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Know-How / Show-How е Международна лятна академия за
креативно мислене и дизайн
процеси, инициатива на Фондация KnowHow, Амстердам и
Фондация Бюро култура, София,
която има за цел да спомага за
развитието на творческите
индустрии, като запознава с
разнообразни методи и подходи
в креативните процеси, стимулиращи развитието на личния
творчески потенциал и инициативност. Акцент се поставя
върху мисленето в контекст и
как се създават творчески концепции, които имат социален и
икономически принос.
Академията се провежда в рамките на две седмици от 11 до 22
юли и включва 4 международни
творчески работилници с предварително подбрани участници
и три отворени програми, с
вход свободен:
Know-How е вечерна теоретична програма на академията, с
лекции, прожекции и дискусии.
Show-How ще представи резултатите от 4-те творчески
работилници под формата на
изложби, пърформанс и късометражни филми.
Know-How / Show-How Podium е
еднодневно събитие на 16 юли
с презентации и разговори със
специално поканени експерти
от международната креативна
общност, относно иновативните подходи в комуникацията на
музеите с публиките днес.

Know-How / Show-How is an International Summer program for creative thinking and design processes,
initiated by KnowHow Foundation,
Amsterdam and Culture Desk Foundation, Sofia. The program aims to
supports the development of the
creative industries by introducing
and transfering various methods
and approaches in the creative processes, which stimulates the personal creative potential and initiative.
The Program takes place from 11
to 22 of july, and consist out of 4
five-days workshops, with selected
international participants and an
open public program, organized in
three modules:

3
6
5
7
4
2
1

Know-How Program - an evening
program with free lectures, discussions and film screenings.
Show-How Program, which presents the results of the 4 five-day
long workshops, conducted by the
invited mentors, during the program
in Sofia.
Know-How / Show-How Podium, a
one day event on July 16th, consisting of lectures, presentations and
discussions, with exclusively invited
experts from the international communities. The event is focused on the
innovative approaches in communication and presentation strategies
of cultural institutes towards the
public.
Don’t miss out on this unique opportunity to be inspired!

Ще се радваме да се видим там!

ОРГАНИЗАТОРИ

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА
ПУБЛИЧНАТА ПРОГРАМА НА МЕЖДУАНРОДНАТА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ
KNOW-HOW / SHOW-HOW СЕ ИЗПЪЛНЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ПРОГРАМА ЕВРОПА, 2016.

ПАРТНЬОРИ

МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ KNOW-HOW / SHOW-HOW СОФИЯ 2016 СЕ РЕАЛИЗИРА С ПОДКРЕПАТА НА:
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open program overview
публична програма
12.07.2016

13.07.2016

15.07.2016

16.07.2016

12:00

Know-how /
show-how
podium
—

13:00

Dr. Iglika Mishkova
Linda van Deursen

19.07.2016

20.07.2016

22.07.2016

7
Изложба: »Future roots«
Национален етнографски музей, 19–22.07. / 10:00–16:00ч.

3
Изложба: »An insert on printed history«
Музей за история на София, 19–22.07. / 10:00–18:00ч.

Dr. Clémentine Deliss
14:00

Jurgen Bey

17:00

16:00

15:00

Relja Bobic

»Съзнание за
материята«
Ута Айзенрайх

18:00

Пърформанс:
»Future roots«
Performance
»Future roots«

Exhibition:
»Mind About Matter« »Visssual narrative«
Uta Eisenreich
+

19:00

Изложба: »An insert Networking
on printed history« drinks &
Talks on the
rooftop
Exhibition:
@swimming pool
»An insert on
printed history«
»ценим«
»Освен това…«
Заския вон Дримелен & Рене Пут &
Маргрет Свертц
Бригите Готинк
»We
Treasure«
Saskia van Drimmelen &
Margreet Sweerts

»Besides that...«
René Put &
Brigitte Gootink

»Облеклото като знак.«
доц. д-р Светла Ракшиева

20:00

»The Garment as a sign.«
Svetla Rakshieva, PhD

откъси от док.
филм:
»Боб Дилън: Търся
път към дома«
реж.
Мартин Скорсезе

»Старите ръкописни книги – изкуство
и/или занаят«
доц. д-р Кристина
Борисова
»The old manuscripts
– art or/and craft«
Christina Borissova, PhD

Изложба:
»Visssual narrative«

Програма
с късометражни
филми
»Show and Tell«

»Слушай своя обект,
камерата сама ще
улови
историята«
Веселина Николаева
»Listen to your
subject,
your camera will catch
the story«
Vesselina Nikolaeva

Прожекция
»Някъде, където
да изчезнеш«
реж.
Laure Flammarion &
Arnaud Uyttenhove

Short-movies
screenings
»Създаване на
»Show and Tell«
дизайн като деецмрежа: семиотики,
участие и очаквания«
доц. Стоян Танев
»Designing things as
actor-networks: Semiotics, Participation
and Anticipation«
Stoyan Tanev, Associate
professor

Movie screening:
»Somewhere to
disappear«
dir. Laure Flammarion
& Arnaud
Uyttenhove

21:00

excerpts from the
documentary:
»No Direction Home: Прожекция:
»Фотоувеличение«
Bob Dylan«
реж.
Dir. Martin Scorsese
Микеланджело
Антониони
Movie screening:
»Blow-Up«
Dir.
Michelangelo Antonioni

Организаторите си запазват
правото на промени в програмата.
Следете на
facebook.com/knowhowshowhow
за актуална информация около събитията.
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12.07.2016

вход откъм бул. Цар Освободител и метростанция СУ
15 Tsar Osvoboditel Blvd, entrance from the bulevard, near the metro station

»We Treasure«

Заския вон Дримелен & Маргрет Свертц
(моден колектив Painted, Холандия)

Saskia van Drimmelen & Margreet Sweerts
(fashion collective Painted, NL)

Painted е хибриден моден колектив от
театрален режисьор и моден дизайнер.
Те изследват нови начини чрез които
да развиват и популяризират модата и
обичат да размиват границите между
мода и пърформанс и да променят разбирането за това каква трябва да бъде
дрехата. Облеклата, които създават,
съчетават по уникален начин съвременна мода с ръчно изработени елементи,
които са тяхната запaзена марка.

Painted explores new ways to develop
and distribute fashion and likes to
blur the lines between fashion and
performance, and expand the idea of
what a garment can be.

Вярвайки в силата на сътрудничеството, Painted създават дрехи, в които
са обединени почерците на различни
творци, като всякa дреха има свой
собствен характер и стойност. Този
начин на работа е вдъхновен от процеса на изработка на традиционната
българска носия, в който всяко поколение добавя своя личен елемент към
семейната одежда и така в резултат
се получава облекло, носещо натрупани
пластове във времето.
В своята презентация те ще разкажат
за своя творчески процес и проекти.
Заповядайте да видите и резултатите от уъркшопа им в София под
формата на пърформанс на 15 юли от
18 часа в Музей за история на София и
временна експозиция в Националния
етнографски музей, 16-22 юли.

Believing in the strength of collaboration,
Painted develops garments in which
handwritings of various makers are
united, giving each piece its own
character and value. This way of working
originates from antique Bulgarian dress,
where different generations added
personal elements to a family piece;
layered by time. In workshops they
share techniques and new methods of
playful collaboration.
In their presentation, they will share
more about their projects and creative
process.
You are very welcome to come and see the
results of their workshop in Sofia on July
15, 6 p.m. at the Sofia History Museum, and
as a temporary exhibition at The National
Ethnographic Museum, 16-22 July.
key wor ds
fashion design / choreogr aphy /
cr aft techniques / experimental fashion

к лючови думи
моден дизайн / хореография / пър форманс /
трансформиране на занаятчийски техники от
цял свят / експериментална мода

19:40 — 20:00

»Облеклото като знак.
Семантика на българския
традиционен костюм«
доц. д-р Светла Ракшиева
(Институт по етнология
и фолклористика, БАН)

Доц. д-р Светла Ракшиева е експерт
в областта на орнаментиката и
символиката в българската фолклорна култура, в която е кодиран един
изключително сложен, но вълшебен
визуален език. В своята лекция, тя ще
ни разкрие тайните на различните
детайли от българския фолклорен
костюм и принадлeжащите към него
аксесоари – всеки носещ свое уникално
послание отвъд времето и пространството. Традиционната българска
дреха е била не просто облекло, а
подвижна знакова система, в която
са закодирани половата, възрастовата и социалната принадлежност
на неговия преносител и разказва
историята на етноса, региона, или
конкретната социална система.
Съвременен разказ за един малко
познат, но магичен уникален език.

»The Garment as a
sign. Semantics of the
Bulgarian traditional
costume«

Svetla Rakshieva is an expert in
ornaments and symbolism in the
Bulgarian folklore culture which has
a specific complex visual language. In
her lecture, she will uncover the secrets
of the specific details in the traditional
Bulgarian costume and its accessories,
each of which has its unique message
beyond time and space. The traditional
Bulgarian garments were not just a
clothes, but a moving sign systems
in which you can read and learn a lot
about its owner – the gender, status,
the place he/she come from, the story
of the family, and so on. This will be a
contemporary story about one almost
forgotten, but very magical language.
key wor ds

к лючови думи
български носии /
символик а на орнаментик ата

20:10 — 21:30

реж. Мартин Скорсезе
на английски език без субтитри

19:00 — 19:45

»Освен това…«

excerpts from the
documentary:
»No Direction Home:
Bob Dylan«

»Besides that... «

Рене Пут & Бригите Готинк
(Дизайн студио PutGootink, Холандия)
Базираното в Амстердам студио за
графичен дизайн PutGootink включват в портфолиото си дизайн на
книги, каталози, плакати, пощенски
марки, кампании, дизайн и оформление на изложби, а техни клиенти
са предимно неправителствени
организации, културни институти,
музеи и издателства, фотографи,
художници и архитекти. René Put работи и като професор по Графичен
дизайн в Академия „Херит Ритвелд”,
Амстердам.
В своята презентация те ще разкажат за два от проектите си
- арт поредицата Collect Editions, в
рамките на която издават лимитирани серии издания в областта на
изкуствата и организират изложби
в тясно партньорство с други артисти, като всеки артист е представен в самостоятелно издание с
отличителна концепция и контекст.
Вторият проект е книгата „Poster
524“ (изд. Valiz), която представя
визуално изследване върху плаката
като медия. Книгата показва ясно
процесът зад креативното изследване и илюстрира много систематично
получените резултати, които видимо показват значението на постера
и визуалната култура днес. Изследването е дело на René Put и Rianne Petter
и е част от Изложбата „How Posters
work“ (2015) в Smithsonian Cooper
Hewitt Design Museum, Ню Йорк.
Заповядайте да видите резултатите
от техния уъркшоп под формата на
микс медия изложба на 15 юли от 18:30
часа в Музей за история на София.
к лючови думи

René Put & Brigitte Gootink
(Studio PutGootink, NL)
The Amsterdam based graphic design
studio PutGootink works on a wide
variety of projects, including the design
of books, catalogues, posters, stamps,
identities, and exhibitions, mainly for
a range of non-profit organizations,
cultural institutions, museums, and
publishers, and has designed for a great
number of photographers, artists, and
architects. René Put also teaches graphic
design at the Gerrit Rietveld Academy,
Amsterdam.
During their presentation in Sofia, they
will present two of their projects. The
one is “Collect Editions”, under which
they independently produce and publish
exclusive artist editions. For every
edition, an artist is invited to develop
new work, considering the outcome
in close collaboration with Put and
Gootink. Each time a unique appearance
is created, distinct from the previous,
allowing Collect Editions to investigate
and redefine the medium of an artist
edition, both in content and form.
The other project is the book “Poster
524, exploring the contemporary
poster”- a visual analysis of the medium
of the poster, made by René Put and
Rianne Petter in 2012. They collected 523
different posters hanging in the city of
Amsterdam and carefully studied them,
deconstructing and reconstructing their
elements and isolating certain details.
Poster No. 524 reveals the mechanisms
of creative research and sets out to
shed light on the general significance of
posters and visual culture.
You are very welcome to come and see the
results of their workshop in Sofia on July 15,
6:30 p.m. at the Sofia History Museum.

графичен дизайн / комуник ационен дизайн /
редакционен дизайн / дизайн на пос тер

Svetla Rakshieva, PhD
(Institute of Ethnology and Folklore
Studies, Bulgarian Academy of Sciences)

Bulgarian tr aditional costume /
symbols and ornaments

откъси от док. филм:
»Боб Дилън:
Търся път към дома«

Галерия Академия, НХА
Academia Gallery, National Academy of Arts

19:00 — 19:30

»ценим«

13.07.2016

2

ул. Шипка 1
1, Shipka str.

Театрална зала, Ректорат на Софийския университет
Theatre Hall, Sofia University

1

key wor ds
gr aphic design / communication design /
editorial design / poster design

19:45 — 20:15

»Старите ръкописни книги
– изкуство и/ли занаят«

»The old manuscripts –
art or/and craft«

Доц. д-р Кристина Борисова преподава „Шрифт и калиграфия” в Националната художествена академия
и е един изключителен експерт по
калиграфия и историческа подвързия.

Christina Borissova teaches “Typeface
and calligraphy” at the National
Academy of Arts in Sofia and is an expert
in calligraphy and design of manuscripts.

доц. д-р Кристина Борисова
(НХА, София)

Тя ще разкаже за технологията и
изкуството на ръкописните книги,
но не от палеографска или строго
научна гледна точка, а от креативната позиция на създателите им в
древността. Ще научите повече за
различните школи, повърхностите,
които са се използвали за писане,
както и самите калиграфски техники, използвани за изписване на
основните текстове и на украсните
елементи, носещи пищните имена инициали, заставки и концовки.

Christina Borissova, PhD
(National Academy of Arts, Sofia)

In her lecture she will present the
technology and the art of the old
handwritten books, but not as a
paleographer, or scientist, but from
the point of view of their creators in
the past. You will learn more about
the different calligraphic schools, the
different surfaces they used to write
on, and about the different calligraphic
techniques, used for the main texts, and
for the ornamentations, like initials, tags,
and incipits.
key wor ds
design of manuscripts / caligr aphy / t ypefonts

к лючови думи
графично оформление / с таропечатни книги /
к алиграфия / шрифтове

Dir. Martin Scorsese, in English

20:15 — 21:45

Прожекция:
»Фотоувеличение«

реж. Микеланджело Антониони
110 мин., на англ. език,
с бълг. субтитри

Movie screening:
»Blow-Up«

Dir. Michelangelo Antonioni
110 min., in English,
with Bulgarian subtitles
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Веселина Николаева е фотограф,
изследовател, документалист,
разказвач на истории. Възпитаник,
а в последствие и преподавател в
Академията в Утрехт, Холандия. Първата жена, удостоена с наградата
„Сребърна камера” на Canon. В момента живее и работи в София.
В своята лекция тя ще разкаже за
връзката между обекта и камерата
в документалната фотография и
защо създаването на снимка, която
разказва история, отнема време.
Всичко това в контекста на днешния
дигитален свят, в който генерирането на изображения и като форма, и като съдържание, е по-лесно
и достъпно от всякога. Само във
Facebook се генерират близо 300.000
нови статуса на минута, а в Youtube
100 часа видео за същото време.
Дигиталната ера промени начина, по
който гледаме на изображенията и
историите, които те ни разказват.
Но да правиш значимо изкуство не
означава просто да направиш интересна снимка. Без значение колко е
красива.
Заповядайте да видите и резултатите от уъркшопа на Веселина Николаева
в София на 22 юли от 18 часа в Ателиетата на НХА (бул. Дондуков 56).

Vesselina Nikolaeva
(BG/NL)

Vesselina Nikolaeva majors in
Photography at the Art Academy of
Utrecht, The Netherlands in 2001. In
2004 she receives The Award for Young
Photographer (in the framework of ‘De
Zilveren Camera 2004 the Netherlands)
followed by the Grand Prix of the 4th
International Festival of Photography
2005 in Poland and the ‘Descubrimientos’
at Photoespana 2005 in Spain.
In her presention she will examine the
relationship between the subject and the
camera in documentary photography
and why it takes time to create images
that tell a story. The today reality is that
in a single minute, there are close to
300,000 status updates on Facebook and
100 hours of video uploaded on Youtube.
Our visual culture is in real-time… and
it is fragmented. The age of Digital has
changed how we look at images and
what stories they tell.
To make meaningful art is not to take a
personally meaningful picture, no matter
how pretty it is.
You are very welcome to come and see the
results of her workshop in Sofia on July 22,
6:00 p.m. at the Workshops of the National
Academy of Arts (Blvd. Dondukov 56)
key wor ds
documentary photogr aphy /
story telling

к лючови думи
документална фотография /
разк азване на ис тории

19:45 — 20:45

Прожекция:
»Някъде,
където да изчезнеш«

реж. Laure Flammarion &
Arnaud Uyttenhove
57 мин., на английски без субтитри

Movie screening:
»Somewhere to disappear«
Dir. Laure Flammarion &
Arnaud Uyttenhove
57 min., in English

Гьоте-институт, София
Goethe-Institute, Sofia

Веселина Николаева
(България/Холандия)

»Listen to your subject,
your camera will catch
the story«

ул. Будапеща 1
1, Budapest str.

»Слушай своя обект,
камерата сама ще улови
историята«

20.07.2016

5

19:00 — 19:40

Поредица ”Градски разговори”
“City talks” series

ул. Шипка 1
1, Shipka str.

Галерия Академия, НХА
Academia Gallery, National Academy of Arts

2

18:00 — 19:00

»Съзнание за материята«

»Mind About Matter«

Ута Айзенрайх е преподавател в
Академията за изкуство и дизайн „Херит Ритвелд”, Амстердам и артист,
който прави видео-пърформанси на
живо. Основен фокус в нейните проекти са обектите от ежедневието,
чрез които тя умело създава нов визуален език и смислови конструкции.

Uta Eisenreich is an artist working with
photography and performance. She
frequently incorporates performative
strategies in her photographic practice;
her camera is often used as a live tool for
performances.

Ута Айзенрайх
(Холандия/Германия)

По време на своята лекция-пърформанс, тя ще демонстрира как комбинира изображения на обекти от
ежедневието и геометрични форми
с текстови фрагменти, извадени от
изкуствознанието, духовните учения
и рекламата. В момента, в който
думите започват да допълват и надграждат изображенията, обектите
се трансформират в сложнни концепции далеч отвъд тяхното обикновено
значение и се превръщат в многолики
герoи в многопластов поетичен
наратив.

Uta Eisenreich
(NL/DE)

In her lecture, half presentation, half
live-performance, she will demonstrate
how she combines images of everyday
objects and geometric shapes with
text fragments about their symbolic
meaning. The short texts stem from art
history, dream analysis, advertisement
and spiritual teachings. As the words
cross-pollinate the images, the objects
start to represent increasingly complex
concepts far beyond their humble
recognisable selves, and become
protean characters in a layered poetic
narrative.
key wor ds
video performance art / semiotics /
photogr aphy / language

к лючови думи
видео пърформанс / семиотик а /
фотография / език

19:00 — 19:45

»Дизайн чрез подхода на
теорията на дееца-мрежа:
семиотика в действие«
Доц. Стоян Танев
Група по иновации и дизайн,
Инженерен факултет, Южно-датски
унверситет, Одензе, Дания

Ние не можем да избягаме от света,
в който живеем и от многозначието
на смисъла, който се налага вътре
в нас. Болшинството от нещата
около нас, обаче, са дело на дизайнери.
Техният дизайн работи като осмисляне в резултат на внушение чрез
означаване. Ето защо ние се нуждаем
от семиотика.
Ние сме принудени да бъдем семиотици защото постоянно се борим за
смисъл, опитвайки се да дешифрираме начина, по който нещата около
нас означават и внушават смисъл.
Необходимостта от внушение
превръща дизайна в политически
акт, много преди той да е творчески
такъв. Актът е политически, защото навлиза в потока на социалните
ни контакти и провокира промени
в поведението ни. А ако нашето
поведение се е променило, то следва,
че ние всъщност сме се превърнали в
предмет на дейност на дизайнерите.
Ние сме под властта и силата на дизайна, и имаме нужда от демокрация.
Единственият начин да направим
дизайна демократичен е да предприемем действия и да се включим чрез
участие, т.е. да станем съпричастни.
Ще се опитаме да видим семиотиката на дизайна като резултат от
активното ни участие и съпричастност, т.е. ще поговорим за съпричастен (партисипаторен) дизайн. Ще
се опитаме да мислим за дизайн чрез
Теорията на Дееца-Мрежа (ТДМ) или
Actor-Network Theory (ANT).
к лючови думи
пар тисипаторен дизайн / дизайн и семиотик а /
теория на деец а-мреж а

»Designing things
as actor-networks:
semiotics in action«

Stoyan Tanev
Associate Professor, Innovation and
Design Engineering, University of
Southern Denmark, Odense
We can’t escape the world we live in and
the multiplicity of meanings coalescing
within us. The multiplicity of things
around us, however, is the work of
designers. Design works as persuasion
through signification. We are therefore
in need of semiotics.
We are forced to be semioticians by
struggling to decipher the ways things
around us signify or imply meaning for
us. The necessity to persuade makes
design a political act before it is a
creative one. It is political because it
enters the flow of social exchanges and
provokes changes in our behavior. If our
behaviour has changed then we have
become the objects of design.
We are under the rule and power of
design, and in need of democracy. The
only way do become democratic in
design is to take action and participate.
Let’s talk about signification through
participation, i.e. about participatory
design. But haven’t we already been
doing that? Thinking design through
Actor-Network Theory (ANT) will help in
answering this question.
The talk will refer to the insights of
several well-known contemporary
scholars: Alvise Mattozzi (Venice),
Cristiano Storni (Limerick, Ireland),
Bruno Latour (Paris), Craig Bremner
(Australia), Ivan Tchalakov (Plovdiv) and
Georgi Kapriev (Sofia).
key wor ds
participatory design / semiotics and design /
actor-net work theory
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18:00 — 18:30

Пърформанс
»Future roots«

Performance
»Future roots«

Пърформансът ще бъде създаден по
време на петдневната творческа
работилница “Future roots” с модния
холандски колектив Painted. Създадените обекти ще могат да се видят
след това и като експозиция в Националния етнографския музей, 16-22 юли
- пл.“Княз Александър I“ 1.
Уъркшопът се реализира в партньорство с Националния етнографски
музей и с майстори, експерти и
практикуващи автентични занаятчийски техники.

The performance will be created during
the weekly workshop with Painted in
Sofia, called “Future roots”. The results
can be seen also as an exposition at the
Ethnographic musem, July 16-22.
The workshop is organized in
partnership with The National
Ethnographic museum at the Bulgarian
Science Academy, and with artisants,
experts and craftsman.

18:30 — 20:00

Изложба
»An insert on printed
history«

Exhibition
»An insert on printed
history«

Предстаяване на резултатите от
петдневната творческа работилница със студио PutGootink която изследва старопечатни издания, част
от постоянната експозиция на Музей
за История на София и издания от 19
век, съхранявани в специализираната
научна библиотека на музея.

Presentation of the results of the weekly
workshop with Studio PutGootink, which
explores the old manuscripts, part of the
collection of The Sofia History Museum,
and editions from 19th century, part of
the museums scientific library collection.

Уъркшопът се реализра в партньорство с Музей за история на София.

The workshop is organized in
partnership with The Sofia History
Museum.

Ателиета на НХА
Natioanal Academy of Arts’ Workshops

Музей за история на София
Sofia History Museum

3

пл. Бански 1
1, Banski Square

In the Show-How program we invite
you to see the results of the 4 fivedays long workshops, which takes
place during the Know-How / ShowHow Summer Program Sofia, July
11-22. Participants in the workshops
are professionals and students in
the field of design, visual arts and
social sciences from Bulgaria, Italy,
The Netherlands, Russia, Croatia,
Germany.

бул. Дондуков 56
56 Dondukov Blvd

В рамките на програма ShowHow ви каним да видите резултатите от четирите петдневни творчески работилници,
които се провеждат в рамките
на Международната лятна академия за креативно мислене
и дизайн процеси „Know-How /
Show-How” София, 11-22 юли 2016.
В тях участват български и
чуждестранни студенти и професионалисти в областта на
дизайна, визуалните изкуства и
хуманитарните дисциплини.

22.07.2016
18:00 - 20:00

Изложба
»Visssual narrative«

Exhibition
»Visssual narrative«

Представяне на резултатите от
петдневната творческа работилница с фотографа Веселина Николаева,
която ще помогне на участниците
да създадат свои авторски документални фотографски проекти и да
разкажат своите истории.

Presentation of the results of the
weekly workshop with the photographer
Vesselina NIkolaeva, who will help
participants to create their own
photography projects and tell their
stories through them.

18:30 — 20:00

Програма с късометражни
филми »Show and Tell«

Short-movies screenings
»Show and Tell«

Представяне на резултатите от
петдневната творческа работилница с Ута Айзенрайх под формата на
програма с късометражни авторски
филми, които участниците ще създадат под нейното менторство.

Presentation of the results of the weekly
workshop with Uta Eisenreich as a
program with short-movies, created by
the participants under her mentorship.

RE-connect
/ Object
in Context
16.07.2016

Know-How /
Show-How
podium

1
on the map

Театрална зала, Ректорат на Софийския университет
(вход от към бул. Цар Освободител и метростанция СУ)
Theatre Hall, Sofia University
(15 Tsar Osvoboditel Blvd, entrance from the bulevard,
near the metro station)
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Know-How /
Show-How
podium
Програма
Program
— 12:00 — 12:30
Регистрация и кафе за добре дошли
Welcome coffee and registration
— 12:30 — 12:40
Въведение от модераторите
Адриана Андреева и Бояна Гяурова (Студио Комплект)
Introduction by the moderators –
Adriana Andreeva and Boyana Gyaurova (Studio Komplekt)
— 12:40 — 13:00
»В очакване на музейна революция!? – Българският музей в годините на постсоциализма«
Д-р Иглика Мишкова
»Waiting for the museum revolution!?– The Bulgarian museums in the postsocialistic times«
Dr. Iglika Mishkova
— 13:00 — 13:45
»1, 2, 3 идентичности«
Линда вон Дюрсен
1, 2, 3 Identities
Linda van Deursen
— 13:45 — 14:30
»Да работиш с колекции от
миналото и да създадеш дизайн от бъдещето«
д-р Клементин Делис
»Working with past collections toward future designs«
Dr. Clémentine Deliss
— 14:30 — 15:00
Кафе пауза
coffee break
— 15:00 — 15:45
»Да се изправим лице в лице с наследството«
Юрген Бей
»FACING heritage«
Jurgen Bey
— 15:45 — 16:15
»майстори и дизайнери / Презентация на проекта Folkk«
Релджа Бобич
»masters and designers / project presentation Folkk«
Relja Bobic
— 16:15 — 17:30
Дискусия и разговор с всички презентатори и присъстващи
Creative discussion with all participants
— 18:30 — 22:30

4

Коктейл на покрива на София @Swimming Pool Projects
бул. Цар Освободител 10, ет. 5 (вход срещу Руската църква)
Networking drinks & talks on the rooftop @Swimming Pool Projects
10 Tsar Osvoboditel Blvd, 5th floor (entrance across the Russian church)
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Д-р Иглика Мишкова
Етнографски музей, София

Иглика Мишкова е уредник в
Националния етнографски
музей при БАН. Завършила
е специалност „История“ в
СУ „Св.Климент Охридски“
със специализация „История
на Византия и балканските
народи“. Доктор по музеология. Автор на публикации
в сферата на етнологията
и музеологията, куратор на
множество експозиции.
В своята презентация тя
ще направи критичен анализ
на функциите на българските музеи в годините
на постсоциализма - събирателската им работа,
експозициите с техните
интерпретации и комуникационните процеси с публиката. Ще разгледа тяхното
развитие и състояние на
фона на европейската
музейна среда днес.

Dr. Iglika Mishkova
National Ethnographic
Museum, Sofia

Iglika Mishkova is а curator
and a researcher at the
Institute of Ethnology
and Folklore Studies with
Ethnographic Museum in
Sofia. She is a historian with
specialization in “History of
Byzantium and the Balkans”.
She has a PhD in Museology,
author of numerous
publications in the field of
museology, and curator of
many museum exhibitions.
She will make a critical
analysis of the functions of
the Bulgarian museums
after the post socialist times
– the way they collect and
expose objects, and their
communication with the
public. She will review their
development and status
amid European museum
environment today.

Линда вон Дюрсен

Linda van Deursen

графичен дизайнер, Студио
Mevis & Van Deursen, Холандия
www.mevisvandeursen.nl

Graphic design studio Mevis &
van Deursen, Amsterdam
www.mevisvandeursen.nl

Линда вон Дюрсен е един от
най-утвърдените холандски графични дизайнери,
допринесъл за развитието
на съвременната визуална
култура и известна със
своите иновативни авторски проекти за културни
организации. Тя изиграва
важна роля за развитието на
холандския графичен дизайн,
като променя ролята на дизайнера – от изпълнител на
поръчки, към концептуалист
и участник в творческите
процеси. Като дългогодишен
декан на катедра „Графичен
дизайн”(2001-2014) в Академията за изкуства и дизайн
„Херит Ритвелд”, Амстердам и критик в Училището по
изкуства към Университета
Йеил (САЩ), тя оказва голямо
влияние върху развитието
на цели поколения млади
графични дизайнери.

Linda van Deursen is an
influential graphic designer
in the development of
contemporary visual culture
and known for her intelligent
and innovative work for
cultural clients. She has
played a critical role in Dutch
graphic design, where she
acts as author and editor,
rather than a service provider,
working in a correspondingly
conceptual manner. Her
position as head of the
graphic design department
of Rietveld Academy (20012014) and her job as critic at
Yale University US since 2003,
influenced a whole generation
of international graphic design
students.

Като партньор в студиото
за дизайн Mevis & van Deursen,
тя участва в разработването на множество визуални
идентичности за арт институции, сред които музея
Boijmans van Beuningen в
Ротердам, Stedelijk Museum в
Амстердам и най-последният
им проект - идентичността
на Музея за съвременно изкуство в Чикаго. В момента
работи за тазгодишното издание на documenta 14, което
ще се проведе и в Атина.
По време на своята презентация, Линда ще разкаже за
графичните идентичности
на изброените музеи и ще
разкаже за процеса, през
който са преминали в мисленето на техните концепции.
Чрез своя опит и творчески
процес, тя ще разкаже какви
са били отделните предизвикателства, от колко точно
идентичност има нужда
един музей, доколко една
идентичност е система,
и доколко символ, доколко
е лесно да изградим една
идентичност на културна
институция и как можем да
го постигнем.

As partner in Mevis & van
Deursen she cooperated in
the development of various
identities of major art institutes
such as the Stedelijk Museum
(Amsterdam), Museum
Boijmans Van Beuningen
(Rotterdam), and recently the
Museum of Contemporary Art
in Chicago (USA). Currently she
is working for the documenta
14 that will partly take place in
Athens 2017.
Her lecture will address
questions such as: What is
it that sets this museum of
contemporary and modern
art apart from another? How
much identity does a museum
need? Is identity a symbol or
a system? Can we have an
instant identity and how can we
maintain this?
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Д-р Клементин Делис

Dr. Clémentine Deliss

независим куратор,
изкуства и антропология,
Великобритания

independent curator in
contemporary art and
anthropolgy, curator of dilijan
arts observatory 2016, Armenia

Д-р Клементин Делис е независим куратор в областта
на изкуствата и антропологията, бивш директор
(2010-2015г.) на етнографския
музей “Weltkulturen Museum”
във Франкфурт, Германия,
който притежава богата
колекция от етнографски
артефакти от различни
континенти – Океания,
Африка, Югоизточна Азия,
Северна, Централна и Южна
Америка.

Dr. Clémentine Deliss is
an independent curator
and publisher in arts and
anthropology. She was the
director of the „Weltkulturen
Museum“ in Frankfurt between
2010 and 2015. The museum has
a large collection with artifacts
from different continents –
Africa, Southeastern Asia,
Oceania, The Americas.

Като директор на музея, д-р
Делис се залавя с тежката
задача да открие начин
как тази колекция от колониални артефакти може
да оживее в съвременния
постколониален контекст.
В резултат тя стартира
резидентската програма за
артисти и изследователи
Weltkulturen Labor, по време
на която участниците в
програмата получават
достъп до фондовете на
музея и имат възможност
да взаимодействат с различните обекти и теми
и да представят своите
творчески интерпретации
чрез временни изложби в
специално създадено за тази
цел пространство – т.нар
Зелена стая – лаборатория
за представяне и събития.
По време на своята презентация, Д-р Делис ще
разкрие повече за ефекта
и въздействието на този
проект за комуникацията на
музея с публиката, както и
за съвременното развитие
на концепцията за „музеяуниверситет” на Джоузеф
Бойс от 70-те години, която
на практика тя прилага.

As a director of the museum
she focuses not on the
exhibitions as the key priority
of the museum, but on its
backstage activities and,
in particular, the potential
for laboratories or design
workshops to produce
experimental prototypes as
well as new interdisciplinary
research. This concept of a
museum-university harks
back to an idea expressed by
Joseph Beuys in 1975 when he
spoke of turning „museums
into universities that have a
department for objects.” The
museum, he wrote, “could
offer the first model for an ongoing conference on cultural
issues.” Forty years later,
research in the museum sets
itself apart from art academies
with their discursive, poststudio practice, or university
departments that network
across virtual landscapes. The
museum-university proposes
new physical spaces for design
experimentation based on
a dynamic reinterpretation
of the research collection.
Guest artists, writers, lawyers,
ecologists, designers,
choreographers and social
scientists formulate conceptual
adjacencies between artefacts,
combining trans-disciplinary
investigations with new models
of production and education.

Юрген Бей

Jurgen bey

графичен дизайнер, студио
Makkink & Bey, Холандия
www.studiomakkinkbey.nl

Studio Makkinк & Bey,
Rotterdam
www.studiomakkinkbey.nl

Юрген Бей е един от найизвестните съвременни
холандски дизайнери. Заедно
с архитекта Rianne Makkink
развива студиото Makkink &
Bey, което работи по проекти в различни сфери – инициативи в публични пространства, продуктов дизайн,
архитектура, изложбен
дизайн и др. В момента ръководи Института Sandberg
в Амстердам (Магистърска
програма към Академия
„Херит Ритвелд“).

Jurgen Bey is one of the
most influential and famous
contemporary Dutch
designers. Together with
Rianne Makkinк he establishes
the Makkinк & Bey Studio.
The studio works in various
domains of applied art and
includes public space projects,
product design, architecture,
exhibition design and
applied arts. Supported by a
design team, they have been
operating their design practice
since 2002. He is also a director
of The Sandberg instituut in
Amsterdam, a postgraduate
program of the Gerrit Rietveld
Academie.

В своята презентация той
ще постави много въпроси,
свързани с нашето общо
наследство. Ако светът
е отворен и всичко е възможно, означава ли това да
следваме икономическата
логика, или, че ще можем да
пътуваме и да пренасяме
познанието у дома и така
да можем да създаваме
паралелни светове, които
не е необходимо да живеят
в едно и също време, в един
и същ времеви отрязък.
Достъпност до познанието
не означава да го притежаваме, а да намерим начини
да го споделяме и да популяризираме различните гледни
точки. Всъщност, кой притежава историята, има ли
някой запазени права върху
наследството?
Кога любопитството спря
да бъде основната причина
да задаваме въпроси? Кога
задаването на въпроси
се превърна в заплаха? Не
трябва ли да изградим чрез
нашата работа модели на
световете, там където
живеем и да говорим за
тяхната социална структура? Управляват ли нещата
нашето поведение? Или
трябва ли в едно мигриращо
общество да потърсим други, по-устойчиви отношения? Къде изчезна смирението от всекидневието ни?

In his presentation he will
raise questions about our
mutual heritage. If the world
is open and everything is
possible, would it mean that
we have to follow economics,
or do we travel to bring the
knowledge home, to develop
parallel worlds, that don’t have
to live the same time, in the
same time lapse? Accessibility
doesn’t mean that we all have
to own it; we just have to find
way’s to share the knowledge
and spread the perspective.
Who owns history, is there a
trademark on heritage?
When did curiosity stop
being the main reason
to ask questions? When
did questioning become
threatening? Shouldn’t we
build model worlds where
we live with our work and talk
about its social structure?
Do things rule our behavior?
Or should in a society that
is migrating find other
relationships that are more
sustainable? Where did the
humbleness of every day go?
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Релджа Бобич

Relja Bobic

Координатор Образователна програма, платформа
Нова искра, Сърбия
www.folkk.co
www.novaiskra.com

Education Platform
Coordinator, Nova Iskra
platform, Serbia
www.folkk.co
www.novaiskra.com

Релджа Бобич е част от екипа на инкубатора за дизайн
Нова искра в Белград, Сърбия
и отговаря за образователните иницитиви на платформата. Като част от
тях стартира и проекта
Folkk – инициатива, целяща
да свърже млади дизайнери
от Сърбия и Балканите с
практикуващи занаятчии и
майстори.

Relja Bobic is member of the
team of the design incubator
Nova Iskra in Belgrade, Serbia
and is coordinator of the
Educational projects of the
platform.

В резултат от взаимодействието между всички
тях се ражда серия нови
дизайн продукти, комбиниращи съвременни и традиционни техники на изработка. Те са изработени от
естествени материали и
минимализирано количество
отпадъци при производствените процеси. Релджа
ще разкаже за процеса на
свързване между различните поколения, какви са
предизвикателствата пред
подобен проект и добавената стойност на подобни
инициативи.

In his presentation he will
present the organizational,
community and business
models of the Nova Iskra
platform, with a special focus
on one of their latest projects
- the design brand FOLKK that
is establishing connections
between emerging design
talent from the Balkans and the
traditional crafts, artisans and
knowledge holders.

Адриана Андреева &
Бояна Гяурова
Студио Комплект, София
www.studiokomplekt.com

Студио Комплект е инициатива на Адриана Андреева
и Бояна Гяурова, които
обединяват своите опит и
експертиза в желанието си
да спомогнат за развитието на българската визуална
култура и за засилване на
сътрудничеството между
креативния сектор, бизнеса,
културните институции
и публиката. Работата на
студиото е да разказва, продуцира и показва съвременните тенденции в дизайна,
архитектурата и изкуството чрез публикации, изложби
и авторско съдържание,
онлайн и на живо.
Те ще влязат в ролята на
модератори на презентациите и на общата дискусия с
всички участници.

Adriana Andreeva &
Boiana Gjaurova
Studio Komplekt, Sofia
www.studiokomplekt.com

Studio Komplekt (Adriana
Andreeva and Boiana
Gjaurova) is a creative team
for cultural management. The
studio tells stories, produces
and presents contemporary
developments in design,
art and architecture by
publications, exhibitions
and content, online and
live. Komplekt supports the
Bulgarian visual culture
and aims to strengthen the
connection between the
creative industries, business,
cultural institutions and the
audience, and the consumer.
They will moderate the
program and the final
discussion with all participants.

