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През настоящата 2013 г. Водна кула арт фест се фокусира
отново върху изкуството за социална промяна. И този път това
изкуство ще бъде показано в специално подбрани за фестивала
места – болни точки в нашатa градска среда и архитектура,
занемарени пространства, забравени културни паметници или 
пък сгради, предизвикали проблемни дебати в обществото.
Представяме произведения със социален характер, създадени
както от вече утвърдени и успели артисти, така и от млади и
дебютиращи автори от цял свят. Те се изразяват с различни
техники – във фестивала участват както работи, направени с
традициони средства (но с концептуален характер), така и видео
творби, пърформанси и инсталации, замислени, специално за
мястото, в което се осъществяват (site specific works). Така
фестивалът привлича вниманието на обществото, както към
специфичната архитектура, история и културна значимост на
самата сграда/място, така и към нашата лична значимост и
отговорност към тях.

И не на последно място да се почувстваме Защитени – защото
имаме нужда да се чувстваме така, когато се 
събираме, за да се изразяваме свободно.

Защитени от какво? Защитени от яростните сили на егото,
бушуващи в обществото ни, от невежеството, водещо до нето-
лерантност и грубо отношение към по-деликатните въпроси на
сърцето.

Защитени чрез кого? Чрез група артисти, мотивирани доста-
тъчно, за да се съберат и творят заедно, от самата идея да се
създаде фестивал на съвременните изкуства в градски условия,
а не корпорация или бизнес, обвързан с капитализма.

Защо пространства? Защото имаме и времето, и желанието,
и имаме нужда от мястото.
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Каним ви за седми път на Международния фестивал за съвременно изкуство 

Водна кула арт фест от 19-ти до 23-ти юни.

Идея и реализация на сдружение ИМЕ и приятели.

Фестивалът е инициатива на артисти.

Всички събития са с вход свободен.



19 юни (сряда) от 18:30 до 22:30 – официално откриване

Работно време за периода 19 – 23 юни от 14:00 до 19:00

Адрес: Водна кула, кв. Лозенец
гр. София, кв. Лозенец, ъгъла на ул. Галичица и ул. Св. Теодосий Търновски

Транспорт:
с метро: до спирка Джеймс Баучер, после пеша
с трамвай №10: до спирка Енергопроект

Музика: Munsee & Dichkata

Артисти:

Александра Разулич (Сърбия) – Временна защита от мръсотия; инсталация

Весела Михайлова и Тиаго Мартинс (Португалия) – Трипо; инсталация

Всяка къща пази спомени и звуци в стените си. Трипо е устройство, чийто 
дизайн е вдъхновен от детските спомени. То събужда звукова връзка с отми-
нали времена, гореща линия с миналото, то е средство, което ни свързва със 
спомените, скрити в стените. За да разберете какво точно е Трипо и как 
работи то, трябва да дойдете на място, за да го изследвате и да намерите 
точките, в които то се превръща във връзка с миналото.

Джонатан Джонсън (САЩ) – Връзка между София и Средния запад

Джон О’Харе  (Великобритания) – Абстрактен протeст

Абстрактен протeст представлява интерактивна инсталация от материали 
и предмети, свързани с масовите демонстрации – политически брошури, 
афиши и банери – изрисувани в ярки цветове, но в същото време извадени от 
конкретния им политически контекст и послание. С тях се изследва както 
усещането ни за цветовете, така и това за социалната и политическа среда 
за обект на постоянни манипулации и промени.

Йоланда Адровер (Испания) – Извинете ме, че дишам; видео

Йохана Хер (САЩ) – Инсталация по образец на стена

Йохан Уолтър (Дания) – Егей; видео и звукова инсталация

Егей задава вечния въпрос за връзката между частното и глобалното. Това е 
творба от видео и звук, записани в четири страни и на повече от 20 свещени 
места или пък сред природата. През планини, гори, реки и морета, места за 
преклонение и култ към различни богове, светилища, Егей изследва символни-
те и ритуални подходи, при които сливането със заобикалящата ни среда е 
разкрито чрез звуци и жестове, чрез чувствен и митичен подбор на думите. 
Кадрите и звуците предлагат на зрителя пътуване през един свят, който 
някога е бил опазен от човешкото влияние.



Водна кула, кв. Лозенец

Снимка: Александра Разулич – Временна защита от мръсотия
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Снимка: Хърв Констант – Мечтата

Снимка: Томас C. Чънк – Намери ме, ако можеш…



Клер Халпин (Ирландия) – Протестни рисунки прехвърлени чрез очертания; 
инсталация 

Oтправната точка на тази творба се корени в медийни изображения, които 
авторката е събирала, от протестите на природозащитната ирландска 
организация Shell to Sea, в Роспорт, окръг Майо, провеждани на отдалечения 
западен бряг на Ирландия. „Бях шокирана от драмата и гнева, събрани в тези 
образи, бяха толкова внушителни, че ми заприличиха на произведения от 
Караваджо” – казва Клер Халпин. 

Павел Козван (Полша) – Безименна; звукова инсталация

Томас C. Чънк (Австралия) – Намери ме, ако можеш…; арт инсталация, 
включваща участие на публиката

Хърв Констант (Великобритания) – Мечтата; звукова инсталация

Хитоми Камай (Япония) – Момиче; видео инсталация

Юджийн Лий (Корея) – 51 усмихнати Буди; инсталация

Пърформанси:

19 юни, 21:00

Лаура Кристин (Италия) – Сирена на живо в София

Сирена на живо в София: Лаура Кристин представя пърформанс, който 
рефлектира идеите за съществуване на „език на съдбата” – моментите, в 
които странни повторения на знаци или цифри ни карат да се замислим върху 
въпросите за предопределеността, а най-обикновените предмети започват да 
ни изглеждат необикновени: „В рамките на почти десетилетие лутане  в 
изкуството на пърформанса, докато откривах и развивах личността на 
Сирена, аз често правех важни стъпки именно около рождения си ден: 13 юни. 
Водна кула арт фест, изглежда като още една предначертана от съдбата 
стъпка по този път. За мен мисленето, мечтите и чувствата за митологич-
ната Сирена са всекидневна (арт) практика, преплетена с ежедневното. Това 
е константно поведение, което винаги може да придобие (физическа) форма/
проявление, в случай, че обстоятелствата са благоприятни. Когато това се 
случи, ефимерното като магия се материализира в сърцата на много хора.” 
(Лаура Кристин)

19 юни, 21:45 – 22:30

Penta pulse (България) – аудио-визуален пърформанс/инсталация

Водна кула, кв. Лозенец



Работно време за периода 20 юни – 7 юли от 10:00 до 18:00

Адрес: САМСИ Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство
гр. София, бул. Черни връх №2

Транспорт:
с метро: до станция Европейски съюз
с автобус №94: до спирка Хотел Хемус

Артисти:

Анна Симеонова (България) – Идиоми – анатоми; принтове

Анди Броуди (Великобритания) – Още; диапрожекция

(Допълнително представяне на 19 юни в Музея за социалистическо изкуство.)

Барон студио (България и Турция) – Лесна звезда, Всички Звезди; инсталация-
картина с кибрити

Вергиния Янчева (България) – Обрати; фотографска инсталация

Виктория Георгиева (България) – Следа-Следя; инсталация, изследваща 
ролята на шанса в изкуството

Дейвид Боравски (САЩ) – Клеткатa; фото принт върху винилов банер

Дариа Баиочи  (Италия) – Sospeso; композиция за електронна музика

Джос Брегман (Холандия) – Pop Art House

Джонатан Джонсън (САЩ) – Връзка между София и Средния запад; арт акция

Джон О’Харе (Великобритания) – Абстрактен протeст; интерактивна 
инсталация

Катя Стойчева (България) – Бялата книга на временно защитените 
пространства; инсталация

Катрин Констанс Гилснес, Фроде С. Якобсен, Тронд Арни Ванген, Ингеборг 
Торгерсен  (Норвегия) – Остави го, както си го намерил; интерактивна 
инсталация

Остави го, както си го намерил е произведение, използващо редица средства за 
изразяване, възприети от съвременното изкуство – видео, обекти, уебсайт с 
баркод и т.н. Норвежката група освен това използва ходенето пеша като 
средство в изкуството, а според тях разходката сред природата е част от 
норвежката идентичност. В своето произведение в САМСИ те искат да 
продължат да изследват тази идентичност, нейната наивност и доверието 
си в хората и как отношенията между хората рефлектират върху нашите 
отношения с природата. В своя проект те включват и важни правила от 

20 юни (четвъртък) от 18:30 до 22:30 – официално откриване



наръчника на скаута, като например:

„Въпрос: Какво оставяте след себе си след излет сред природата?

Отговор: Нищо, освен благодарности на собственика.”

Наталия Петкова (България/Канада) – La mariée mise à nu par le binaire, même 
Младоженката, съблечена гола от бинарния код, дори); инструмент за 
хибридни пърформанси тяло-машина

Наталия Петкова е българка, която живее и работи в Канада. В своето 
произведение тя използва за начало ключовата работа на Марсел Дюшан 
Младоженката, съблечена гола от своите ергени, дори или още известна като 
Голямото стъкло. (Самото заглавие е непреводима игра на думи, тъй като 
френското meme означава едновременно дори, равни, същите, самите те...) 
Тук Дюшан за първи път експериментира с шанса в изкуството, оставяйки 
светлината и праха сами да нанесат някои промени върху творбата. В 
същото време работата третира темата за машините, за машината-човек и 
за нещата, които извършваме или пък въприемаме механично. Докато младо-
женката на Дюшан е съблечена от мъже-машини, Наталия Петкова създава 
устройство, което превръща човек в машина-говорител.

САМСИ Софийски Арсенал 

Снимка: Йохана Хер – Инсталация по образец на стена



Пако Симон (Испания) – Върни ми пейзажа; инсталация

Петра Стенвал (Швеция) – Черно и синьо; фотография

Радомир Данков (България) – проект Говори с Ния; интерактивна инсталация

Говори с Ния е интерактивна инсталация – смес от фотография, типография 
и калиграфия, с които провокираме споделянето и непринудените взаимоот-
ношения. Изразяването е част от философията на Водна кула арт фест, а то 
е изключително ценно, когато е честно и без притеснения. 

Сускен Розентал (Германия) – Летящата планина; скулптура

Сибиле Хофтер (Германия) – Балканска серия; фотография

Томас C. Чънк (Австралия) – Намери ме, ако можеш…; арт инсталация, 
включваща участие на публиката

Томаш Матушак (Полша) – Целият свят; фотография и видео

Такако Ямагучи (Япония) – Завесата; пространствена инсталация

Уанг Хайуан (Китай) – Внимавай!; фотография

Срещали сме се на този кръстопът, точно както пресичаме улицата, винаги 
са ни казвали „Внимавай за колите!“ В този момент ние сме се срещнали лице 
в лице със своето неспокойство и невежество.

Фроде С. Якобсън (Норвегия) – Есен и огън; видео

Есен и огън е третата поредица от общо 4 видео филма.

Юри Мияучи (Япония) – Телена дупка; пространствена инсталация

Пърформанси:

20 юни, 19:30 – 21:00

Радина Стоименова (България) – Искате ли да се разходите с мен?; 
пърформанс

Произведението изследва желанието за сближаване, създаването на крехко и 
защитено пространство насред публично място. Канят ви на разходка... 
Посетителят е поведен между линии, които представлявaт карта на 
въображаем град. Най-напред става слушател на даден текст (индивидуален 
за всеки посетител), после по желание се намесва в него. Разходката посте-
пенно се превръща в среща-разговор. Текстовете, които посетителите 
чуват, са различни, загадъчни, питащи или просто красиви. Артистът 
разкрива на другия човек нещо от себе си, някаква тайна... От общуването се 
пораждат въпроси, дискусия, учудване, очарование.

САМСИ Софийски Арсенал
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Снимка: Катрин Констанс Гилснес – Big mamma



20 юни, 21:00 – 22:00

Теодор ЛИХО (България) – ЯКО ДИМ и Всеки Участник от Публиката е 
Поканен да Даде Своето Име…; арт акция

20 юни, денят на лятното слънцестоене, 4 дена преди Еньов ден, ~22:00 часа

Фасадата на сградата на САМСИ, София. Надвечер, по здрач, в простран-
ството между оригиналната фасада и изградена допълнително метално-
стъклена конструкция за кратко време се генерира плътна димна „завеса”. 
Силуетът на сградата с богатия си исторически контекст и сегашна 
институционалност се превръща в символичен герой на пърформанса… 
Постоянното осветление на фасадата прибавя драматизъм. Защитеното от 
вятър пространство позволява димната среда да се задържи достатъчно 
дълго, за да се превърне в своеобразен екран. Върху тази интерактивна среда 
поканени млади артисти и публиката ще имат възможност посредством 
мимолетни светлинни графити да визуализира свои актуални тагове/
съобщения.

20 юни (четвъртък) от 10:00 до 18:00 – Семинар
Американския център

Кафе пауза: 12:00 – 13:00

Адрес: Американския център

пл. Славейков 4a, София 1000

Транспорт:
с трамваи №10, 12, 18: до спирка Пл. Славейков

Foundation In Search Of – Направи си сам – Културен активизъм; семинар/
творческа работилница (повече за семинара на края на програмата)

21 юни от 10:00 до 18:00 – Семинар
двора на САМСИ (продължение)

Кафе пауза: 12:00 – 13:00

Адрес: САМСИ Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство

гр. София, бул. Черни връх №2

Транспорт:
с метро: до станция Европейски съюз; с автобус №94: до спирка Хотел Хемус

Foundation In Search Of – Направи си сам – Културен активизъм; семинар / 
творческа работилница (повече за семинара на края на програмата)

САМСИ Софийски Арсенал 



Работно време за периода 21 – 23 юни от 14:00 до 19:00

Адрес: Алтеративна локация – Подземие Сердика
гр. София, бул. Мария Луиза 16, под Рока шоурум (бившия магазин София)

Транспорт:
с метро: до спирка Сердика; с трамваи №20, 22, 23: до спирка Централна Баня

Артисти:

Антонио Кесерджиев (България) – Преводи; графична видео инсталация

Ауроре Дал Мас (Белгия) – Огън; звукова инсталация

Oгън е произведение, вдъхновено от текста на популярна песен за любовта, 
ре-интерпретирана, така че думите да получат ново значение, без да се 
обръща внимание на първоначалната и банална поп тема.

Бланка Алонсо (Испания) – Периферията на една линия; инсталация и 
пърформанс

Витек Жиемишевски и Мачей Озог (Полша) – Antarctic Treaty; интерактивна 
инсталация

Ивайло Христов (България) – Обекти на отсътвието; инсталация, създадена 
за мястото (site-specific)

Мери Адам (България) – PROVIDES24HPROTECTION; видео пърформанс

Мимо Росели (Италия) – Един километър линии, може би и повече; видео

Пол Виербински (Германия) – Робо-котки в града-титан; видео инсталация

Различни пластове утопични и дистопични исторически изображения се 
повяват миксирани докато зрителят гледа части от последното интервю с 
един от най-обсъжданите немски интелектуалци на 20-ти век, Ернст Юнгер. 
Така творбата рефлектира върху проблемите на съвременната научна 
фантастика.

Сахар Маркус (Израел) – Замръзни; Скок на вярата; Още гори; три видео 
филмa

Студио по рисуване Острава: Джоузеф Данек, Либор Новотни, Мария 
Кравчинска, Яна Зхорова (Чехия) – GPS студио; инсталация 

Цветелина Панова (България) – Изчезваща София – Приказки по телефона; 
интерактивна инсталация

Пърформанси:

ЯнаХа – На път; четене на откъси от авторска книга
(или за пътя, минаващ по ръба на сетивното и свръхестественото)

21 юни (петък) от 18:30 до 21:00 – официално откриване



Подземие Сердика



21 юни (петък), 21:00
Хостел Лавеле

Адрес:
ул. Лавеле 14

Славослав Земенски (България) – В сянката на един нов човек; инсталация

22 юни (събота) от 10:00 до 18:00 – Семинар
двора на САМСИ (последен ден)

Кафе пауза: 12:00 – 13:00

Адрес:
гр. София, бул. Черни връх №2

Транспорт:
с метро: до станция Европейски съюз
с автобус №94: до спирка Хотел Хемус

Foundation In Search Of – Направи си сам – Културен активизъм; семинар/
творческа работилница (повече за семинара на края на програмата)

22 юни (събота) – творчески работилници
в градинката на водната кула

11:00 – 13:00

Ангелина Рангелова (България) – От какво имаш нужда?

15:00 – 17:00

Лили Ангелова (България) – Как да осъвременим Шекспир?

Много от съвременните режисьори са се изкушавали да „модернизират” 
класически творби на сцената или екрана. Някои опити са успешни и 
интересни и за широката публика и за специалистите, а други  - на ръба на 
провала, безвкусицата или дори пародията. Моята основна идея при подхода 
към текстовете на великия Бард е да поверим на съвременни млади хора 
реплики от пиесите му и да проследим как те резонират в тяхната 
емоционална памет, психика и креативност. 

Целта на проекта е участниците да бъдат оставени свободно да комбинират 
реплики от текстове на  Шекспир, изграждайки един принципно нов текст 
под формата на театрална игра. Разбира се, те ще бъдат все пак насочвани  
от модератора на този пърформанс, за да се получи кратка драматургична  
компилация, която да послужи за изиграване на театрален етюд, съобразен с 
възможностите на участниците и конкретния фестивален терен.



22 юни (събота)
Хамбара

Адрес:
ул. 6-ти септември №22

Пърформанс:

19:00

Биляна Вучкова, Луис Вагнер, Доротеа Нолд (Германия)

Презентационна програма:

21:00 – 22:00

Джос Брегман (Холандия) – Съседски арт проект; пърформанс

Съседски арт проект е пърформанс, използващ речта като средство за 
създаване на арт творба. Това е, по думите на автора, „говорещ пърформанс”. 
Брегман се превръща в говореща артворба, която ще дискутира темите за 
съседствтото, или по-точно, европейскито съседство. Авторът е превърнал 
своята къща в Осеновлаг, на 30 км от София в арт резиденция, където се 
радва на интересни съседи и чудати взаимоотношения. Съседството като 
политика и изкуство е темата на неговия пърформанс. Това съседско събитие 
е жест в чест на България от страна на Джос Брегман. 

Нено Белчев (България) – авторски проекти

Нено Белчев е роден през 1971 във Варна. Живее и работи във Варна. Завършва 
Националната художествена академия в София, специалност стенопис. 
Работи в областта на видео-арта, инсталацията, скулптурата, пърформанса 
и новите медии, както и като независим куратор. Участвал е в множество 
самостоятелни и групови, национални и международни изложби. Печелил е 
стипендии за творчески престой в Русия, Китай, Япония, Франция и 
Португалия, както и награди от международни видео и филм фестивали в 
Русия, Холандия и Австрия. 



Адрес: Царската гара на Казичене – до жп гара Казичене
кв. Казичене, София

Транспорт:
с маршрутна линия №35
с такси: около 20 лв от центъра на града
с автобус №8, 14

Пърформанси:

23 юни, 11:00

Калоян Иванов (България) – Подобие на нищо; пърформанс на Централна Ж.П. 
гара София преди тръгване към гара Казичене

Артисти:

Йоана Хер (САЩ) – Инсталация по образец на стена

Радомир Данков (България) – Бeз релси; инсталация с локомотивче

Румен Димитров (България) – Стената; инсталация

Ян Домс © и Олга Дорева – LEF (Холандия/ България) – Царската гара 
Казичене; пространствена инсталация от стъкло и звуков колаж

Музикален концерт – TBC

Барбекю

23 юни (неделя) от 13:00 до 20:00 – еднодневна акция
Царската гара на Казичене

Снимка: Бланка Алонсо – Периферията на една линия



Семинар: 20 – 22 юни, от 10:00 до 18:00

Foundation In Search Of – Направи си сам – Културен активизъм; семинар/
творческа работилница

Направи си сам – Културен активизъм e oбразователна творческа 
работилница в рамките на Водна кула арт фест.

Организиран от Сдружение ИМЕ, воден от Полската организация Foundation 
In Search Of – с участие на Български център за нестопанско право.

Творческата работилница е предназначена за всеки, който се интересува от 
различните форми на културен активизъм, както и за хора вече част от 
организации, които биха искали да повишат своите знания и капацитет в 
областта.
По време на семинара/творческата работилница ние ще представим различни 
възможности за изразяване като културен активист, ще представим 
основните инструменти на културния мениджмънт и ще упражним 
практически различни аспекти от организирането на културен проект.
Чрез културния активизъм е възможно да постигнете промени в публичното 
пространство, да промените възгледи и да разпространите позитивно 
отношение към живота, политиката и обществената реалност. Ние ще 
покажем подобни успешни практики от България и Полша.

* С подкрепата на Полски Културен Институт София и Национален Фонд 
Култура

* Творческата работилница ще се води на английски език

За записвания на watertowerartfest@gmail.com

Гости от Полша:
Адам Климчак, Евелина Хмиелевска, Иза Робаковска, Йосиф Робаковски

Програма на семинара:

20 юни (четвъртък) от 10:00 до 18:00 в Американския център

Кафе пауза: 12:00 – 13:00

Адрес: пл. Славейков 4a, София 1000

Транспорт: с трамваи №10, 12, 18: до спирка Пл. Славейков

21 – 22 юни от 10:00 до 18:00 в двора на САМСИ

Кафе пауза: 12:00 – 13:00

Адрес: гр. София, бул. Черни връх №2

Транспорт: с метро: до станция Европейски съюз; с автобус №94: до спирка 
Хотел Хемус



Адрес:
гр. София, кв. Лозенец, ъгъла на ул. Галичица и ул. Св. Теодосий Търновски

Транспорт:
с метро: до спирка Джеймс Баучер, после пеша
с трамвай №10: до спирка Енергопроект

Кулата е била проектирана от австрийски архитект и изградена според 
френската школа за строеж на водонапорни кули през 20-те години на ХХ в. 
Тя се отличава със своята оригинална конструкция и е една от автентич-
ните архитектурни забележителности на район Лозенец.

Нуждата от нея е възникнала съвсем естествено – да гарантира 
водоподаването към високите по тогавашните стандарти двуетажни и 
триетажни сгради, разположени на еднаква или по-голяма височина от 
главния резервоар “Лозенец”, намиращ се източно от Семинарията. 
Архитектът е предвидил съоръжението да бъде използвано и за наблюда-
телна точка, където софиянци са имали възможност да се насладят на 
гледката към центъра на града и Витоша.

До третия й етаж се стига по широки стълби, а от него се излиза на балкон, 
от който се разкрива прекрасна 360 градусовa гледка над околността. Точно 
над третия етаж е резервоарът за вода. Много тесни вити стълби ще ви 
отведат на върха му, а оттам по още една последна стълбичка може да се 
качите на самия връх на кулата.

Макар че, от десетилетия не се използва по предназначение, Водната кула все 
по-често е средище за култура и контакти. Изоставена, запустяла, но много 
красива, благодарение на инициативите, стартирали преди повече от три 
години с проектите на сдружение ИМЕ и подкрепата на район Лозенец, 
Водната кула всяка година се почиства и от занемарена площ се превръща в 
място за срещи на креативни хора и прояви на съвременното независимо 
изкуство и култура.

Водна кула Лозенец

Снимка: Янив Вайса



Адрес:
гр. София, бул. Черни връх №2

Транспорт:
с метро: до станция Европейски съюз
с автобус №94: до спирка Хотел Хемус

Сградата на САМСИ, която е част от комплекса “Софийски Арсенал” е 
построена в края на XIX в. и началото на XX в. и носи характерните белези на 
класическата архитектура за периода. През 30-те години на XX в. комплек-
сът приема Школата за запасни офицери (ШЗО). Тя е създадена през 1908 г. и 
първоначално се установява в Княжево. По-късно се премества в “Софийски 
арсенал”, като сградата на Музея за съвременно изкуство се превръща в нейн 
щаб, настоящият музей “Земята и хората” помещава столовата, а мемори-
алът “гарнизонно стрелбище” всъщност е учебното стрелбище на ШЗО. По 
това време практиката в Царство България е младежите с висше образова-
ние да служат в школата и да стават запасни офицери. Една голяма част от 
тях участват във войните и защитават блестящо офицерската чест и 
името на школата. Сред имената на школниците за кратко се нарежда и 
това на именития български поет Димчо Дебелянов.

Друг любопитен и малко известен факт за комплекса “Софийски Арсенал” е, 
че той дава и името на съвременния булевард “Арсеналски”.

“Софийски Арсенал” е част от архитектурен комплекс, паметник на 
културата.

* Източник: www.samcaproject.org

САМСИ Софийски Арсенал  – Музей за съвременно изкуство



Адрес:
гр. София, бул. Мария Луиза 16, под Рока шоурум (бившия магазин София)

Транспорт:
с метро: до спирка Сердика
с трамваи №20, 22, 23: до спирка Централна Баня

Друго пространство, което ще използваме е “подземието” с археологически 
находки от крепостните съоръжения на антична Сердика. Ще се подслоним 
при някогашната Северна стена и в близост до триъгълната кула Сердика, 
останки от които могат да се видят на ъгъла на ул. “Екзарх Йосиф” и бул. 
“Княгиня Мария-Луиза” (бившият магазин София). Сутеренната зала на 
ъгловата сграда днес дава само откъслечна представа за яката крепостна 
стена, опасвала някогашния главен град Сердика. Тя е определяла размера на 
градското пространство за дълги столетия, до окончателното й 
разрушаване през XV в., след османското завоевание.

Построена още през 176-180 г. от римските императори Марк Аврелий и 
Комод, стената имала четири главни порти, обърнати към четирите посоки 
на света и даващи начало на главните улици към центъра на тогавашната 
столица. Всъщност, първоначалната крепостна стена е преустройвана и 
надстроявана няколко пъти, като са добавяни към изначалните кръгли кули 
– островръхи, петоъгълни при портите и триъгълни между тях. Това е било с 
цел да се защити по-добре Сердика и сердикийци от грабителството и 
разрушенията, причинени при нашествията на готи, вестготи и хуни. 
Стените се издигали на 8-10 метра над земята, а кулите – на 14 метра.

Подземие Сердика



Адрес:
кв. Казичене, София, до жп гара Казичене

Транспорт:
с маршрутна линия №35
с такси: около 20 лв от центъра на града
с автобус №8, 14

В близост до гарата на Казичене, непосредствено между коловозите от 
релсовото трасе, се намира “Царската гара” – паметник на културата, 
който някога е бил използван единствено от царското семейство, 
помещаващо се в близката резиденция “Врана”. Построена от цар Фердинанд, 
във виенски стил – царската гара е мястото, от което Цар Борис III е 
започвал пътуванията си със собствения си управляван от него локомотив и 
от където Фердинанд I напуска завинаги България вечерта на 3 октомври 
1918 г., деня на неговата абдикация, прекаран в усамотение в наблизо 
разположената резиденция “Врана”. Oт същата гара, внукът му – Цар Симеон 
III (тогава осемгодишен), напуска България на 16 септември 1946, след 
обявяването на страната за “нардона република”.

* Източници: www.vagabond.bg, wikipedia

Царската гара на Казичене





1 – Водна кула, кв. Лозенец
Адрес:
гр. София, кв. Лозенец, ъгъла на ул. Галичица и ул. 
Св. Теодосий Търновски
Транспорт:
с метро: до спирка Джеймс Баучер, после пеша
с трамвай №10: до спирка Енергопроект

2 – САМСИ Софийски Арсенал – Музей за 
съвременно изкуство
Адрес:
гр. София, бул. Черни връх №2
Транспорт:
с метро: до станция Европейски съюз
с автобус №94: до спирка Хотел Хемус

3 – Подземие Сердика
Адрес:
гр. София, бул. Мария Луиза 16, под Рока шоурум 
(бившия магазин София)
Транспорт:
с метро: до спирка Сердика
с трамваи №20, 22, 23: до спирка Централна Баня

4 – Хостел Лавеле
Адрес:
ул. Лавеле 14

5 – Хамбара
Адрес:
ул. 6-ти септември №22

6 – Царската гара на Казичене
Адрес:
до жп гара Казичене, кв. Казичене, София
Транспорт:
с маршрутна линия №35
с такси: около 20 лв от центъра на града
с автобус №8, 14

7 – Американския център
Адрес:
пл. Славейков 4a, София 1000
Транспорт:
с трамваи №10, 12, 18: до спирка Пл. Славейков
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С многоборойните си партньорства и участници Водна кула арт 
фест продължава да е най-големият международен фестивал за 
съвременни изкуства – събитие на независимите артисти и 
граждани – платформа за обмен на идеи и сътрудничество между 
различни социални групи, възрасти, националности на място за 
установяване на универсална принадлежност и отговорност към 
другите и нас самите, чрез средствата на изкуството.

*

Тъй като публичните пространства и медийното покритие на 
културните събития в София започват да се настъпват по 
петите – ние няма да завземаме повече от необходимото 
пространство, за да стигнат нашите послания до Вас.

По важното в случая е, че вече достигнахме до определен брой 
хора от всички кътчета на Земята, които със своите мисли и 
мечти са вече част от Фестивала.

В битката за място под слънцето, все повече и повече се забравя 
самото слънце; природата както около нас, така и в самите нас. 
Доказват го и последните събития в нашата и други страни.

Пожелаваме Ви добро настроение и прекрасни моменти по време 
на Водна кула арт фест 2013 в нашите временно защитени 
пространства.

Екип

Фестивалът е инициатива на артисти.
Всички събития са с вход свободен.
За повече информация и програма:
www.watertowerartfest.com

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ 2013



NGO IME invites you from the 19th to the 23rd of June 
to Water Tower Art Fest

watertowerartfest.com



Since 2006 the Water Tower Art Fest (WTAF) has been promoting a 
vivid demonstration of the richness and diversity of the cultural life in 
Sofia, and at the same time points to important but often neglected 
urban problems such as the decay of abandoned city spaces of national 
importance. WTAF provides not just an agenda for the solution of such 
problems, but also the means for it – through the artistic creativity and 
cooperation established between the participating artists and the audi-
ence the festival reveals the transformative power of art.

The main idea behind Sofia’s candidacy for a European Capital of 
Culture for 2019, the concept of “Sharing Sofia”, is reflected by the 
mission of WTAF – to bring art out in the open, to liberate it from the 
conventional two-dimensional space of galleries and museums limited 
by finite walls and opening times, and provide it with the freedom and 
infinite opportunities of nature combined with the picturesque city 
landscape. By so doing, the organizers of the festival successfully 
promote the all-inclusiveness of art and its ability to transcend borders 
and maintain respect, understanding and appreciation of diversity. 
Overcoming the spatial borders of conventional art spaces was just the 
first step WTAF has made on the way to the full transformation of art 
into a socially-engaged ambience, capable of bringing real change to the 
surrounding community.

By opening up its artistic territory to a wide variety of artists of differ-
ent nationalities, religions, social background and gender, the festival 
creates a welcoming atmosphere in which everyone feels not just secure 
but also empowered to transform their own life as well as the life of the 
city of Sofia. By combining the historical significance and multicultural 
heritage of the Water Tower in Lozenets with the inventiveness and 
originality of modern art, WTAF manages to subvert one more category 
of social borders – the divide between past and future – by demonstrat-
ing the intrinsic need of ascribing to the two, ostensibly opposite, tem-
poral trajectories the common origin of social change.

And last but not least we invite you to our Temporary protected spaces:



Protected – because we need to feel this way, by coming together and 
expressing ourselves freely.
Protected from whom? Protected from the raging forces of ego based 
battles within the society, from the mass illiteracy leading to intolerant 
and rude attitude towards matters of the heart.
Protected by whom? By the group of artists expressing their motivation 
to come together and create, by the notion itself of making a festival for 
the arts and not a LTD company for any kind of business binding to the 
forces of capitalism.
Why spaces? Because we have the time, and are in need of a space.
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For the 7 time we invite you to The festival for contemporary arts and culture Water 

tower art fest from 19th to 23rd of June in Sofia in few locations around town

Organized by NGO IME and friends.

We are an Artist-run initiative!

Attending all events is free.



Working hours for the period 19 – 23 of June are 14:00 – 19:00

Address: Water tower in Lozenets

Sofia, Lozenets, the corner of Galichitsa Str. and Sv. Tedosiy Tarnovski Str.

Transport:
By metro: to metrostation James Bourchier, then walk
tram line Nr. 10 to Energoproekt station

Music – official welcome:

Munsee & Dichkata – concert live in the garden of the tower

Artists:

Aleksandra Rasulic (Serbia) – Temporarily Protected From Dirt; installation

Claire Halpin (Ireland) – Protest Drawings Traced Transferred; drawings

The starting point of this artwork comes from media images the artist collected of the 
Shell to Sea Protests in Rossport, County Mayo on the remote west coast of Ireland. 
“I was struck by the drama and anger encapsulated in the struggling protesters and 
the images to me were like figures from Caravaggio paintings.”

Johannah Herr (USA) – Patterns on wall

John O’Hare (UK) – Protest in Abstract; interactive installation

Protest in Abstract is an interactive installation of materials and objects associated 
with mass demonstrations – political pamphlets, placards and banners – painted in 
bold colours and devoid of particular messages or signs. In presenting organised 
protest as an aesthetic visual event of which the juxtaposition of complimentary and 
conflicting colour is the central motif, it queries the collective authorship, mutation 
and manipulation of iconographies of resistance.

Jonathan Johnson (USA) – Sofia-Midwest Connection

Hitomi Kammai (Japan) – Girl; video installation

Herve Constant (UK) – The Dream; sound installation

Paweł Kowzan (Poland) – Untitled, 2013; permanent sound installation

Thomas C. Chung (Australia) – Find Me If You Can...; installation

Yolanda Adrover (Spain) – Forgive me for breathing; video

Yujin Lee (Korea) – 51 Smiling Buddhas; drawings

Vesela Mihaylova and Tiago Martins (Portugal) – TRIPO; sound installation

Yohann Walter (Denmark) – Aegis; video and sound installation

19 June from 18:30 to 22:30 – official opening
Water tower in Lozenets



Photo: Aleksandra Rasulic – Temporarily Protected From Dirt



Aegis is a video and sound work made in four countries and in no less than twenty 
different locations. Through mountains, forests, Springs and seas, places of worship 
where remain our origins, Aegis explores symbolic and ritualistic approaches, where 
communion with our environment are revealed through sounds and gestures, sensi-
tive and mystical vocabulary which propose the viewer a journey through a world that 
was, one day, protected against men.

Performances:

19 June, 21:00

Laura Cristin (Italy) – Sirena Bulgara; performance

A-live S(he)ren in Sofia: Along almost a decennial of wanderings in performing arts, 
while discovering/developing the identity of Sheren, I have often stepped across the 
(mari)TIME of my birthday: 13th June.The WTAF further EAST around the summer 
solstice seems another predestined stage on this path, also for the Water Tower with 
its clock-like (dodecagonal) plant. Thinking, imagining, feeling about the mythol-
ogy of Sheren is a daily (art) practice intermeshed with the mundane. It’s a constant 
attitude always ready to take (physical) shapes/appearances in case of fortunate 
conditions. When these occur the ephemeral magically materializes in the heARTs 
of many, far beyond a ‘private garden’. Space—Nature and human beings included—
is important, as the Tempo. Music provides many suggestions for e-motionS and 
‘moti dell’anima’ to be played with the contingency. Polyethylene veils, stick-of-rain, 
aquatic accessories help, sometime.

Best things are un-expected.
As a real S(he)ren turning up in Bulgaria
from the Mediterranean Sea
A living examplar along the lineage
Of the fossil mermaid of Sozopol
Found in the Net of 16th July 2012
This time in the WaterTowerArt realm
On the 7th note

19 June,  21:45 – 22:30

Penta Pulse (Bulgaria) – Audio-Visual Performance

Working hours for the period 20 June – 7 July are 10:00 – 18:00

Water tower in Lozenets



Photo: Galina Yotova



Address: SAMCA – Sofia Arsenal – Museum of Contemporary Art
2 Cherni Vrah Blvd.

Transport:
By foot: from Hostel Lavele
By metro: Take the underground from Serdica metrostation and get off at European 
Union station. The venue is a walking distance away.
By bus: bus Nr. 94 (get off at Hemus hotel)

Artists:

Andy Broady (UK) – Still; photographs; with special program at the Museum of 
Socialist Art

Anna Simeonoff (Bulgaria) – Idioms-Anatomists; prints

Baron Studio (Bulgaria, Turkey) – Easy Star, All Stars; installation

Cathrine Constanse Gjelsnes, Frode Sten Jacobsen, Ingebjшrg Torgersen & Trond 
Arne Vangen (The Norwegian bunch) – Leave it as you Found it; installation

David Borawski (USA) – Cage

Daria Baiocchi (Italy) – Sospeso; sound installation

Frode S. Jacobsen (Norway) – Autumn and fire; video installation

John O’Hare (UK) – Protest in Abstract

Jonathan Johnson (USA) – Sofia-Midwest Connection

Jos Bregman (The Netherlands) – Pop Art House

Katya Stoycheva (Bulgaria) – The White Book of temporary protected spaces; 
installation

Nataliya Petkova (Bulgaria) – La mariйe mise а nu par le binaire, mкme (The Bride 
Stripped Bare by the Binary, itself); installation

Paco Simуn (Spain) – Give me back my Landscape; installation

Petra Stenvall (Sweden) – Black and Blue; photography

Radomir Dankov (Bulgaria) – Talk to Nia; interactive installation

Susken Rosenthal (Germany) – Untitled; installation

Sibylle Hofter (Germany) – Balkan series; photo projection

Teodor Liho (Bulgaria) – Up in smoke; art action

Tomasz Matuszak (Poland) – All the World; photo and video

Takako Yamaguchi (Japan) – Curtain; installation

20 June (Thursday) from 18:30 to 22:30 – official opening



SAMCA – Sofia Arsenal

Photos: Radomir Dankov – Talk to Nia



Thomas C. Chung (Australia) – Find Me If You Can...; installation

Verginiya Yancheva (Bulgaria) – Turns; portaits

Viktoriya Georgieva (Bulgaria) – Sleda-sledya, Trace-tracking

Wang Haiyuan (China) – Watch out; photography

Yuri Miyauchi (Japan) – Wire Hole; site specific installation

Performances:

20 June, 19:30 – 21:00

Radina Stoimenova (Bulgaria) – Do you want to walk with me? 

A performance exploring the possibilities of getting closer, of  creating a fragile and 
protected space within a public one. You are invited to take a walk. The participant is 
invited to stroll along the streets of an imaginary city’s map. At first he becomes the 
listener of a particular text (different for each person), then if willing, he participates 
in it. The stroll gradually turns into a conversation.The texts people hear are different, 
mysterious, questioning or simply beautiful. For the time of the walk the artist reveals 
a part of his ownself, a secret he holds… Questions, discussion, bewilderment, 
amazement are raised.

20 June, 21:00 – 22:00

Teodor Liho (Bulgaria) – Up In Smoke; art action

Up In Smoke
Smoke
....as a hero/image/multilayer symbol:
....as thick, heavy smoke clews
....as a thin flow of white signal smoke
....as a stifling cloud
Smoke, depending on the context is charged with multilayer messages: it could 
be a signal, means for communication or the opposite a curtain, a difusion, a 
sphumato..... a mystifier, an obstacle or an arena for images..... 
One uses smoke to invent sayings for blessing, expulsion of evil forces, etc. 
One can make preservation of ham with smoke or the fish of Christ.....

SAMCA – Sofia Arsenal



20 June (Thursday) from 10:00 to 18:00 – Seminar / workshop
Amercian Center

Tea brake: 12:00 – 13:00

Address:
4A Slaveykov Sq.

Transport:
Trams Nr. 10, 12, 18 (schedule) to Slaveykov Sq. station

Foundation In Search Of – Do-It-Yourself. Cultural Activism; educational-creative 
workshop (more about the seminar at the end of the program)

21 June from 10:00 to 18:00 – Seminar / workshop
SAMCA (continuation)

Tea brake: 12:00 – 13:00

Address: 
2 Cherni Vrah Blvd.

Transport:
By metro: Take the underground from Serdica metrostation and get off at European 
Union station. The venue is a walking distance away.
By bus: bus Nr. 94 (get off at Hemus hotel)

Foundation In Search Of – Do-It-Yourself. Cultural Activism; educational-creative 
workshop (more about the seminar at the end of the program)

Working hours for the period 21 June – 23 June are 14:00 – 19:00

Photo: Kaloyan Ivanov – Void Simulacrum



Address: Opening of alternative venue – Serdika underground
16 Maria Luisa blvd. – entrance next to the Roca Showroom

Transport:
Metro: Serdica Metro Station, walking to 16 Maria Luisa blvd.;
trams Nr. 20, 22 or 23 to station Central Bath

Artist:

Antonio Keserdzhiev (Bulgaria) – Translations; graphic video installation

Aurore Dal Mas (Belgium) – Fire; sound installation

Blanca Alonso (Spain) – The Periplus of a Line; installation performance

Shahar Marcus (Israel) – Freeze, Leap of Faith, Still Burning; 3 video films

Ivaylo Hristov (Bulgaria) – Objects of the absence; installation

Maria Krawczynska, Libor Novotný, Josef Daněk, Jana Zhořová – Studio of drawing, 
Ostrava, (Czech Republic) – GPS Studio; installation

Mary Adam (Bulgaria) – PROVIDES24HPROTECTION; video performance

Mimmo Roselli (Italy) – Un Km di linee di più / A km of lines maybe more; video

Paul Wiersbinski (Germany) – Robo Cats in Titan City; video installation

Nevena Germanova, Veronika Dimitrova, Tsvetelina Slavcheva and Tsvetelina 
Panova (Bulgaria) – Fading Sofia; tales on a tape

Witek Ziemiszewszki and Maciej Ożóg (Poland) – Antarctic Treaty; interactive audio-
visual installation

Performances:

YanaHa (Bulgaria) – Reading passages of a book; performance

21 June (Saturday) 18:30 – 22:00 – official opening
Serdika underground

Photo: Blanca Alonso Vidal – The Periplus of a Line



21 June (Friday), 21:00
Lavele Hostel

Adress:
Lavele str. 14

Slavoslav Zemenski (Bulgaria) – The Shadow of a New Man; installation at the yard 
of Lavele hostel

22 June from 10:00 to 18:00 – Seminar / workshop
SAMCA (final day)

Tea brake: 12:00 – 13:00

Address: 
2 Cherni Vrah Blvd.

Transport:
By metro: Take the underground from Serdica metrostation and get off at European 
Union station. The venue is a walking distance away.
By bus: bus Nr. 94 (get off at Hemus hotel)

Foundation In Search Of – Do-It-Yourself. Cultural Activism; educational-creative 
workshop (more about the seminar at the end of the program)

22 June (Saturday) – Workshops
at the garden of the water tower

11:00 – 17:00

Anguelina Ranguelova (Bulgaria) – What do you need?

15:00 – 17:00

Lilly Angelova (Bulgaria) – Upgrading Shakespeare

Many of the contemporary directors have been tempted to “modernize” classic works 
on the stage or screen. Some of their attempts are successful and interesting both to 
the general  audience and to professionals, others have been on the verge of failure, 
bad taste, even parody. My main idea for the approach towards the texts of the great 
Bard is to entrust the modern, young people with lines from his plays and follow up 
on how they resonate into their own emotional memory, psyche and creativity. The 
project’s goal is to leave the participants to freely combine lines from Shakespeare’s 
texts, constructing an entirely new text, as a theatrical play. Of course, they would 
still be guided by the moderator of this performance, in order to get a short dramatic 
compilation, which would help to perform a theatrical study, in accordance with the 
participant’s capabilities and the specifics of the fest field.



22 June
Hambara

Adress:
22 6-ti Septemvri Str.

Performance:

19:00

Biliana Voutchkova, violin (Bulgaria); Louise Wagner, choreographer/dancer, 
Dorothea Nold, visual artist (Germany)

Presentational program:

21:00 – 22:30

Jos Bregman (The Netherlands) – Pop Art House Osenovlag

“This neigbour event is a tribute to Bulgaria by the Dutch artist Jos Bregman.”
With his project Bregman does research how he can be a European neighbour, even 
when he is - as a resident of the Netherlands – away more often than not. Bregman 
invites you to be a part-time neighbour, even if it is only for half an hour, upon 
visiting PAHO. After the performance at WTAF you could end up reserving an Entry 
Ticket. 
Bregman commutes during the festival to and from POHA, you can accompany him. 
“Bulgaria offers Bregman what the Netherlands lack: Mountains and Nature. Breg-
man enjoys this at an Osenovlag House, 30 km north of Sofia, as the bird flies. The 
house belonged to a Priest, and the Bulgarian word for Priest is ‘Pop’. For a Europe of 
Neighbours, not of Brussels. GPS for your navigation or copy and paste in maps.
google.com: 42.38199, 26.14516.”

Neno Belchev (Bulgaria) – author

Neno Belchev was born in 1971 in Varna, Bulgaria. Lives and works in Varna. He 
graduated in Mural Painting from the National Academy of Art in Sofia, Bulgaria. 
Works in the fields of video art, performance, installation, sculpture, new media as 
well as independent curator. He is one of the founders of the Videoholica International 
Video Art Festival in Varna, Bulgaria. 
He has participated in a wide range of solo and group, national and international 
exhibitions. He has been awarded artist in residence grants (AIR) in Russia, China, 
Japan and Portugal and awards from international video and film festivals in Russia, 
the Netherland and Austria.



Photos: Wang Haiyuan – Watch Out



Address: Royal train station in Kazichene
Kazichene, Sofia

Transport:
By bus: Nr. 8, 14 (schedules)
Route taxi Nr. 35 (stops at the tunnel of the National Palace of Culture)
By taxi: approximately 20 BGN from the city centre

23 June, 11:00

Kaloyan Ivanov (Bulgaria) – performance at train station Sofia, before leaving to 
Kazichene

Artists:

Jan Doms © & Olga Doreva – LEF (The Netherlands, Bulgaria) – Royal Train Station 
Kazichene; site-specific glass installation and sound collage

Johannah Herr (USA) – Patterns on Wall

Rumen Dimitrov (Bulgaria) – The Wall; installation

Radomir Dankov (Bulgaria) – Without Rails; installation with locomotive

Music concert – TBC

BBQ

23 June (Sunday) from 13:00 to 20:00 – One day action
Royal train station in Kazichene

Photo: Johannah Herr – Patterns on Wall



Seminar: 20 – 22 June, from 10:00 to 18:00

Tea brake: 12:00 – 13:00

Foundation In Search Of – Do-It-Yourself. Cultural Activism; educational-creative 
workshop

Do-It-Yourself. Cultural Activism

Organized by NGO IME, lead by a Polish organization Foundation In Search Of... 
with the participation of The Bulgarian Center for Non-For-Profit Law (BCNL).

The workshop is aimed to everyone interested in any form of cultural activism as well 
as people already working in an organization and willing to increase their knowledge 
and capacities.

Throughout the workshop we’ll present different ways of operating as a cultural 
activist, introduce the basic tools of cultural management and excercise the aspects of 
organizing a cultural project.

Through cultural activism you can make changes in the public space, views and 
spread the positive outlook on life, politics and social reality. We’re going to show 
good practices on that matter in Bulgaria and Poland.

* The workshop is supported by Program Evropa, Polish Cultural Institute, National 
Fund of Culture

* The workshop will be in English

Registration at watertowerartfest@gmail.com

Guests from Poland:
Adam Klimczhak, Ewelina Chmielevska, Iza Robakowska, Jуzef Robakowski

Seminar program:

20 June (Thursday) from 10:00 to 18:00 at the Amercian Center

Tea brake: 12:00 – 13:00

Address:
4A Slaveykov Sq.

Transport:
Trams Nr. 10, 12, 18 (schedule) to Slaveykov Sq. station

21 – 22 June from 10:00 to 18:00 Seminar at the SAMCA

Tea brake: 12:00 – 13:00

Address:
4A Slaveykov Sq.

Transport:
Trams Nr. 10, 12, 18 (schedule) to Slaveykov Sq. station



Address:
Sofia, Lozenets, the corner of Galichitsa Str. and Sv. Tedosiy Tarnovski Str.

Transport:
By metro: to metrostation James Bourchier, then walk
tram line Nr. 10 to Energoproekt station

The Water Tower was designed by an Austrian architect and built according to the 
French school’s pattern of water towers’ architecture in the 1920s. It stands out with 
its unique construction and is one of the most interesting architectural sites in the 
region of upper Lozenetz.

Its has quite a logical history behind its rising necessity – to play the important role in 
bringing water to the higher (at that time 2 and 3 floor) buildings in the region, 
situated at the level or higher to the main reservoir in Lozenets, east of the seminary.

The architect had in mind that the building would also be used as a watch tower and 
the citizens of Sofia will take pleasure in watching the view of the city center and the 
Vitosha Mountain.

Wide stairs lead you to its third floor. There is an exit to a balcony where a wonderful 
360 degrees view of the surrounding area reveals itself. The water reservoir is 
situated just above the third platform. Extremely narrow staircase is taking you up 
there, where another one leads you to the actual top of the tower.

Even though it hasn’t been used for decades in respect of its own purposes, the Water 
Tower is very often used nowadays as a site for cultural activities and communica-
tion. Although it’s abandoned and deserted, it’s still very beautiful. There have been 
artistic projects and events running annually for already more than four years, only 
thanks to the efforts of NGO IME in partnership with the Lozenets Municipality.

The garden around the Water Tower is regularly cleaned and has turned into a 
meeting place for creative people and artistic initiatives presenting contemporary art 
and culture.

Water Tower Lozenets

Photo: Yaniv Waissa



Address:
2 Cherni Vrah Blvd.

Transport:
By foot: from Hostel Lavele
By metro: Take the underground from Serdica metrostation and get off at European 
Union station. The venue is a walking distance away.
By bus: bus Nr. 94 (get off at Hemus hotel)

The building of SAMCA, a part of the former “Sofia Armory Complex” was built in 
late 19th century and bears the typical features of classical architecture. In the 1930’s 
the complex housed The Military School for Reserve officers, established in 1908 and 
initially located in the city’s area of Knyazhevo. Later on, it was moved to “So-fia 
Arsenal”, where the current building of the Museum for Contemporary Arts turned 
into its headquarters, the present “Land and People Gallery” – its dining room and the 
memorial “garrison’s shooting range” was the training ground of the Military School. 
At that time in Bulgaria it is common for the young men with a degree to serve at the 
School and turn into officers of the reserve. A consider-able part of them participated 
in the wars and fought for their dignity and in the name of their school. One of the 
cadets for a while was the eminent Bulgarian poet Dimcho Debelyanov.

Furthermore, an interesting fact is that the “Sofia Armory Complex” gave its name to 
the present boulevard “Arsenalsky”.

* Source: www.samcaproject.org

SAMCA Sofia Arsenal – Museum of Contemporary Art



Address:
16 Maria Luisa blvd. – entrance next to the Roca Showroom

Transport:
Metro: Serdica Metro Station, walking to 16 Maria Luisa blvd.;
trams Nr. 20, 22 or 23 to station Central Bath

Another space which we are going to use for our cultural mapping of the city during 
the fest is “the underground” with archeological remains from the wall of the ancient 
city of Serdika. We are going to be hosted by the north wall close to the corner tower 
of Serdika, remains of which could be seen on the corner of Ekzarh Yosif Str. and 
Maria Luisa Blvd. (the old Sofia shop). The basement hall of the corner building gives 
just a glimpse of what the massive wall must have been and how it was surrounding 
like a belt the ancient city of Serdika. It had defined the size of the city for centuries 
until its final demolition in the 15th century, after the Ottoman conquest.

It was built in 176-180 A.D. by the Roman emperors Mark Aurelius and Commodi-
ous. The wall had four main gates, facing the four directions of the world and 
mapping the main streets leading to the center of the city (a capital at that time). 
Actually the first wall was reconstructed a few times and a few more towers were 
built – sharp-pointed, five-cornered and triangle between them. All this had been 
done in order to protect Serdika and its citizens by the Goths’, West Goths’ and Huns’ 
attacks, robberies and predatory wars. The walls were 8–10 meters high, while the 
towers were more than 14 meters high.

Serdika underground



Address:
Kazichene, Sofia

Transport:
By bus: Nr. 8, 14 (schedules)
Route taxi Nr. 35 (stops at the tunnel of the National Palace of Culture)
By taxi: approximately 20 BGN from the city centre

The Kazichene railway station is a monument of culture and a museum. It is referred 
to by the public as “The Royal Station”  and the and was once used exclusively by the 
royal family, who lived in the nearby Vrana residence, on the outskirts of Sofia.

The Royal Station in Kazichene witnessed some important events in Bulgarian 
history. On 3 October 1918, the day of his abdication, King Ferdinand (1887-1918) 
arrived at Kazichene and boarded the train that would take him away from the 
country he had ruled, never to return. His grandson, the eight-year-old King Simeon 
II (1943-1946) did the same, on 16 September 1946, a few days after a now disputed 
referendum proclaimed Bulgaria a “people’s republic.”

* Source: www.vagabond.bg

Royal train station in Kazichene





1 – Water tower in Lozenets
Address:
Sofia, Lozenets, the corner of Galichitsa Str. and Sv. 
Tedosiy Tarnovski Str.
Transport:
By metro: to metrostation James Bourchier, then walk
tram line Nr. 10 to Energoproekt station

2 – SAMCA – Sofia Arsenal – Museum of Contempo-
rary Art
Address:
2 Cherni Vrah Blvd.
Transport:
By metro: Take the underground from Serdica metrosta-
tion and get off at European Union station. The venue is 
a walking distance away.
By bus: bus Nr. 94 (get off at Hemus hotel)

3 – Serdika underground
Address: 16 Maria Luisa blvd.,
entrance next to the Roca Showroom
Transport:
Serdica Metro Station, walking to 16 Maria Luisa blvd.
trams Nr. 20, 22 or 23 to station Central Bath

4 – Lavele Hostel
Adress:
Lavele str. 14

5 – Hambara
Adress: 22 6-ti Septemvri Str.

6 – Royal train station in Kazichene
Address: Kazichene, Sofia
Transport:
By bus: Nr. 8, 14 (schedules)
Route taxi Nr. 35 (stops at the tunnel of the National 
Palace of Culture)
By taxi: approximately 20 BGN from the city centre

7 – Amercian Center
Address:
4A Slaveykov Sq.
Transport:
Trams Nr. 10, 12, 18 (schedule) to Slaveykov Sq. station
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ВКАФ 2013 екип / WTAF 2013 Team

Артист и организатор на фестивала / Artist, curator and festival organizer
Nia Pushkarova

Координация фестивал / Festival coordinator
Polina Pankova

Дизайн и идентичност на фестивала / Design and visual identity
Denitsa Toneva

Асистент дизайнер / Assistant designer
Marta Sabeva

Маркетинг и спонсори / Marketing and sponsorship
Ana Tsalovska

ПР / PR
Margarita Eneva

Астистент и проект мениджър / Assistant and project manager
Neda Yonkova

Асистент / Assistant
Radoslava Kaneva

Асистент / Assistant
Kalina Petkova

Асистент семинар / Asistant workshop
Svetlana Alexandrova

Технически ръководител / Technical manager
Georgi Kamburov

Технически координатор / Technical assitant
Radomir Dankov

Превод / Translator
Alexandrina Ivanova
Teodora Nikolova

Счетоводител / Accountant
Mitko Michev

За контакти:
watertowerartfest@gmail.com

© ALL RIGHTS RESERVED 2013



Водна кула арт фест подкрепя кандидатурата на София и 
Югозападния регион за Европейска столица на културата 2019

Water Tower Art Fest endorses the candidacy of Sofia and Southwest Region 
for European Capital of Culture 2019

Организатор / Organizer:

Институционални партньори / Institutional Partners:

Партньори / Partners:

Медийни партньори / Media Partners:


