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площад Независимост
Преслав

ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ

11

пространства: радио варна / ас арт галерия / 
галерия архис / буларт галерия / галерия графит/ 
галерията на ева/ галерия юка/ културен дом 
хармония/ yo - ho - hostel/ сталкер студио/ 
мюзик кафе look
oрганизира:  фондация „рая георгиева” 
с партньорството на сдружение за културен 
мениджмънт „морско синьо”, младежка 
неформална група „аморфа”, радио варна, галерия 
„буларт” и журнaлистите боряна тодорова и 
елена владова
kуратор: дора дончева 
пресофис: елена владова, тел 088540388
спонсор: фондация „рая георгиева”; мюзик кафе look
mедийни партньори: радио варна; вестник народно 
дело; why42.info; urban-mag.com
дизайн:  мая георгиева 
kонтакти: тел.0887244882 
contempo.weekend@gmail.com
www.contempo2011.blogspot.com

CONTEMPO 
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1  радио варна, приморски 22
2  галерия буларт, шипка 22
3  галерия юка, в. друмев 23
4  културен дом хармония 
 кап.І ранг добрев 4 /до римски терми/
5  мюзик кафе look, княз борис I 60 
6  галерия графит, княз борис I 65
7 галерия архис, княз борис I  67
8 сталкер студио, колони 5  
9  галерията на ева, македония 25
  yo-ho-hostel, русе 23
 галерия ас арт /аспарухово народни будители 1
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17 април - неделя
11:00 - 13:00 ГАЛЕРИЯ ЮКА 
 викенти комитски, „ no image available” инсталация
10:00 - 19:00 ГАЛЕРИЯ АРХИС 
 петър минчев живопис  
 ния пушкарова видео  саня ковачева пинхол фотография 
11:00 - 19:00 КУЛТУРЕН ДОМ ХАРМОНИЯ 
 “capital violence” - кураторски проект на йово панчев 
10:00 -19:00 ГАЛЕРИЯ ГРАФИТ  
 димитър трайчев  „дишай” видео инсталация 
 недко недков ръчна хартия 
 марлeен андреев /Германия/ инсталация 
11:00 - 19:00 - ГАЛЕРИЯ АС АРТ  
 галина станева , „вход/ изход” инсталация 
13:00 - 19:00 ГАЛЕРИЯ БУЛАРТ  димитър яранов живопис
15:00 - 17:00 ГАЛЕРИЯ ГРАФИТ  недко недков   уъркшоп ръчна хартия 
17:00 - 18:00  ГАЛЕРИЯТА НА ЕВА  тея денолюбова и поезия
18:00 - 20:00  СТАЛКЕР СТУДИО николай нинов скулптура 
 стела веселинова  /българия/холандия/ фотография
19:00 - 20:00  ГАЛЕРИЯ ЮКА  мими руменова живопис
20:00 - 21: 00  YO - HO - HOSTEL
 „поп арт принт” боян цонев/ иван манолов/ мирела табакова/ 
 светослав станков/ d1os / мazzurski / kj
21:00 - 23:00 МЮЗИК КАФЕ LOOK закриване на  contempo 4    
 арт томбола/ концерт на la migra

CONTEMPO 
УИКЕНД ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО  15 - 17 АПРИЛ 2011 - ВАРНА

12 април - вторник
МОРСКАТА ГРАДИНА, АЛЕЯ НА КОСМОНАВТИТЕ 
 ufo акция на организаторите за мобилизация, пропаганда 
 и агитаация

14 април - четвъртък
11:00 РАДИО ВАРНА КОНЦЕРТНО СТУДИО пресконференция
18:00 ГАЛЕРИЯ БУЛАРТ ефросина пенева ”око в кутия” обекти

15 април - петък
13:00 - 18:00 ГАЛЕРИЯ БУЛАРТ  ефросина пенева ”око в кутия” обекти
17:00 - 20:00 ГАЛЕРИЯ ЮКА 
 викенти комитски „no image available” инсталация 
17.30 - 19.00 РАДИО ВАРНА,  СТЪКЛЕН КУБ
 виктория георгиева /николай божинов 
 “make art! not war!” акция  
18:00 - 19:00 РАДИО ВАРНА , КОНЦЕРТНО СТУДИО
 старт на contempo 4  /презентация каталог рая георгиева
 19:00 - 20:00 КУЛТУРЕН ДОМ ХАРМОНИЯ 
 „capital violence” кураторски проект на йово панчев
участват: александър ангелов/ александра рамирез/ александър 
гергинов/ владислав георгиев/ грегор шац /деян янев/ диляна 
манавска/ димо иванов/ кристина иробалиева/ михаил новаков/ 

никола михов/продан марков/ светлана мирчева/ станимир генов/ 
свилена колева/ стефан галибов
20.00 - 21.00  ГАЛЕРИЯ АРХИС   петър минчев живопис  
 ния пушкарова видео  саня ковачева пинхол фотография 
21.00 - 23.00 МЮЗИК КАФЕ LOOK  видео презентация на фестивал   
 “водна кула” модератор: ния пушкарова

16 април - събота
11:00  - 19:00 ГАЛЕРИЯ ЮКА
 викенти комитски „ no image available” инсталация
11:00 - 19:00 КУЛТУРЕН ДОМ ХАРМОНИЯ 
 “capital violence” кураторски проект на Йово Панчев 
11:00  -19:00 ГАЛЕРИЯ АРХИС  петър минчев живопис  
 ния пушкарова видео  саня ковачева пинхол фотография
16:00 - 18:00 ГАЛЕРИЯ АС АРТ 
 галина станева „вход/ изход” инсталация
18:00 -19:00 РАДИО ВАРНА , КОНЦЕРТНО СТУДИО
 визуална намеса на нено белчев в пиесата на 
 елица матеева „фейсбук”
19:00  - 20:00 ГАЛЕРИЯ БУЛАРТ  димитър яранов живопис 
20:00 - 21:00 ГАЛЕРИЯ ГРАФИТ  
 димитър трайчев  „дишай” видео инсталация 
 ив русева, воин де воин “wanna be”  видео пърформанс
 недко недков ръчна хартия 
 марлeен андреев /Германия/ инсталация 
21:00 - 22:00 МЮЗИК КАФЕ LOOK  концерт на funkaround

проекти, които могат да бъдат повторно посетени
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