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Като неоспорим двигател на
развитие чрез любознателност и
безстрашие се впускаме в дупката
след заека, за да видим какво има
от другата страна.
Приканваме ви да ни последвате
с голяма доза чувство за хумор
като самозащитна функция,
любознателност и любопитство.

watertowerartfest.com

За фестивала
Водна кула арт фест е на 6 години и вече е част от
културния календар на София. Фестивалът има за цел
да оживява градски пространства със средствата на
изкуствата.
Основната програма ще протече между 22-ри и 30-ти
юни в няколко градски пространства в София:
Водната кула в кв. Лозенец, Vivacom Art Hall, Лаборатория „Българска роза”, Панчаревското езеро и подземие Сердика, както и други места. Освен че ще
имате възможност да видите какво се случва в тези
интересни пространства, ще можете и да участвате в творчески работилници и дискусии на различни
теми.
В рамките на фестивала тази година ще бъдат представени съвременни тенденции във визуални изкуства и пърформанси на артисти от цял свят. Изборът
беше изключително труден, тъй като получихме над
100 кандидатури. Нашите действия призовават за
ангажираност и отношение към непосредствената
среда, в която живеем, което е в пряка зависимост с
нематериалното ни наследство. Ако нехаем за външната обвивка в града ни – пазеща духа ни, общата
ни къща – такова ще е и отношението ни към вътрешния ни свят. Чрез изкуство в пряк контакт, ние приканваме към ангажираност и лично отношение, както
към външната среда така и към вътрешния ни мир.
Контакти:
info@watertowerartfest.com
Следвайте ни:
twitter: @watertowerfest, facebook.com/watertowerartfest

Водна кула, кв. Лозенец
За периода 23 – 30 юни работно време
от 15:00 до 20:00

адрес: кв.
Лозенец, ъгъла
на ул. Галичица и
ул. Св. Теодосий
Търновски

22 юни 2012 (петък)
Официално откриване
18:00 – 22:30

Музика:
Мънси, Дичката и Сам – Jam session (България)
Артисти:
Катрин Констанс Гиелснес (Норвегия): 1793 светлини
Невена Атанасова (България): „Цветя на Злото” от
найлон – след акция по почистване на река
Мадока Чиба (Япония, Германия): „Утопия” инсталация
от светодиоди
Пат Арнао (САЩ): Кинетична скулптура – „Окачена
вяра в преследване на щастието”
Фроде Стен Якобсен (Норвегия): Видео – Цикъл – Вода,
Лято / С подкрепата на посолството на Норвегия
Юха ван Инген (Финландия): Графити обмен
21:30 – Прожекция на Wonderland (38’), режисьор Dana
Al Mojil (Кувейт)
22:00 – Афтър Парти, Клуб Twins, World Ethno Jam
Презентации, дискусии, творчески работилници:
25 – 26 юни, от 11:00 до 14:00
Кураторска работилница на Гарет Бел Джоунс
(Великобритания) с финална презентация на 27-ми
юни (сряда) от 15:00 / В партньорство с Британски
съвет
28 юни 2012 (четвъртък), 14:00
Мартин Микуш (България): Възможности за преустройство на кулата с участието на архитекти, общински
представители, неправителствени организации и др.
Design charrette или бързо общностно визуализиране –
презентация и дискусия
Водна кула, кв. Лозенец

адрес:
ул. Ген. Гурко 6

VIVACOM Art Hall
За периода 24 – 29 юни работно
време от 15:00 до 20:00

23 юни 2012 (събота)
Официално откриване
11:00 – 20:00
Артисти:
Анди Броди (Англия): Фотографии – „Разглеждане на
забележителности”
Георги Ямалиев (България): Видео инсталация –
„Хванати на въдицата”
Ванеса Доус (Ирландия): Инсталация „Градско
плуване”
Илина Консулова и Даниел Нечев (България):
Еволюционно изкуство
Ивелина Минева и Георги Василев (България): „ХОП”
инсталация
Ирина Георгиева (България, Австрия) – Legal Alien по
Кирил и Методий
Ирене Антон (Германия): Инсталация „Обединените
цветове на капитализма”
Искра Николова (България): „Под прикритието на
маската”
Vivacom Art Hall

Калин Плугчиев (България): диптих „Тронът е
свободен”
Лейла Родригес & Кристиан Щрауб (Германия):
Островът на Локс – серия от видео филми
Мария Гювели (Гърция): Интерактивна инсталация
Матю Мартин (САЩ, България): Живопис
Мариана Танчева и Нели Борисова (България):
Инсталация „Предопределено”
Матиас Рот (Германия): ”Приспивна история за п” / С
подкрепата на Гьоте Институт България
Пила Русян (Словения): ”Приспивни истории”
Сара Синклер (Шотландия): Инсталация
SOCHATA – SOFAR Channel Telegraph Agency –
Макс Гасман и Мара Голдуин (САЩ, Германия):
интерактивна инсталация / С помощта на
Американското посолство
Цветелина Борисова (България): Картини „След края
на живота”
Христо Колев (България): Инсталации „Ефектът на
дрозофилата”, „Консервирана технология”
Професор Кенет Хей / Moorland productions –
Инсталация „Липсващата дзен градина”
Рони Бен-Ари (Израел): Видео „Аз бях там….” /
С подкрепата на посолството на Израел

Vivacom Art Hall

Презентации, дискусии, творчески работилници:
23 юни 2012 (събота), 14:00
Алис Воган (Англия) – презентация и дискусия
26 юни 2012 (вторник), 16:00
Владия Михайлова – презентация и дискусия
26 юни 2012, 17:00
Росица Маринова: „Паралелни стъпки, паралелни
пространства” – презентация
27 юни 2012 (сряда), 17:00
Катя Стойчева и Лили Ангелова
Търси по-надълбоко – творческа работилница

Vivacom Art Hall

Лаборатория Българска роза
За периода 24 – 30 юни работно време
от 15:00 до 20:00
адрес: ъгъла на ул.
Раковски и ул. Иван Вазов,
вход от ул. Иван Вазов

23 юни 2012 (събота)
Официално откриване
17:00 – 21:30
Музика:
The Shadow Government (България)
Артисти:
Аника Вишински (САЩ, Турция) и Арни Гудмонсон
(Исландия, Швеция): Пърформанс „Американско
момиче”
Галина Йотова (България): фотографии „Изоставени –
прелъстени”
Грегор Шатц (Германия): фотографии ”Flight of Fancy”
Крис Суон и Крис Фелнер (Австрия): Звукова
инсталация „Зайци и кралици” / С подкрепата на
посолството на Австрия
Георги Стаменов (България): Инсталация „Room Way”
Никола Минчев (България): Видео инсталация „DoUndo”
Лила Вон Пъткамер и Карен Бьошер (Германия): Видео
инсталация – „Хлъзгавия допир на животно”
Лаборатория Българска роза

Мадалена Мори (Италия): „Минало, което прави
граденето на настоящето трудно” / С подкрепата
на Италианския културен институт
Стела Василева (България): Инсталация
Стина Персдотер и Никлас Халберг (Швеция):
Инсталация „Страната на чудесата”
Хитоми Камай (Япония): Инсталация „Розова градина”
Франциска Рибейро (Португалия): Фотография
„Истории за надежда на дневна светлина и истории
за надежда на лунна светлина”
Ясен Гюзелев (България) – Картина от илюстрация
към „Алиса в страната на чудесата”
Джули Ъпмайер (САЩ, Турция): Инсталация – „Изяж
ме!”
23 юни 2012 (събота), 20:00
Мия Момчилова (България): Пърформанс модно ревю
21:00 – Разговор с UAMO City Tour 2012/13, Sofia. В 9
града от цял свят артисти представят работите
си, свързани с темата „PLAY TIME”. Всеки тур ще
бъде предаван наживо по скайп към паралелно събитие
в Мюнхен. За повече информация: www.uamo.info
След 22:00 – Парти в „Синият лъв”
25 юни 2012 (понеделник), от 11:00 до 14:00
26 юни 2012 (вторник), от 11:00 до 14:00
Ванеса Доус (Ирландия) – Творческа работилница за
стоп-моушън анимация
26 юни 2012 (вторник), от 15:00 до 18:00
27 юни 2012 (сряда), от 15:00 до 18:00
Лиса Хинтерейтер (Австрия) – пърформанс
Лаборатория Българска роза

Панчаревско езеро
адрес: Панчарево,
Област София

24 юни 2012 (неделя)
Официално откриване
12:00 – 19:00

Артисти:
Ян Домс (Холандия): Инсталация и пърформанс
„Балонено парти Панчарево” / С подкрепата на VBG
Tilburg Nederland
Лусина Терзиян (България): Инсталация и пърформанс
„Кич и вулгарност – съвременната Алиса и това
което тя преследва…”

Панчаревско езеро

Подземие Сердика
За периода 26 – 30 юни работно време
от 15:00 до 20:00
адрес: ъгъла на бул.
Мария Луиза и ул. Екзарх
Йосиф, под Рока шоурум

25 юни 2012 (понеделник)
Официално откриване
18:00 – 21:30

Артисти:
Ян Домс (Холандия): Инсталация от стъкло
„Възвърната история”
Сдружение Плюс/Рада Матева (България): Инсталация
„Черна дупка”
Милена Владимирова – Владис (България): Инсталация
със светещи рамки
Антоана Петкова (България): Инсталация „Алиса
в…?”
Мариан Станчев (България): Видео инсталация „Human (w)Hole /Sense/”
Нанси Трейнър: „Serdika Dis-tour” (пърформанс по
време на откриването)
Подземие Сердика

Хостел Лавеле

адрес: ул. Лавеле 14

25 юни 2012
Официално откриване
19:00 – 21:30
Резултат от конкурса за изрисуване на двора, в
партньорство с „На Тъмно”
Артисти:
Ейнат Щеклер (Израел) – Рециклирани графити
С помощта на посолството на Израел

11

Клуб Twins

адрес: НДК, ет. 2, западна част

28 юни 2012 (четвъртък)
20:00 – 21:00

21:30 – 22:30

Музика:
Robinson Cruzified

Кино на чорчик с Том Кърк
Вход: свободен

12

Pork pie

30 юни 2012 (събота)
адрес:
20:00
Борисова
градина
Водна кула арт фест представя:
(над КолоA water tower night
друма и
(to a July morning) с
езерото
с лилиите)
Kottarashky
Q-Check
BRAZZ VILIDJ LIMITED EDITION
Вход: 6 лв.
Хостел Лавеле / Клуб Twins / Pork pie

Презентации и дискусии
1 Vivacom Art Hall / 23 юни 2012 (събота) / 14:00
Алис Воган (Англия)
— Пространствено изкуство: обсъждане на начините,
по които визуалните артисти могат да извлекат полза
от празни пространства и как това може да повлияе на
творчеството им.
— Пространства с повече от едно предназначение: как
празни пространства и изоставени сгради могат да бъдат
перфектното средство, което да помогне на артиста да
прехвърли работата си от студио към изложба.
— Как внезапни събития и временни проекти могат
да помогнат на всяка организация, особено когато
са комбинирани с творческа дейност, например
благотворителност, работилница или изложба.
6 Vivacom Art Hall / 26 юни 2012 (вторник) / 16:00
Владия Михайлова (България)
Тема: Представяне на платформата за съвременно
изкуство и млади автори „Място за срещи” – Инициативен
проект на Софийска градска художествена галерия, който
цели да спомогне за развитието на сцената за младо
съвременно изкуство в страната чрез изложби, дискусии,
срещи и проекти, които изграждат среда на непрекъснат
дебат и експеримент.
7 Vivacom Art Hall / 26 юни 2012 (вторник) / 17:00
Росица Маринова (България)
„Паралелни стъпки, паралелни пространства” е културнообразователна инициатива на Център за неформално
образование и културна дейност „Алос”. Проектът
инициира изграждане на образователна платформа в
полето на неформалното образование, за запознаване с
основните процеси, тенденции и форми в модерното и
съвременното изкуство.

10 Водна Кула / 28 юни 2012 (четвъртък) / 14:00
Мартин Микуш (България) – Възможности за преустройство на кулата с участието на архитекти, общински
представители неправителствени организации и др. /
Design charrette или бързо общностно визуализиране
Тема: Водната кула, нейното обживяване и реставрация,
околното постранство – как се свързва с кулата и
интегрира в живота на квартала. Може ли да служи за
катализатор на положителни промени в средата?
Поканени: кмет на Район Лозенец, гл. архитект на
район Лозенец, дизайнер, градинар, архитект, художник
и журналист, живеещи в района. Възрастни и познаващи
историята на Лозенец влиятелни граждани. Майки с деца,
които ползват градинките наоколо.
Цел: С една или няколко сесии да се изгради и фокусира
визията на общността за мястото и Водната Кула. Тази
визия да се материализира в графично представяне на
достъпен език: ръчни скици, примери от други места и
при необходимост и възможност поставяне на знаци на
конкретните места за предложените промени/елементи.

Пърформанси
2 Лаборатория българска роза / 23 юни 2012 (събота)
20:00 – 20:30
Миа Момчилова (България) – Модно ревю
miamall (Миа Момчилова – моден дизайнер, Росица Куманова
– моден дизайнер, Милена Станойевич – режисьор,
арх. Марта Събева – ивент мениджър) представя
„Съновидението е истина”
Представяне на колекция от „куфара”, включваща предимно
облекло от интимния свят на нашите баби; винтидж,
ретро и модернизъм; dream art.
3 Панчаревско езеро / 24 юни 2012 (неделя)
12:00 – 19:00
Ян Домс (Холандия) – „Балонено парти Панчарево”

3 Панчаревско езеро / 24 юни 2012 (неделя)
12:00 – 19:00
Лусина Терзиян (България) – „Кич и вулгарност –
съвременната Алиса и това което тя преследва…”
5 Лаборатория българска роза
26 юни 2012 (вторник): 15:00 – 18:00
27 юни 2012 (сряда): 15:00 – 18:00
Лиса Хинтерейтер (Австрия)
„the no sweat dance the finger performance – the finger prints”
С помощта на посолството на Австрия

Творчески работилници
9 Водна Кула / от 25 юни 2012 до 27 юни 2012
Кураторска работилница на Гарет Бел Джоунс
(Великобритания) с финална презентация на 27 юни
(сряда) от 15:00
Гарет е куратор, занимаващ се с организацията на артистите и програмите в Център по изкуствата „Уайзинг”,
намиращ се в покрайнините на Кеймбридж. Завършил Кралския колеж по изкуствата, той има зад гърба си интересна
самостоятелна практика като куратор и писател, а освен
това прави и невероятни, амбициозни неща извън „Уайзинг”,
включително и създаването на мини-фестивали.
Гарет Бел-Джоунс се присъединява към Център по изкуствата „Уайзинг” през април, 2010 г. и оттогава спомага за изпълнението на всеки етап от програмата за визуални изкуства „Ескалатор”. Гарет е завършил История на изкуството,
наблягайки на съвременното изкуство и кураторството.
През 2005 г. завършва Лондонския университетски колеж, а
през лятото на 2010 г. завършва магистърската програма
„Кураторство в съвременното изкуство” към Кралския
колеж по изкуствата. Като член на екипа, организиращ
изложбите, Гарет изиграва ключова роля при планирането и
представянето на самостоятелната изложба на Джон Смит
по случай дипломирането им, която се смята за една от

най-успешните изложби на току-що завършили студенти,
представени за последните няколко години. Преди да се запише в магистърската програма, Гарет е куратор в галерия „Tricycle”, в Лондон, където в продължение на три години
е отговорник по организирането и представянето на поредица изложби и проекти. Писал е статии за сп. Artvehicle and
Contemporary. Бил е и председател на симпозиуми в Iniva
(Институт по международни визуални изкуства) и центърът
за изкуство Cafe Oto. Сред настоящите му проекти са продължителното сътрудничество с организацията, занимаваща се с изкуства – Atopia Projects, във връзка с книгата,
анализираща „Architectural Integrations” от Виктор Вазарели,
заедно с изложба, планирана за галерия Iff в Марсилия.
Понастоящем, Гарет е и асистент-куратор към Sound
Threshold, където е работил по проекти заедно с Flat Time
House, Resonance 104.4.FM, както и Sound and Music.
Описание на работилницата:
В рамките на трите дни, той първо ще представи практиката си и мястото, където работи. За участниците също
ще има възможност да изнесат кратки презентации за
техните практики. След това, Гарет ще може да представи
работите на няколко артиста, както и заедно да огледат
мястото във Водната кула и да решат кои произведения са
най-подходящи за там и как най-добре да бъдат изложени.
Това ще бъде аналитично. След това участниците ще
инсталират и организират произведенията заедно и ще
приключат с цялостна изложба на съвременно изкуство,
която участниците са организирали и инсталирали заедно.
Такса участие: 30 лв. / 20 лв. за учащи
В партньорство с Британски съвет
8 Vivacom Art Hall / 27 юни 2012 (сряда) / 17:00
Катя Стойчева и Лили Ангелова
Търси по-надълбоко
Следвайки Белия заек… Ние ще се заровим по-надълбоко
в търсене на скритите съкровища на креативността. В

това ателие по творчество ще ви предложим творчески
задачи и дейности, вдъхновени от темата за Алиса в
страната на чудесата, които ни поощряват да мислим
творчески с думи и рисунки. Вие ще използвате цялото
си въображение, за да измисляте различни идеи и да ги
съчетавате по много и разнообразни начини в търсене на
решения. И участниците, и гостите на фестивала са добре
дошли – ателието по творчество ви предлага уникална
възможност да участвате в колективно творческо
преживяване.
Такса участие: няма
4 Лаборатория Българска роза, етаж 2
25 юни 2012 (понеделник) – 11:00 – 14:00
26 юни 2012 (вторник) – 11:00 – 14:00
Ванеса Доус (Ирландия) – Творческа работилница за стопмоушън анимация
Ванеса Доус преподава стоп-моушън анимация от 2009 г.
Тя е автор на аниматорски проекти, които обхващат всякакви възрастови групи в различни видове контекст. Занимава се с визуално изкуство и го подпомага вече над 20
години чрез работата си с разнообразни арт-организации в
Ирландия и Англия. Нейният начин да подкрепя аниматорското изкуство идва от гледаната и точка на артист, а
употребата на технологиите е средство за магическо
съживяване на изкуството.
Участниците ще работят в групи за по три часа на ден. Те
ще получат основни познания за стоп-моушън анимацията.
Това ще включва рисуване и създаване на персонажи, създаване на сториборд, заснемане, добавяне на звук и обработка.
Такса участие: 30 лв. / 20 лв. за учащи

Организатор
ime.sonance.net

То може да бъде всяко едно „име”, което застава
зад идеи за отворено и непредубедено сътрудничество чрез изкуствата с „другите”, който
могат да бъдат и другите в нас.
Ние сме за преодоляването на тези „други”
чрез средствата на изкуствата и съвместна
работа на най–общо казано креативни хора,
институции, граждани за преодоляване на
социални проблеми заедно.

Водна кула арт фест 2012 се организира от
сдружение ИМЕ и приятели
Ния Пушкарова – организатор
Полина Панкова – координатор
Деница Тонева – дизайн
Георги Камбуров – технически координатор
Неда Йонкова – асистент
Ивона Христова – ПР
Весела Венчева – ПР
Росяна Сотирова – ПР
Грегор Шатц – консултант
Любомира Колчева – асистент проект
Александрина Иванова – преводач
info@watertowerartfest.com
watertowerartfest.com
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As a sign of our never-ending curiosity for whatever comes our way. ”Alice
in Wonderland” embraces the space,
where everything is possible as long
as you are able to imagine it. Alice
wanders through various ideas of
worlds, meeting talking animals, flowers and people, who seem to irradiate
onto their surroundings and modify
them appropriate to their comfort. In
Wonderland, it is not society which
moulds imagination, but imagination,
which moulds society.
watertowerartfest.com

About the festival
Water Tower Art Fest is the biggest event, with its 6 years
history, in the development of contemporary arts in alternative spaces, with socially engaged artworks from national
and international artists’ participants in Bulgaria.
This year WTAF gained recognition by authorities and is
now part of the Cultural Calendar of Sofia Municipality for
2012. The events’ openings will be allocated at each venue
day by day introducing the audience to a wide variety of
contemporary art – performances, site-specific installations, public space art interventions and workshops, as
well as lectures.
We envisage a close relationship between the private
sector, the non-governmental and governmental institutions for the overall impact on the cultural life of our city,
concentrating on the communication between national and
international showcases of contemporary visual arts and
direct contact with audience over social issues tackled via
the arts.

Contact us:
info@watertowerartfest.com
Follow us:
twitter: @watertowerfest, facebook.com/watertowerartfest

Water Tower in Lozenets
Working hours for the period 23 – 30
of June are 15:00 – 20:00

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

22 June 2012 (Friday)
Opening
18:00 – 22:30

Music:
Munsee & Dichkata – Jam session (Bulgaria)
Artists:
Cathrine Constanse Gjelsnes (Norway): Installation in Yard
”1793 lights”
Nevena Atanasova (Bulgaria): ”Flowers of Evil”
Madoka Chiba (Japan/Germany): ”Utopia” LED lights
installation
Pat Arnao (USA): ”The Suspension of Disbelief”
Frode Sten Jacobsen (Norway) – Video Cycle: Water, Summer / With kind support of the Embassy of Norway
Juha van Ingen (Finland): ”I’ll Make Yours If You Make
Mine”
21:30 – Screening of ”Wonderland” (38’), directed by
Dana Al Mojil (Kuwait)
22:00 – After Party, World Ethno Jam at Club Twins
Presentations & Workshops:
25 – 26 June, from 11:00 to 14:00
Garreth Bell Jones (UK): Curatorial workshop with final
presentation on the 27th (Wednesday) from 15:00 /
In partnership with the British Council
28 June 2012 (Thursday), 14:00
Martin Mikush (Bulgaria): Presentation and discussion
Design charrette or a quick community visualization

Water Tower in Lozenets

Address:
4 Gurko Str.

VIVACOM Art Hall
Working hours for the period 24 – 29
of June are 15:00 – 20:00

23 June 2012 (Saturday)
Opening
11:00 – 20:00

Artists:
Andy Broadey (UK): Sight Seeing – Photography
Georgi Yamaliev (Bulgaria): Caught on a Hook (video
installation)
Vanessa Daws (Ireland): Swimming #1 (Installation)
Ilina Konsulova – Butzi (Bulgaria): Evolutionary art
Ivelina Mineva & Georgi Vassilev (Bulgaria): ”HOP” installation
Irina Georgieva (Bulgaria): Legal Alien по Кирил и
Методий – pictures + neon
Irene Anton (Germany): ”United Colors of Capitalism”
Iskra Nikolova (Bulgaria): ”Under the Mask’s Disguise”
Kalin Plugchiev (Bulgaria): ”Sede Vacante” diptych
Vivacom Art Hall

Leyla Rodriguez and Cristian Straub (Germany): ”Isle of
Lox” video
Maria Gouveli (Greece) – Interactive Painting Installation
Matthew Martin (USA, Bulgaria): ”The Supporter” painting
Mariana Tancheva and Neli Borisova (Bulgaria): ”Predetermined?” installation
Matthias Roth (Germany): ”Bedtime Story for p” / With the
kind support of the Goethe-Institut
Pila Rusjan (Slovenia): ”Bedtime Stories”
Sara Sinclair (Scotland): ”Untitled”
SOCHATA – SOFAR Channel Telegraph Agency – Max
Gassmann and Mara Goldwyn (USA, Germany) – Interactive installation / With the kind support of the Embassy of
USA
Tsvetelina Borissova (Bulgaria): After the End of Life
Hristo Kolev (Bulgaria): ”The Drosophilla Effect”, ”Conserved Technology”
Professor Kеnneth .G.Hay/Moorland productions (UK) –
Absent Zen Garden
Roni Ben-Ari, Multi-Media Photographer (Israel) – video –
”I’ve been there” / With the kind support of the Embassy
of Israel
Presentations & Workshops:
23 June 2012 (Saturday), 14:00
Alice Vaughan (UK) – Presentation & Discussion
26 June 2012 (Tuesday), 16:00
Vladiya Mihaylova – Presentation & Discussion
Vivacom Art Hall

26 June 2012 (Tuesday), 17:00
Rositsa Marinova: presentation of ”Parallel Steps, Parallel
Spaces” project
27 June 2012 (Wednesday), 17:00
Katya Stoycheva, Lili Angelova: Digging Deeper – Creativity
Workshop

Vivacom Art Hall

Laboratory Bulgarian Rose
Working hours for the period 24 – 30
of June are 15:00 – 20:00
Address: 3 Ivan Vazov
str., on the corner with
Rakovski str.

23 June 2012 (Saturday)
Opening
17:00 – 21:30

Music:
The Shadow Government (Bulgaria)
Artists:
Anika Weshinskey (USA, Turkey) & Arni Gudmundsson
(Iceland, Sweden): ”American Girl” performance
Galina Yotova (Bulgaria): ”Abandoned and Seduced” photographs
Gregor Schatz (Germany): ”Flight of Fancy” photographs
Chris Swoon and Chris Fellner (Austria): ”Rabbits and
Queens” sound installation / With kind support of the Embassy of Austria
Georgi Stamenov (Bulgaria): ”Room Way”
Nikola Minchev (Bulgaria): ”Do-Undo” video installation
Laboratory Bulgarian Rose

Lilla von Puttkamer and Karen Bosser (Germany): ”The
Slide Touch of an Animal” video installation
Maddalena Mauri – ”A Past that Sometimes Makes it Difficult to Build the Present” wall drawing with colored earth /
With the kind support of the Italian Cultural Institute
Stela Vassileva (Bulgaria): Installation
Stina Pehrsdotter and Niclas Hallberg (Sweden): ”Wonderland”
Hitomi Kammai (Japan): ”Rose Garden” installation
Francisca Ribeiro (Portugal): ”Tales of Hope” photography
Yasen Gyuzelev (Bulgaria): ”Alice in Wonderland” illustration
Julie Upmeyer (USA/Turkey): ”Eat Me!” installation
23 June 2012 (Saturday), 20:00
Mia Momchilova (Bulgaria): Performance fashion review
21:00 – 1 hour of UAMO City Tour – Skype conversation
with UAMO City Tour 2012/13, Sofia. In 9 cities worldwide
artists are presenting their works connected to the theme
”PLAY TIME”. UAMO considers itself as a platform for
artists of all kinds, and thus, since the first festival in 2004
up till now, more than 300 artists from over 20 countries
have presented their works. More info: www.uamo.info
After 22:00 – Party @ Blue Lion
25 June 2012 (Monday), from 11:00 to 14:00
26 June 2012 (Tuesday), from 11:00 to 14:00
Vanessa Daws (Ireland) – Stop motion animation workshop
26 June 2012 (Tuesday), from 15:00 to 18:00
27 June 2012 (Wednesday), from 15:00 to 18:00
Lisa Hinterreithner (Austria) – Performance
Laboratory Bulgarian Rose

Pancharevo lake
Address: Village of
Pancharevo, (Sofiacity District)

24 June 2012 (Sunday)
Opening
12:00 – 19:00

Artists:
Jan Doms (Netherlands): Pancharevo Balloon Party –
”BBQ” at the lake installation performance / With the kind
support of the VBG Tilburg Nederland
Lusina Terziyan (Bulgaria): ”Kitsch and Vulgarity – Nowadays Alice and What She is After…” installation and
performance

Pancharevo lake

Special Venue Serdica basement
Working hours for the period 26 – 30
of June are 15:00 – 20:00
Address: he corner of Maria
Luiza Bul. and Ekzarch Yosif
Str. – under Showroom Roca

25 June 2012 (Monday)
Opening
18:00 – 21:30

Artists:
Jan Doms (Netherlands): ”Regained History” glass installation
Rada Mateva/Plus (Bulgaria): ”Black Hole” installation
Milena Vladimirova – Vladis (Bulgaria): installation
Antoana Petkova (Bulgaria): ”Alice in…?”
Marian Stanchev (Bulgaria): ”Human (w)Hole /Sense/”
video installation
18:30 – Nanci Traynor: Performance Serdika Dis-tour

Special Venue Serdica basement

Lavele hostel

Address: Lavele str. 14

25 June 2012
Opening of the graffiti wall drawing
19:00 – 21:30
Result from the contest in partnership with ”Na tumno”.
Artists:
Einat Shteckler (Israel) – Recycled graffiti
With the kind support of the Embassy of Israel
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Address: National Palace of Culture,
2nd floor, West side

Twins Club

28 June 2012
20:00 – 21:00

21:30 – 22:30

Music:
Robinson Cruzified

Crooked Cinema
Entrance: free

12

Pork pie

Address:
Borisova
Garden,
near the
water lillie
pond

30 June 2012 (Saturday)
20:00
Water Tower Art Fest presents:
A water tower night
(to a July morning) with

Kottarashky
Q-Check
BRAZZ VILIDJ LIMITED EDITION
Entrance: 6 BGN
Хостел Лавеле / Клуб Twins / Pork pie

Presentations & discussions
1 Vivacom Art Hall / 23 June 2012 (Saturday) / 14:00
Alice Vaughan (GB)
— Site-specific art: discussing the ways that visual artists can
benefit from the opportunity of
using vacant space, and how it can inform and influence their
practice.
— Dual use spaces: how empty spaces and disused buildings
can be the perfect vehicle to help an artist transfer their practice
from studio to exhibition.
— How pop-up events and temporary projects can benefit any
organisation, especially when
combined with a creative activity – eg. a charity fundraiser, workshop or exhibition.
6 Vivacom Art Hall / 26 June 2012 (Tuesday) / 16:00
Vladiya Mihaylova (Bulgaria)
Subject: Presenting the platform for contemporary art and young
authors, called ”A meeting place” – Sofia Art Gallery initiative,
aimed at helping the development of a scene for young contemporary art in the country through exhibitions, discussions, meetings and projects that build an environment of continuous debate
and experiment.
7 Vivacom Art Hall / 26 June 2012 (Tuesday) / 17:00
Rositsa Marinova (Bulgaria)
”Parallel Steps, Parallel Spaces” is a cultural-educational initiative of Alos Centre for Informal Education and Cultural Activities.
The aim of the project is to create an educational platform in
the field of non-formal education, representing the main forms,
tendences and processes in the modern and contemporary art.
10 Water Tower / 28 June 2012 (Thursday) / 14:00
Martin Mikush (Bulgaria) – Design charrette or a quick community visualization
Topic: The water tower, its reviving and restoration, the sur-

rounding areas – how is that connected to the tower and the life
in the neighborhood. Could that serve as a catalyst for positive
changes in the city?
Guests invited: Losenets District mayor, Losenets District Head
architect, a designer, a gardener, an architect, an artist (painter)
and a journalist, all living in the area. Elderly, influential people,
who know the history of Losenets. Moms and their children, who
often visit the nearby playgrounds.
Objective: Through one or more sessions to build and focus a
community vision for the venue and the Water Tower. To turn
that vision into a graphic representation in an understandable
language: hand-drawn sketches, examples from other venues,
and if needed, possibly placing signs on certain spots to indicate
the changes suggested.

Performances
2 Laboratory Bulgarian rose / 23 June 2012 (Saturday)
20:00 – 20:30
Mia Momchilova (Bulgaria) – catwalk show
miamall presents
dream is destiny
3 Pancharevo lake / 24 June 2012 (Sunday)
12:00 – 19:00
Jan Doms (Netherlands) – Pancharevo Balloon Party – ”BBQ”
at the lake installation performance
3 Pancharevo lake / 24 June 2012 (Sunday)
12:00 – 19:00
Lusina Terziyan (Bulgaria) – ”Kitsch and Vulgarity – Nowadays
Alice and What She is After…” installation and performance
5 Laboratory Bulgarian rose
26 June 2012 (Tuesday): 15:00 – 18:00
27 June 2012 (Wednesday): 15:00 – 18:00
Lisa Hinterreithner (Austria)
Posters interactive performance: the no sweat dance

the finger performance – the finger prints
With the kind support of the Embassy of Austria

Workshops
9 Water Tower / from 25 June 2012 to 27 June 2012
Garreth Bell Jones (UK) – Curatorial workshop with final presentation on the 27th (Wednesday) from 15:00
Gareth is Artists and Programmes Curator at Wysing Arts Centre,
outside of Cambridge. An RCA graduate he has an interesting independent practice as a curator and writer, and he is doing great
and ambitious things out of Wysing, including the establishment
of mini-festivals.
Gareth Bell-Jones joined Wysing Arts Centre in April 2010 and
has since been delivering all aspects of the Escalator Visual
Arts programme. Gareth has a background in History of Art,
with a focus on contemporary art and curating, graduating from
UCL in 2005 and from the RCA Curating Contemporary Art MA
in the summer of 2010. As a member of the exhibitions team
Gareth played a key role in the planning and production of his
cohort’s graduating exhibition John Smith: Solo Show which was
widely considered to be one of the most successful produced
by the graduating students in recent years. Prior to joining the
MA programme Gareth was Curator at Tricycle Gallery, London,
where he was responsible for curating and organising an ongoing programme of exhibitions and projects over three years. He
has written articles for Artvehicle and Contemporary Magazine
and chaired symposiums at Iniva and Cafe Oto. Current projects
include an ongoing collaboration with Atopia Projects on a critical
reader about Victor Vasarely’s Architectural Integrations with an
exhibition planned for Galerie Iff in Marseilles. Gareth is also currently Assistant Curator at Sound Threshold, with whom he has
worked on projects with Flat Time House, Resonance 104.4FM
and Sound and Music.
Workshop description:
Over the course of the three days he will first give an introduc-

tion to his practice and where he works. For participants it is also
possible to do short presentations on their practices.
After this he would be able to introduce the work of several artists and look at the space at the Water tower together and decide
on what artwork would work best and how best to show it. This
would be discursive. Then the participants will install and make
the artwork together and will end up with a complete exhibition of
contemporary art that the participants have collectively curated
and installed.
Fee: 30 BGN / 20 BGN for students
With the support of the United Kingdom
8 Vivacom Art Hall / 27 юни 2012 (Wednesday) / 17:00
Katya Stoycheva, Lili Angelova
Digging Deeper / Creativity Workshop
Following the white rabbit … we will be digging deeper to reach
to the hidden treasures of creativity. The proposed creativity
workshop will invite its participants to think creatively with words
and pictures. They will be encouraged to generate solutions to
creative thinking tasks inspired by the theme of Alice in Wonderland. These activities will give them a chance to use their
imagination in thinking up ideas and putting them together in
various ways. The workshop is open to the WTAF participants and
its guests and offers them a unique possibility to participate in a
collective creative performance.
Fee: none
4 Laboratory Bulgarian Rose, 2nd floor
25 June 2012 (Monday) – 11:00 – 14:00
26 June 2012 (Tuesday) – 11:00 – 14:00
Vanessa Daws (Ireland) – Stop motion animation workshop
Vanessa Daws has been teaching stop motion animation since
2009. She creates animation projects to all groups of all ages in
any context. She is a visual artist and has been facilitating art for
over 20 years, working in a huge variety of art organizations in
Ireland and England. Her approach to facilitating animation comes

from an artist’s view point and the use of technology is a means
to magically bring the art work to life!
The participants will work in groups for 3 hours a day. They will
get a basic training in stop motion animation. This will involve
drawing and creating characters, storyboarding, filming and introduction to sound and editing.
Fee: 30 BGN / 20 BGN for students

The Organization
ime.sonance.net

We are a non–governmental, non–profit, organization, working
in the fields of art and culture, towards establishing collaborative connections with other international artists organizations and
artists themselves. We work towards art and cultural exchange,
creating artistic communities, residencies furthering the practises
of art for social change, and art centres in Bulgaria as a base
for free thinking.
The NGO – IME has been established for the support of cultural
production and cultural life in the Balkan region, as well as connecting the region with other parts of Europe and the World.
The NGO consists of independent, creative people, and as such
a small organization doesn’t have the ambition to play the vast
role of personifying Bulgarian culture, but simply to collaborate
in creative ways to deal with cultural and social issues on a
national and international level.

Water Tower art fest 2012 is organized and initiated by
NGO IME and friends
Nia Pushkarova – Organizer
Polina Pankova – Coordinator
Denitsa Toneva – Design
Georgi Kambourov – Technical Coordinator
Neda Yonkova – Assistant
Ivona Hristova – PR
Vessela Vencheva – PR
Rossyana Sotirova – PR
Gregor Schatz – Consultant
Lyubomira Kolcheva – Project assistant
Aleksandrina Ivanova – Translator
info@watertowerartfest.com
watertowerartfest.com

Water Tower Lozenets
The Water Tower was designed by an Austrian architect and
built according to the French school’s pattern of water towers’ architecture in the 1920’s. It stands out with its unique
construction and is one of the most interesting architectural
sites in the region of upper Lozenets. It has quite a logical
history behind its rising necessity – to play the important role
in bringing water to the higher (at that time 2nd and 3th 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.
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 communication. Although
it’s abandoned and deserted, it’s still very beautiful. There
have been artistic projects and events running annually for
already more than six years, mainly 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.

С финансовата подкрепа на Столична община и в подкрепа на
кандидатурата на София за европейска столица на културата
With the financial support of the Sofia Municipality
and supports Sofia’s application for European capital of culture 2019
Организатор / Organaizer
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Партньори / Partners
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Медийни партньори / Media Partners
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