ТОВА ОБИКНОВЕНО СА МЕЧ-
ТАТЕЛИТЕ. ТЕ НЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ 
ЖИВОТОПОДДЪРЖАЩИ СИСТЕМИ И 
НЯМАТ ДВИЖЕНЧЕСКИ ИЗМЕНЕНИЯ. 
ТОВА НАЧАЛО, МОЖЕ И ДА СЕ СТОРИ 
ОТВЛЕЧЕНО, НО ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ 
УБЕЖДАВАМ, ЧЕ ДА ГОВОРИШ, ПИШЕШ, 
ДА МИСЛИШ, А ОЩЕ ПОВЕЧЕ – ДА 
СЪЗДАВАШ ИЗКУСТВО В БЪЛГАРИЯ, 
Е ОТВЛЕЧЕНА РАБОТА, РАБОТА ЗА 
МЕЧТАТЕЛИ. ТУК ЧЕСТО, ЗА ДА ПОД-
ДЪРЖАТ ИЗКУСТВЕН ЖИВОТ, ДА СИ-
МУЛИРАТ, ЧЕ ТЯЛОТО НА ИЗКУСТВОТО 
ФУНКЦИОНИРА, СЕ ПОЯВЯВАТ ФЕСТИ-
ВАЛИ. И АКО НЕ СА СЪЗДАДЕНИ ОТ 
МЕЧТАТЕЛИ, ТЕ ИЛИ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ 
ДЪЛГО, ИЛИ ЕСТЕСТВЕНИ ПРОЦЕСИ ГИ 
ПРЕВРЪЩАТ В ”ЗАДЪХАНИ СИСТЕМИ”.

„Hi, thank 
you all for 
the festival. 
I had a lot 
of fun and 
good memories 
of all meet-
ings to car-
rie into the 
future...”    
Peter West-
man, Sweden

Фестивалът е предназначен от свобо-
домислещи хора за други такива. Разкрива 
и предизвиква за размисъл и комуникация 
между хора от различни раси и възрасти, 
в локален и глобален контекст на жива 
връзка между участници и зрители, извън 
възпритетото елитарно отчуждаващо 
възприятие за изкуството, което само 
по себе си има функция в обществото 
и ние му  делегираме тази функция 
обратно в него.

Елате да ни видите да ни чуете и да се 
почуствате добре, че има грижа за друго 
състояние на духа освен състояние на 
пълна апатия, завист и епикурейство.

Не възприемаме повече ситуацията 
в която сме безмълвни в окото на 
цензурата от хора който нямат 
отношение към изкуството в каквато 
и да е друга форма освен ширещото се 
конформистко притъпяване на сетивата, 
създадено и подкрепяно от медии и 
власт улесняващо покровителство и 
управляване.

WTAF is an initiative started only with a few 
people in Sofia encompassing ideas of art, 
creativity, urban renewal and alternative art 
spaces. Gradually it became an international 
event gathering artists form around the world 
that came together as independent entities 
representing their individual style and search 
for mutual understanding and cosmopolitan-
ism in the face of widely spread apathy and 
unwillingness to cooperate.
The motivation has been a major point to all 
of us - to communicate freely on the basis of 
artistic expression within spaces that allow 
our imagination to run wild and at the same 

ми, като визуалните изкуства, експеримен-
тална музика, кино, видео и инсталации от 
звук, site-specific, пърформанс, театрални 
форми бяха част от петото издание на 
WTAF.
“Водната кула” е свободна платформа, 
тя събира художници и артисти от целия 
свят. Тази платформа обаче е, на първо 
място, пространствена. От една страна, 
зад нея стои намерението целият фестивал 
да се случва на места, които позволяват 
абсолютна творческа свобода, но 
едновременно носят своята историческа, 
архитектурна, социална и особено, градска 
важност. Пространствата обаче не просто 
вдъхновяват. По време на самия фестивал те 
и средата около тях е изменяна, почиствана 
или подобрявана. Това е скритата цел 
на един фестивал, който действа. Той 
трансформира не просто заобикалящата 
ни градска среда, но има и много по-
дълбоката цел – с действието и чрез 
изкуството да промени мисленето или по-
добре – третирането на градската среда, от 
онези които я ползват.
Фестивалът издълбава градски маршрут. 
През петата година, водната кула остана 
център, но не беше единствена. Част от 
картата на тазгодишното издание бяха 
и Централна минерална баня, подземие 
Сердика, изложбена зала на магазин 
„Рока”, Национален военноисторически 
музей. Тези пространства са интересен 
подбор, защото те не са точно маргинални, 
не са отхвърлени, нито непознати и все 
пак са странични или алтернативни, както 
предпочитате.
Съвсем не в контекста на тази 
алтернативност е заключението. Има две 
особено клиширани форми на мислене за 
изкуството и по-скоро на фундаментални 
клишета, като - “за кого е предназначено 
То... Изкуството?”. Два напълно 
безсъдържателни монолога блестят в 
своята равнинност и запълват с думи 
празнотата на съвсем малко мислещите. 
Единият, припознава важност в изкуството, 
което иска да се дистанцира, което иска 
да бъде разбрано само от “избрани” хора. 
Противоположната позицията е тази на 
масовото, популярно изкуство, което 
смята и твърди, че изкуството е винаги 
и за всеки. Този тип монолози често се 
превръщат в общ фонов шум и изместват 
(не)обикновеното гледане или участване в 
изкуството. Тук идва мястото на WTAF, който 
стои встрани от мисленето за изкуството, 
различно от социален акт в смисъла му на 
общуване, което среща различни артисти, 
работещи в разнородни сфери или, което 
директно отвлича гледащите изкуството 
от стерилното постоянство на обикновено 
взиране. В по-общ план, тази комуникация 
ги отдалечава дори и от самото изкуство, 
поставяйки “зрителя” в позната му (градска, 
социална, културна) среда, молейки го да я 
забележи, да се погрижи за нея. WTAF не 
твърди нещо задължаващо и всеобхватно, 
но следва линията на идеите и общуването, 
което лишено от претенции, ми се вижда 
особен феномен. В този смисъл, фестивалът 
съществува в тишината на липсата на 
предразсъдъци и предварително зададени 
концепти, освободен от командно дишане 
и други изкуствени източници на въздух,  
движещ се с необикновената свобода на 
самосъздадената възможност да действа, 
да променя.
  Текст: Демна Димитрова
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НАД 150 УЧАСТНИЦИ

ОТ 27 ДЪРЖАВИ

5 ЛОКАЦИИ

СОФИЯ

DRAP ART — DECEMBER 
2011
Drap-Art’11. International Recycling 
Art Festival of Catalonia will be held 
at the CCCB, plaça Joan Coromines, 
Pati de les Dones and plaça dels Àn-
gles from Friday the 16th to Friday the 
30th of December 2011. Most activities 
will be programmed, as always, on the 
weekend before Xmas and on the last 
three days of the event.

As a special incentive, Drap-Art’11 
will include once again the Residu’Art 
Award, awarded by the HERA group, in 
the categories “Emerging Artist” and 
“Professional Artist”.

And this year the Water Tower Fest will 
be presented there.

АРСЕНАЛ И МУЗЕЙ ЗА
СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО

Водна кула арт фест е представен 
по време на “Експериментален евро-
пейски месец на фотографията в 
София” от 9-ти до 25-ти ноември

БЮЛЕТИН — NEWSFEED



БЮЛЕТИН
ЕКСТРА МУЦКА

LEMEH42 - DRAWING PERFORMANCE BY 

COEXIST GALLERY IN SOUTHEND (UK)

ALEXANDRA 
MCGLYNN - SELF 
PUBLISHED BOOK 
“TALK TO ME, 

SOFIA”

С ФИНАНСОВАТА 
ПОДКРЕПА НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
- ДИРЕКЦИЯ 
КУЛТУРА
WITH THE FINAN-
CIAL SUPPORT OF
SOFIA MUNICIPALITY 
- DIRECTORATE CUL-
TURE

Мадалена Маури (Италия) Картини с мухъл ”Чупливо” / Maddalena Mauri (Italy) Site-spe-
cific Installation ”Fragile”

Charlotte Mumm - Media Perspec-
tive
International Artist Workshop in 
Chongqing, 2011
exhibition & work shop in the Or-
ganhouse Art Space in Chongqing, 
China
organized & supported by the Goe-
the Institute & Organhouse Art Space
14.-30.Oktober, 2011
www.organhaus.org

Bellevue-Saal Scholarship 2012
www.kunstverein-bellevue-saal.de

Hitomi Kammai - group show in a 
Chinese museum from 11th to 13th 
Nov 2011
Henan Province, Zhengzhou City, 
Nongye Road, #8 China
http://www.chnmus.net/Template/
home/chnmuse/index.html

Jan Doms - 8 January 2012 is the 
opening of his solo-exhibition in 
Luycks Gallery Tilburg named: ‘So-
fia City Bar’.

Boris Oicherman - Mindware residency, Lublin, Poland, September - Octo-
ber 2011. "Projected City” project. 
http://www.mindware.art.pl/; Upcoming: One person show at Art Currents 
Institute, New York, US, July 2011, "Between the Cloud and the Clock” 
(the same that was in Sofia): http://www.artcurrents.org/

шите мащаби група участници, 
включително от чужбина, добро-
волците и въвлечените в това 
приключение организации.
След този силен старт и успешно 
разширяване на фестивалната 
инфраструктура следва и консолида-
ция на съдържанието, по-оформена
теза и послание, което да бъде 
разпознаваемо, по-конкретна селек-
ция и разпределяне на големия по-
тенциал – канализирането му в из-
ложби, прожекции, и други форми,
които сами по себе си да бъдат
интригуващи и на ниво. Естествено-
то развитие на фестивала ще развие 
и неговия характер и обществен 
профил, физиономия, която вече да 
работи като контекст на произ-
веденията показани в него.
     Текст: Йово Панчев

Без съмнение този свободен фо-
рум на различни съвременни фор-
ми има своя авантюристичен ха-
рактер. Направен от хора с го-
лям ентусиазъм и ограничени въз-
можности фестивалът постигна
забележително израстване. 
Както повечето фестивали, чиито
спектър не отхвърля, а приема все 
повече жанрове и форми, Водната
кула прави първите си стъпки като
форум разраствайки се. Статис-
тиката показва забележителни ре-
зултати – посещаемост и общест-
вен интерес, активизиране на град-
ската среда, отваряне на нови про-
странства за изкуство и култура, 
но освен този принос, фестивалът 
Водна кула демонстрира потенциала 
на културната индустрия като 
продуцира няколко забележими 
събития и привлече огромна за на-

Перформанс Анне Вешински и Арни 
Гудмондсон – Сватбена церемония

Арни и Ан имат връзка, която зависи от 
Интернет за своето оцеляване. Въпреки, че
са се запознали по старомодния начин – 
работили са заедно, те са емигранти/
космополити, които живеят в различни 
държави, и си комуникират по електронен 
начин през по-голямата част от времето. 
Но такива модерни отношения са в 
конфликт с тяхното желание да бъдат 
традиционалисти.
Как е възможно връзката ни да остане 
достатъчно здрава с такова голямо раз-
стояние между нас? Скайп.
В пълна противоположност на такава 
зависима от технологиите ситуация, ние 
избираме да се оженим по традиционен 
начин. Ще имаме церемонии на всяко мяс-
то, което е важно за нас и така ще имаме 
сватбена обиколка на света. Започваме 
с мястото, на което приятелството ни 
прерастна в нещо повече – Водна кула арт 
фест, София, България.

”Hi Nia, Poli, Kalina, Nevena, 
Neda, Olga, Rumi and Ivan,
I would like to thanks a mil-
lion for help and possibil-
ity to do my balloons’ work. 
It was great time for me and 
great event thanks You!
I wish to all the best and to 
develop the festival. I hope 
to see You again,
Lot of hugs!!!!”
Mariusz, Poland

”..ЗА ИЗМИНАЛИТЕ 
5 ГОДИНИ  
ФЕСТИВАЛЪТ СЕ 
РАЗВИ ОТ ЛОКАЛНА 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 
ИНИЦИАТИВА 
ДО СТАБИЛЕН 
МЕЖДУНАРОДЕН 
ФЕСТИВАЛ СЪС 
СВОЯ ФИЗИОНОМИЯ 
И УТВЪРДЕНО 
МЕЖДУНАРОДНО 
ИМЕ – КАКТО НА 
ЗАПАД, ТАКА И НА 
ИЗТОК.”

ЮРИЙ ВЪЛКОВСКИ

KLAUS MAEHRING  

WWW.NOMADIC.CD/

UK2012


