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БЛАГОДАРНОСТИ

Настоящият Форум се организира
от Френското посолство в България и
Френския институт в България, по повод
френското председателство на Европейския съюз, в рамките на програмата „Креативност по европейски”, създадена от
Френския институт в Париж.

Поставен под Висшия патронаж на българското Министерство на културата и на
министър Атанас Атанасов, организиран
благодарение на ефективната подкрепа
на неговите служби – по-специално г-н
Петър Миладинов, отговарящ за международните отношения и г-н Петър Петров,
директор на Националния институт за недвижимо културно наследство.
Форумът се осъществява и с подкрепата
на Столична община, ръководена от г-жа
Йорданка Фандъкова, отдадена на опазването на архитектурното наследство в
българската столица. Редом с нея стоят
г-жа Малина Едрева и г-н Дончо Христев,
които винаги са насреща, когато става
въпрос да обединим силите си в името на
френско-български проекти.
Бихме искали да изразим нашата благодарност към българското Народно събрание и по-специално към проф. Георги
Михайлов, ръководител на делегацията в
Парламентарната асамблея по франкофония /ПАФ/. Те ни оказаха ефективна подкрепа при избора на подходящи места за
провеждане на Форума.
Бихме искали също така да благодарим
на г-н Кирил Вълчев, генерален директор
на агенция БТА, за домакинството на втория ден от Форума във великолепните исторически помещения на сградата на БТА.

Успехът на този проект беше значително
улеснен от оперативното ръководство на
г-жа Жана Дамянова-Асса от катедра „История и теория на културата“ към Софийския университет и директор на „Дома на
науките за човека и обществото“, под чиято редакция в списание „Divinatio“ ще бъдат публикувани материалите от форума.
Провеждането на форума не би било
възможно без подкрепата на Съюза на
българските архитекти, ИКОМОС и Университета по архитектура, строителство
и геодезия – истински посланици на европейската архитектура и средища на млади таланти в София.
Благодарим на нашите колеги и партньори от Румънския културен институт, Гьоте
институт, Института Сервантес и Италианския културен институт, които винаги
са до нас, за да съдействат при участие на
експерти от техните страни в подкрепа на
европейските политики.
Благодарим също така на мрежата от
френски институти в Югоизточна Европа,
от Албания, Хърватия, Сърбия и Румъния,
които заедно допринесоха за организирането на този форум.
Форумът е плод на колективната работа на всички европейски лектори, които
приеха да се включат в него под ръководството на арх. Жан-Луи Коен, талантлив
обединител на тази група от европейски
учени на високо ниво.
Благодарим на всички вас!

МЕСТА НА ПРОВЕЖДАНЕ
НА ФОРУМА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

9 ЮНИ ОТ 9:00 ДО 18:30 Ч.
Национален дворец на културата (НДК) Адрес: пл. „България“ №1, зала 8,
вход през А4

Начини за достъп:
Метростанция „Национален дворец на
културата“
Трамваи: 6, 7 и 27
Тролейбуси: 1, 2, 5, 7, 8 и 9
Метро: линии 2 и 3,
станция „Национален дворец на културата“
10 ЮНИ ОТ 9:00 ДО 18:00 Ч.
Българска телеграфна агенция (БТА)
Адрес: бул. „Цариградско шосе“ №49,
главен вход

Начини за достъп:
спирка Българска телеграфна агенция (БТА)
Автобус: 76
Тролейбуси: 3, 4, 5 и 11
Електробус: 84 и 184

ЕЗИЦИ НА ФОРУМА
Български, английски, френски
Симултанен превод
Преводачи
1. проф. Стоян Атанасов – френски език
2. арх. Стефан Стоянов – френски език
3. Стефан Прохоров – английски език
4. Георги Пашов – английски език
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АРХИТЕКТУРАТА НА XX-ТИ ВЕК ОБЩО ЕВРОПЕЙСКО ПРОСТРАНСТВО
Френското председателство на Съвета
на ЕС ще завърши в края на месец юни.
То бе белязано от война на границата
на европейското пространство, която,
подобно на много други конфликти, още
веднъж дойде да припомни, ако това въобще е необходимо, за това колко важно
е опазването и съхраняването на архитектурното наследство, за значението
на това наследство за паметта на хората и обществата и последствията от неговото разрушаване. Франция, пионер
в тази област, бе в основата на създаването, през 2017 г., на Международния
алианс за опазване на наследството в
зоните на конфликт (ALIPH). Именно в
рамките на същата тази широка визия,
форумът „Архитектура и политика през
XX-ти век - от изобретение до културно
наследство“ позволява да съберем 22ма лектори от 12 европейски страни, за
да помислим заедно и да проведем широк дебат с българската общественост
по този въпрос.

И все пак, в това проблематично и разединено европейско минало съществува обща черта: архитектурата, която се
разви на Запад, в Германия, Италия и Испания, през първата половина на века, а
после и в Източния блок след войната.
Държавна архитектура, официална архитектура, създала пространства за живеене, но също така сгради-монументи и
същински символи.

В действителност, докато глобализацията има склонност да трие всички
разлики и особености, архитектурата и
архитектурното наследство продължават да утвърждават, показват и пишат за
настоящите и бъдещите поколения историята, присъща на дадено място, народ и
общество. А всички ние знаем дълбоко,
че народ без памет няма бъдеще.

Форумът ще събере в София специалисти в областта на тази специфична архитектура - архитектурни историци, социолози, архитекти на наследството - с цел
да изградим отново у европейците единен поглед що се отнася до един оспорван дял от европейската архитектура и
по този начин да подпомогнем чувството за принадлежност към общото европейско пространство. Да предложим за
тези места бъдеще със силна символика
представлява, убедена съм в това, начин
да помирим нашата фрагментирана памет. Пожелавам си това да се случи.

XX-ти век, белязан от поредица войни, а
после и от раздялата на Европа на два
срещуположни блока до 1990 г., завеща
на всички нас, европейците, наследство,
богато на сложни национални наративи,
към което се прибавят съществени въпроси що се отнася до социалното сближаване, а днес вече и до икономиката и
околната среда.

В архитектурен план е нужно да се стремим да боравим с това де факто не-консенсусно наследство като с творческо
постижение, към което сме призвани да
подходим положително и приобщаващо,
създавайки връзки между разединеното минало и нашето общо бъдеще. Ето
защо днес е уместно да помислим и да
придадем на това качествено наследство нов смисъл, като го опазим и преизползваме, вместо да го разрушаваме,
което само би създало празнина в колективната ни памет.

Флоранс Робин
Посланик на Франция в България

УВОДНИ
ДУМИ

Архитектура и
политика през
XX-ти век
От изобретение
до наследство

АРХИТЕКТУРА И ПОЛИТИКА ПРЕЗ
XX-ТИ ВЕК - ОТ ИЗОБРЕТЕНИЕ ДО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Архитектурата, сред всички останали изкуства, най-пряко въплъщава политиката
на нациите, както в градски мащаб, така
и в мащаба на отделни сгради. Същевременно, малко исторически епохи извън
XX-ти век са виждали толкова значителни
сътресения да се съчетаят едновременно
в областта на архитектурата и в тази на
политиката.
Без претенция да съставя някаква невъзможна цялостна картография, настоящият форум си поставя за цел да се изправи
лице в лице с някои от най-значимите експерименти, провели се в Европа между
края на Първата световна война и края
на Студената война, като подчертае сложните връзки между дискурсите и политическите стратегии, но също така и промените в изразния и строителния речник, за
които свидетелстват, измежду други явления, монументалните сгради, обичайно
свързвани с тоталитаризма.
Ще бъдат показани както линиите на приемственост, така и разломите, разпознаваеми между 1920-те и 1980-те години.
Ще бъде разгледан и начинът, по който
много от най-забележителните архитектурни творби се превърнаха в обекти на
наследството, понякога след ожесточена
полемика, тъй като така може да бъде измерена съпричастността на гражданите
към работата на архитектите и към стойностите, които въпросните творби видимо олицетворяват.

Жан-Луи Коен,
Научен съветник на форума
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09:00 Ч.

Откриване

Н. Пр. Флоранс Робин,
посланик на Франция в България,
г-н Атанас Атанасов,
министър на културата,
г-жа Йорданка Фандъкова,
кмет на Столична община

10:15 Ч.
СЕСИЯ 1

НАЦИОНАЛИЗЪМ
И МОДЕРНИЗЪМ,
1918-1939 г.

09:20 Ч.

„Новият европейски Баухаус“ силата на един проект, сто години
по-късно: (видеоконференция)
г-жа Лориан Бертран, член на кабинета
на еврокомисар Мария Габриел, отговаряща за културата и
„Новият европейски Баухаус“

09:30 Ч.

Встъпителна конференция:
Управление на пространството или
политическото измерение на архитектурата
проф. арх. Жан-Луи Коен

Периодът между двете войни е белязан
от физическите, социални и духовни
травми на първия световен конфликт.
Чувството за сигурност и стабилност от
предходните години е затънало в калта
на страданието и на крайностите. Отхвърлянето на старото в името на едно
радикално обновление се явява силен интелектуален импулс през 1920-те години.
В такъв момент универсализмът в езика
на авангарда влиза в плодороден диалог
с местните и национални ценности, които
получават нов прочит, с много различни
перспективи.
Каква е връзката между радикалните архитектурни гледища от това време и реформистките и тоталитарни политически
стратегии? Как си съжителства речта на
модернизма с еклектизма и патриотичния монументализъм?
По какъв начин напрежението между
утопични социални виждания, технократски визии и управленски очаквания моделира пейзажа в градовете на една вече
тревожна Европа?

Добрият Блок и Лошият Блок
проф. д-р Ангелика Шнел, Академия за изящни изкуства, Виена
През 1970-те, Виена става свидетел на неочакван обрат. От една страна, достойнствата на социалистическия жилищен
комплекс, наричан „Червената Виена“ –
построен между 1919 г. и 1934 г. и критикуван от тогавашните модернисти заради
монументалната си архитектура – биват
преоткрити от редица архитекти и историци, като Освалд Матиас Унгерс или
Манфредо Тафури. От друга страна, новите мега-комплекси, замислени като чисто
рационални ансамбли, предназначени за
съвременното масово общество – като
например жилищният к омплекс Алтерла,
предназначен за 10 000 жители, централизираната Многопрофилна болница, седалището на австрийските държавни медии
или същинската мега-структура на Университета по икономика – попадат под
ударите на критиката заради огромните
си размери и привидната си безличност.
Изложението ще направи сравнителен
прочит на тези два различни вида мега-комплекси, като разгледа и тяхната
идеологическа обосновка.
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НАЦИОНАЛИЗЪМ И
МОДЕРНИЗЪМ,
1918-1939 г.

10:15 Ч.
СЕСИЯ 1

1919-1940 г.: Зад фасадите на архитектурния модернизъм в Румъния
арх. д-р. Раду Тудор Понта, Университет
по архитектура и урбанизъм „Йон Минку“,
Букурещ
Модернизацията в архитектурата придобива нов устрем след Първата световна
война, в новия политически контекст на
„Велика Румъния“. Първичен прочит на
явлението класира най-видимите изражения на тези промени според просто разделение между формите на националния
стил и тези на модернизма, но по-задълбочено разглеждане на въпросния времеви
отрязък позволява да се откроят по-сложни професионални подходи и по-богати
културни взаимоотношения.

Архитектура и политика в Италия
през годините на фашизма
проф. Марида
Рома Тре, Рим

Таламона,

Украинското национално културно
наследство от времето на комунизма, изправено пред руската заплаха
арх. Евгения Губкина, съосновател на НПО
Urban Forms Center, Харкив
Харкив, първа столица на съветска Украйна, е световноизвестна със своята междувоенна архитектура. След като преживява
златна епоха през 1920-те и 1930-те, по
време на Новата Украинска Икономическа Политика и на националния комунизъм, градът се превръща в платформа за
различни градоустройствени проекти,
произтичащи от най-радикални леви градоустройствени доктрини, като например
мащабни колективни жилищни ансамбли,
цяла мрежа от работнически градчета,
линеен град и нов правителствен център,
включващ сградата на Держпром.

Университет

Изложението проследява централната
роля, която играе архитектурата през
1930-те години, когато Мусолини я използва като изключително средство за постигане на политически консенсус, а след
обявяването на Империята през 1936 г. – и
като ефективен способ за влияние върху
образованието на народните маси, чрез
изграждането на монументи и обществени сгради.

12:30-13:30 Ч.

Дебат с модератор г-н Андрей Църнеа

15:00 Ч.
СЕСИЯ 2

СОЦИАЛИСТИЧЕ- 11
СКИ РЕАЛИЗЪМ И
СЪВЕТСКА ХЕГЕМОНИЯ, 1945-1955 г.

След Втората световна война, фашизмът
и нацизмът биват пометени, докато СССР
на Сталин разширява своя периметър
на влияние и осъществява износ на монументалните теми на т.нар. „социалистически“ реализъм. Какви са специфичните
изразни средства на тази архитектура,
наложила се, макар и интензивно, през
сравнително кратък период от време и
как възприема или отхвърля тя формите на модернизма отпреди войната? Как
предписанията, изковани в СССР, се влияят от местните архитектурни култури,
останали отчасти пропускливи за западни
влияния? Как тази модернизация в историцистки одежди може да бъде съпоставена с тази, случила се в Западна Европа
по същото време?

Този аналитичен подход ще позволи да
бъде предложено разделение на комунистическия период на три основни, отделни
фази. Първите две от тях следват насока,
сравнително сходна с тази, която се наблюдава из целия Източен блок, но последната фаза, която протича между 1975
и 1991 г., показва особено интересно развитие, в което архитектурното творчество
се стреми към особено силна връзка с националния контекст.

Тирана или срещата между градоустройството на Мусолини и съветската естетика. Формата следва идеологията…

Изложението проследява променливата
участ – в социален, политически и естетически план – на Двореца на културата и науката и на Парадния площад във Варшава,
в продължение на 70-те години, последвали тяхното проектиране и изпълнение.
Ще бъде направен преглед на всички взаимно зависими измерения - колониално,
национално, традиционно и социалистическо-интернационалистко – които определят концепцията и архитектурата на
Двореца и неговите взаимоотношения
с политическия живот във Варшава. Ще
разгледаме и до каква степен капризната
съдба на Двореца през късния социалистически и пост-социалистическия период
е свързана с процес на де-съветизация,
де-русификация, деколонизация и гражданска обществена еманципация.

проф. д-р Денада Вейзай, Политехнически
университет в Тирана
Обща панорама на архитектурата, създадена по времето на комунистическия
режим в Албания, която ще се занимае
по-подробно с дихотомията, установила
се между архитектурата и политическата
власт и идеология.
Изхождайки от исторически сравнителен
анализ и използвайки архитектурната
типология на обществените сгради като
инструмент за прочит, изложението ще се
постарае да извлече основните характеристики, определящи различните фази на
развитие както в архитектурата, така и в
градоустройството.

Социалистическият реализъм
(де)колониален ли е? Дворецът
на културата и науките във Варшава,
1952-2022 г.
д-р Михал Муравски, Лондонски университетски колеж
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15:00 Ч.
СЕСИЯ 2

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ РЕАЛИЗЪМ И
СЪВЕТСКА ХЕГЕМОНИЯ, 1945-1955 г.
За социалистическия реализъм в
Румъния. Успехи и провали

арх. Ирина Тулбуре, Университет по архитектура и градоустройство „Йон Минку“,
Букурещ
Домът на свободната преса (Casa Scântei
или Дом на Искрата), предмет на широкомащабна пропаганда, е бил предназначен
да представлява образцов прототип за
румънската социалистическа реалистка
архитектура и се приема за такъв и до
днес. Въпреки това, в началото на 1950-те
години, по-голямата част от архитектурната продукция не се е считала за истинско
постижение на социалистическия реализъм, поради връзките ѝ с предвоенната архитектура. Тази транзиционна архитектура
днес се нуждае от преосмисляне и помиряване със съвременността.

Хавър не е Сталинград сюр Мер. Монументалният проект на Огюст Пере
арх. д-р Ана бела де Араухо, Национално
висше училище по архитектура, Марсилия
Силно привързано към техническата модерност, въплъщавана от стоманобетона,
творчеството на Огюст Пере въпреки всичко остава вярно на структурния рационализъм и на великата френска класическа
традиция. Неподатлив към всякакви моди,
към всякаква естетика и символизъм,
Пере упорства, неумолим, в своето постоянно търсене на една универсална архитектура, чиито колони и греди се свързват
в ритмична бетонна структура, с класическа и монументална подредба. Именно
постоянството му в този дълъг процес на

разработване води до това творчеството
му да бъде определяно като обърнато към
миналото, както и до това двете му последни градоустройствени намеси, в Хавър
(1945 г.) и в Центъра за ядрени изследвания в Сакле (1948 г.) да бъдат наричани съответно „Сталинград сюр Мер“ и „малкият
индустриален Версай“. Без съмнение, тези
опростени сравнения се отнасят до монументалността на неговите творби, като
взимат под внимание само класическия
им ред, но пропускат да отразят тяхната
съвременност и дори непреходност.

Не-синхронността между политика и
градоустройство: Комплексът „Ларго“
в София
д-р Елица Станоева, Център за академични изследвания, София
Изложението ще засегне строежа на ансамбъла „Ларго“ в София от гледна точка
на разминаващите се темпове на развитие
между партийните политики и техническата работа по градоустройствено планиране и архитектурна разработка. В тази насока, ще разгледаме както планирането и
строежа на „Ларгото“ между края на 1940те и средата на 1950-те, така и неговото
преосмисляне от архитектите и партийната върхушка в след-Сталинския период.

17:30 – 18:30 Ч.

Дебат с модератор
проф. Жан-Луи Коен

СГРАДА НА
АГЕНЦИЯ БТА
(1960, АРХ. Е.
ЗИДАРОВ)

ЕЪК 10
НИ

Архитектура и
политика през
XX-ти век
От изобретение
до наследство
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Архитектура и
политика през
XX-ти век
От изобретение
до наследство
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09:00 Ч.
СЕСИЯ 3

С намаляването на напрежението през
1960-те години и продължаването на
Студената война в тих режим през 1970те и 1980-те години, европейската архитектура продължава да бъде водена от
държавните политики, а на Изток предишното подчиняване на естетиката
пред правилата на Държавата-партия
постепенно отслабва. Копнежът за повече социално добруване и относителната
еманципация съвпадат с амбициозни
икономически, културни и градоустройствени проекти. По време на тази фаза
не липсват паралели между двете Европи, от стремежа към индустриализация
на жилищното строителство, до търсенето на експресивни форми, захранвано
от творчеството на Льо Корбюзие, Алвар
Аалто или Оскар Нимайер.

Архитектурата в Световния социализъм (видеоконференция)
проф. д-р Лукащ Станек,
Манчестърски университет
Изложението разглежда няколко случая
на сътрудничество между източноевропейци и архитекти, урбанисти и строителни компании в западна Африка и в Близкия изток между 1950-те и 1980-те години.
Резултатите от тези обмени са повлияли,
а в някои случаи продължават да влияят,
върху градоустройството по света, отвъд
мотивите и идеологиите от времето на
Студената война.

ПРЕОТКРИТАТА
МОДЕРНОСТ,
1956-1991 г.

Социалистически модернизъм.
Архитектура в ГДР 1950 – 1990 г.

Случаят с централната част
на „Нови Белград“

д-р Томас Флиерл, архитект и
изкуствовед, Берлин

арх. докторант Йелица Йованович,
Белград

Всички източноевропейски страни следват характерна посока на архитектурно
развитие. След строителната политика
на „националните традиции“, социалният модернизъм, последвал авангарда от
1920-те и 1930-те години, бива преоткрит
и съвременният интернационален модернизъм бива възприет. Нови градове
се строят в голям мащаб, централните
части на градовете биват прекроени и
преустроени, докато новият начин на живот постепенно намира начин да бъде
обективно изразен в пространството. С
неспособността на държавния социализъм да постигне демократично и икономическо обновление, силата на социалистическия модернизъм в архитектурата
и градоустройството също се изчерпва.
Дори постмодернизмът и историцизмът
вече не успяват да компенсират масовото
жилищно строителство в перифериите на
градовете. Изложението ще разгледа накратко това развитие в ГДР.

През януари 2021 г., централната част на
„Нови Белград“ получи от сръбското правителство защита като културна забележителност. Това решение, чието осъществяване бе отнело много години, бързо
стана новина номер едно и бе посрещнато
от силна положителна реакция, в значителен контраст с първите опити за защитаване на зоната през 1992 г. Въпреки, че
днес са по-увредени, сградите си спечелиха ново уважение, нова слава и нова
публика, което е меко казано необичайно
за архитектурния модернизъм в Сърбия.
Бяха нужни задълбочени проучвания, за
да бъде аргументирано опазването на характерните черти на ансамбъла, в качеството му на експериментална лаборатория
за югославските жилищни операции. Изложението ще представи тези проучвания.

Оскар Нимайер и монументите на
културата във Франция
проф. д-р Ришар Клен, Национално висше
училище по архитектура в Лил

В търсене на модерността по брега
проф. Тодор Кръстев, архитект, София
На едно гранично място - Черноморския
бряг и в едно преходно време – 60-те години, българските архитекти експериментират връзките между европейския Модернизъм, местните традиции и туризма.
Днес това ценно наследство, лишено от
защита, е в опасност.

Със създаването на Министерството на
културата през 1959 г., Домовете на културата се превръщат в основен елемент
от политиката за културна децентрализация, проведена във Франция под егидата
на министъра Андре Малро. Първият Дом
на културата е открит в Хавър през 1961 г.
(архитекти: Ланьо, Вей, Димитриевич,
Одижие). Един от последните построени
също се намира в Хавър (построен през
1982 г. от арх. Оскар Нимайер). Сред ар-
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хитектите, строили Домове на културата,
Оскар Нимайер заема особено място. Централата на френската комунистическа
партия, която той проектира и чиито строеж приключва окончателно през 1980 г., е
вписана като исторически паметник през
2007 г. От 2005 г. насам, Домът на културата в Хавър се намира в сърцето на възстановен град, вписан в списъка на световното наследство.
В продължение на двадесет години, различните архитектурни решения, прилагани за Домовете на културата показват
колебания между монументалната скованост и известна функционална гъвкавост,
напомняща Народните домове от 1930-те
години. Флуидните форми в архитектурните творби на Оскар Нимайер днес са всепризнати във Франция като монументи,
материализиращи връзката между архитектура, култура и политика.

11:45 – 12:45 Ч.

Дебат с модератор г-н Георги Ангелов

Архитектура и
политика през
XX-ти век
От изобретение
до наследство
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14:00 Ч.
СЕСИЯ 4

Две десетилетия след края на XX-ти век,
преизграждането на европейския политически пейзаж се съчетава с появата на
различно за всяка държава съзнаване
на наследството. Сгради, както и някои
градски ансамбли, сътворени от майсторите на модерната архитектура, вече фигурират в списъка със световно наследство на ЮНЕСКО.
Едновременно с това, обектите и големите комплекси, създадени от тоталитарните режими, са се превърнали в
носители на памет – толкова силна е тяхната връзка със строителството на т.нар.
„реален“ социализъм. Те въплъщават неговите програмни задания и така предизвикват, според случаите, ретроспективен
ужас или неопределима носталгия.
Успоредно с преупотребата им – някои от
предназначенията не са се променяли –
или с тяхното преобразуване, не престава да бъде задаван и въпросът за значението на тяхната форма. Сами по себе си,
тези сгради представляват исторически
документи, също както сградите, построени по технократски задания в Западна
Европа. Заедно, всички те образуват нашето европейско наследство в множествено число.

Оспорвано наследство: контекстуализиране на трудното минало
арх. д-р Анета Василева и
арх. д-р Емилия Кълева, Университет по
архитектура, строителство и геодезия
(УАСГ), София
Архитектурата съществува в социален
и политически контекст и почти винаги
следва да бъде оценявана именно в този
контекст. Сградите не се появяват от нищото: те са продукт на особено съчетание

от артистична визия, пари, политически
обстоятелства, културна позиция и инженерни умения. Съществуват интригуващи
пресечни точки между архитектурата и
други хуманитарни и културни области,
които се намират отвъд чисто техническия аспект на нашата професия и които
често биват пренебрегвани.
Изложението е пореден опит да бъде обхванат сложния контекст, в който се намира наследството на XX-ти век. Ще въведем понятието „оспорвано наследство“ и
ще разгледаме няколко основни въпроса.
Кое можем да наречем днес оспорвано
наследство? Как можем да определим
оспорваното наследство в контекста на
бившия Източен блок?
Превръщане на историята в стока: архитектура и наследство в Унгария от 2010-те
насам Оршоя Шудар, докторантка в
Централно-европейския университет,
Будапеща
Десният популизъм се разраства в световен мащаб, а заедно с него и националистическият исторически ревизионизъм.
От 2010 г. насам, в Унгария се прави опит
за пренаписване на националния исторически наратив така, че той да бъде приемлив и утвърждаващ за правителството.
Фалшифицирането на историята, което
често бива материализирано и в градската среда, се случва не само под формата
на наратив, но и чрез превръщането на историята в стока: в предмет, в представление. Изложението ще бъде структурирано
около проблемите на културното наследство в контекста на исторически ревизионизъм и склонността на неолибералния
десен популизъм да се отнася меркантилно към историята.

ОПАЗВАНЕТО
НА ЕДНО
ПОЛЕМИЧНО
НАСЛЕДСТВО

Колективното авторство. От Двореца
на Чаушеску до Дома на Народа
Кълин Дан, директор на Националния музей за съвременно изкуство, Букурещ
Авторът въвежда концепцията за „колективно авторство“ като инструмент за анализ на архитектурната пропагандна операция, разработена от комунистическата
диктатура през 1980-те години в Румъния.

Нова Хута, соц-реалистката близначка на Краков – една история с продължение
д-р Дорота Йедрух, Институт за История
на изкуството на Ягелонски университет,
Краков
Нова Хута – е „социалистически-реалистки“ град, свързан с огромна стоманолеярна. Полски символ на тоталитарната
система със съветски произход, който
– парадоксално – се превърна в едно от
огнищата на съпротива срещу комунизма
през 1980-те, а в последните години вече е
един от предпочитаните жилищни квартали в Краков. Туристическа атракция, сравнима със стария град на Краков, Нова Хута
е вписана като „културен парк“ и е възможен кандидат за списъка със световно наследство на ЮНЕСКО.
В какво се състои явлението Нова Хута,
този квартал, считан за важна част от
историческото наследство на Краков, но
който въпреки това като че ли успява да
избегне джентрификацията и синдрома
„Венеция“ и продължава да бъде обикновен, тих жилищен район?
Как се е оформило местното самосъзнание на жителите, какъв е наративът,
който определя характера на това място:

архитектоничен, културен, социално-политически или туристически? Какви са
възможните бъдещи сценарии за този
пост-индустриален град, който се вписва
в логиките на преобразуване на градското
пространство от началото на XXI-ви век?
Дали не можем да открием тук парадокса
на една успешна дистопия?

Сталиналее и Хансафиртел – концептуални противопоставяния и наследствено допълване в Берлин
проф. д-р Габи Долф-Бонекемпер, Берлин
След кратък период на размисли и разработки на концепции за радикално модернистично преустройство на целия град в
долината на река Шпрее, в Източен Берлин
вятърът се променя и архитекти и урбанисти се виждат принудени да последват
девиза, приписван на Сталин: „национален по форма, социалистически по съдържание“. Големият проект „Сталиналее“
- истинска магистрала, с подредени по цялото ѝ протежение орнаментирани колективни жилищни дворци – е построен само
за една година. Почти по същото време, в
Западен Берлин, международното архитектурно изложение „Интербау“ преобразява района Ханзафиртел в градски пейзаж,
изграден с участието на множество известни архитекти от Западния свят.
След падането на стената, историческото
противопоставяне бива обединено в общ
наратив.

16:45-17:45 Ч.

Дебат с модератор арх. Ришар Клен

17:45-18:00 Ч.

Заключения
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РЕДСТАВЯЕ НА УЧАСТ
ИЦИТЕ

Архитектура и
политика през
XX-ти век
От изобретение
до наследство

ЖАН-ЛУИ КОЕН
ВСТЪПИТЕЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ,
НАУЧНА
ЕКСПЕРТИЗА И
МОДЕРАЦИЯ

Архитект и историк. От 1994 г. преподава
история на архитектурата в Института за
изящни изкуства в Ню Йорк и е бил гостуващ преподавател във Френския колеж от
2014 г. до 2021 г.
Изследователската му дейност се фокусира върху архитектурата и градоустройството на XX-ти век. Изследвал е архитектурната култура на Русия и Германия, колониалните ситуации в Мароко и Алжир,
архитектурата по време на Втората световна война, работил е над интерпретация
на творчеството на Льо Корбюзие, както
и върху градоустройствената история на
Париж. Централно място в трудовете му
заемат културните трансфери в архитектурата и градския пейзаж, разгледани
през призмата на отношенията между
Италия, Германия и Франция, както и - хронично - във взаимодействията между Русия и Запада.
Сред близо четиридесетте му публикувани труда фигурират: Frank Gehry ; Catalogue
Raisonné of the Drawings ; Vol. 1, 1954-1978
(2020 г.) ; Construire un nouveau Nouveau
Monde, l’amerikanizm dans l’architecture
russe (2020 г.) ; Le Corbusier : an Atlas of Modern Landscapes (2013 г.) ; Interférences / Interferenzen : architecture, Allemagne, France
1800-2000 (2013 г., съвместно с Хартмут
Франк); L’architecture au futur depuis 1889
(2012 г.) ; Architecture en uniforme (2011 г.) ;
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Casablanca, mythes et figures d'une aventure
urbaine (1998 г., съвместно с Моник Елеб).
Организирал е множество изложби, сред
които: Льо Корбюзие: Атлас на модерните
пейзажи, в МоМА – Ню Йорк (2013г.), Сцени от живота на бъдещето, Архитектурата
в униформа и Да построиш нов свят в Канадския център за архитектура в Монреал (1995, 2011 и 2019 г.), Интерференции в
Музея за модерно и съвременно изкуство
в гр. Страсбург (2013 г.) и Ангажирана архитектура: Ателие за Градоустройство и
Архитектура (1960-1985 г.), в Града на архитектурата и наследството (Париж, 2016
г.). През 2014 г. е комисар за павилиона на
Франция за Венецианското архитектурно
биенале.
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СЕСИЯ 1
АНГЕЛИКА
ШНЕЛ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА
УЧАСТНИЦИТЕ

е преподавател по история и теория на
архитектурата и архитектурно проектиране в Академията за изящни изкуства във
Виена.
Ангелика Шнел е завършила театрални
науки и архитектура в Мюнхенския университет, в Техническия университет в
Берлин и в Техническия университет в
Делфт. От 1993 до 2001 г. е редактор в списанието за архитектурна теория ARCH+
в Берлин, от 1999 г. преподава в Техническия университет в Берлин, Академията
за изящни изкуства в Щутгарт, Университета в Гронинген и Университета в Инсбрук. Съредактор на поредицата книги
Bauwelt Fundamente.
Избрани публикации: “How Can Space Be
Ideological? Communal Housing Projects in
Vienna”, in: Катарина Борси / Йонатан Хале
(изд.), Housing and the City, Конференция
AHRA 2020, Taylor & Francis, Лондон 2022
г.; Aldo Rossis Konstruktion des Wirklichen –
Eine Architekturtheorie mit Widersprüchen,
Birkhäuser, Базел/Берлин 2019 г.; “Der
Mondrian-Effekt. Wie die Moderne pathologisch wurde”, in: Quaderni dell’Accademia di
architettura, L’architettura e i saperi, Mendrisio, 2018г. ; “Who Designs the Design?”, in:
Насрин Сераджи / Сони Девабактуни /
Сиаосуан Лу (изд.), From Crisis to Crisis. Debates on why architecture criticism matters
today, Tiger Printing, Хонг Конг 2018 г.
Текущи изследователски проекти:
Communities of Tacit Knowledge. Architecture
and Its Ways of Knowing TACK (EU Horizon
2020; съвместно с 10 европейски академични институции, от 2020г. насам).

РАДУ
ТУДОР ПОНТА

е архитект и доцент в Университета по архитектура и градоустройство „Йон Минку“
в Букурещ. Изследователските му интереси се фокусират върху архитектурата
на XX-ти век и засягат теми, свързани с
междувоенните архитектурни концепции
и дискурси, следвоенния модернизъм и
градоустройството. Участвал е в различни изследователски проекти, както като
член на Катедрата по история и теория
на архитектурата и опазване на наследството, така и като партньор в Republic
of Architects, архитектурно студио, което
съосновава през 2007 г. От 2013 г. насам
е член на редакционния екип в списанието sITA - studies in History and Theory of
Architecture. Преподава модерна и съвременна история и теория на архитектурата.

МАРИДА
ТАЛАМОНА

Доктор по история на архитектурата,
Марида Таламона преподава история на
съвременната архитектура в Университета Рома Тре и е член на докторантската
школа на университета IUAV във Венеция.
Изследванията ѝ се фокусират върху архитектурата на XX-ти век в Европа, особено върху творчеството на Льо Корбюзие
и междувоенната архитектура в Италия.
Има публикации в няколко колективни
издания и международни списания. Сред
книгите ѝ са Casa Malaparte, преведена на
няколко езика и L’Italia di Le Corbusier, каталог на изложбата, състояла се в музея
MAXXI в Рим, на която тя е била куратор.
Текущите ѝ изследвания имат за предмет
индустриалната архитектура в Италия през
1950-те години.

ЙЕВГЕНИЯ
ГУБКИНА

Архитект, специалист по история на архитектурата и изложбен куратор. Съосновател на НПО Urban Forms Center и на
авангардното
феминистко
движение
„Модернистики“. Работата на Йевгения
Губкина се фокусира върху архитектурата
и устройството на украинските градове
през XX-ти в. и върху интердисциплинарен
подход към културното наследство. През
2015 г. при DOM Publishers излиза първата
ѝ книга, пътеводител за архитектурата на
гр. Славутич – последния град по съветски модел, построен след катастрофата
в Чернобил за работниците от атомната
електроцентрала. През 2019 г. е издадена книгата ѝ "Soviet modernism. Brutalism.
Post-Modernism. Buildings and Structures in
Ukraine 1955-1991". През 2020 г. Йевгения
Губкина е изложбен комисар на онлайн
проекта „Енциклопедия на украинската
архитектура“.

СЕСИЯ 2
ДЕНАДА
ВЕЙЗАЙ

Денада Вейзай е доцент в Катедрата по
архитектура във Факултета по архитектура и градоустройство към Университета в Тирана. Настоящите ѝ изследвания
имат за предмет проблемите на градската
морфология и пространствената идентичност, както и влиянието на историческите
и контекстуални промени върху въпросните проблеми. Участвала е в съвместно
изследване между Факултета по архитектура и градоустройство и Централния
технически архив на Албания относно архитектурното наследство от социалистическия период и ролята на архитектите и
градостроителите през този период. Този
проект продължава с няколко публикации, занимаващи се с важни въпроси от-

носно историята на архитектурата и урбанизма в Албания през 20-ти век.
През 2013 и 2016 г. завършва следдокторска специализация в Университета
Еразъм в Ротердам, която се фокусира
върху градската динамика и предизвикателствата на градското управление в посткомунистически контекст.
От 2017 г. заема длъжността началник на
катедра Архитектура.

МИХАЛ
МУРАВСКИ

е лектор по Изследване на критичните
зони в Школата за славянски и източноевропейски изследвания към Университетския колеж в Лондон. Той е директор
на Центъра FRINGE, който се занимава с
изучаване на социалната и културна комплексност и също така е координатор на
PPV*Perverting the Power Vertical* - политика и естетика в глобалния Изток.
Автор е на The Palace Complex: A Stalinist
Skyscraper, Capitalist Warsaw and a City
Transfixed (Indiana University Press, 2019 г.)
и е съредактор (заедно с Джонатан Бах)
на Re-Centеring the City: Global Mutations of
Socialist Modernity (UCL Press, 2020 г.).

ИРИНА
ТУЛБУРЕ

Ирина Тулбуре е асистент в Катедрата
по история и теория на архитектурата и
опазване на наследството в Университета по архитектура и градоустройство „Йон
Минку“ в Букурещ. Основната ѝ сфера на
интерес и изследвания е архитектурата от
XX-ти век в Румъния и източна Европа (исторически и наследствен подход).
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА
УЧАСТНИЦИТЕ

Извън преподавателската си дейност
участва в няколко изследователски програми и издателски проекта. Основната
ѝ публикация е „Архитектура и градско
планиране в Румъния между 1944 и 1960
г. Принуда и експеримент“ (2016 г.), книга,
базирана върху докторската ѝ теза. Понастоящем участва в издателския проект
на Zeppelin – “History Now”, който цели да
създаде колекция от примери от румънската архитектура на XX-ти век, базирана
на съвременни изследователски инструменти (първични източници, устна история, критичен подход и т.н.).

АНА БЕЛА
ДЕ АРАУХО

Ана бела де Араухо е архитект, доктор по
история на архитектурата и лектор по история и култура на архитектурата в Националното висше училище по архитектура в
Марсилия, член на лабораторията INAMA.
Сред нейните публикации са Auguste
Perret, La cité de l’atome. Le centre d’études
nucléaires de Saclay, Éditions du patrimoine,
2018 г. (получила награда „Робер Льо Риколе“ 2019 от Литературната академия
в Бретан и Пеи дьо Лоар), както и Marie
Dormoy / Auguste Perret, Correspondance.
1922-1953, Éditions du Linteau, 2009. Изследователската ѝ работа се занимава
основно с историята на архитектурата и
на науката, с културната и политическа
история на архитектурата по време на
Тридесетте славни години и с историята
на преподаване на архитектурата и на архитектурните изследвания във Франция
през XX-ти век.

ЕЛИЦА
СТАНОЕВА

Елица Станоева е доктор по история (Технически университет в Берлин, 2013 г.). Понастоящем е гостуващ научен сътрудник

в Центъра за академични изследвания в
София, след като преди това е била в Европейския университетски институт във
Флоренция (2017-2021 г.). Автор на книгата „София - идеология, градоустройство
и живот през социализма“ (2016 г.). Скорошните ѝ публикации включват: “Balancing between Socialist Internationalism and
Economic Internationalization: Bulgaria’s Economic Contacts with the EEC”, in Romano and
Romero (изд.), „European Socialist Regimes’
Fateful Engagement with the West: National
Strategies in the long 1970s“ (London: Routledge, 2021г .); “Exporting Holidays: Bulgarian
International Tourism and the Scandinavian
Market in the 1960s and 1970s” in Pedersen
and Noack (изд.), „Tourism and Travel during
the Cold War: Negotiating Tourist Experiences
across the Iron Curtain“(London: Routledge,
2020 г.).

СЕСИЯ 3
ЛУКАШ СТАНЕК

Лукаш Станек е преподавател по история
на архитектурата в Манчестърския университет и старши научен сътрудник в
Института за академични изследвания в
Африка „Мария Сибила Мериан“ към Университета на Гана в Легон, Акра, Гана. Автор на Henri Lefebvre on Space: Architecture,
Urban Research, and the Production of Theory
(University of Minnesota Press, 2011 г.) и на
Architecture in Global Socialism: Eastern
Europe, West Africa, and the Middle East in the
Cold War (Princeton University Press, 2020 г.).

ТОМАС ФЛИЕРЛ

Роден в Берлин (бивша ГДР), между 1976
и 1981 г., изучава философия и естетика в
Университета Хумболт в Източен Берлин,
където пише своята докторантура между
1981 и 1984 г. Губи поста си на научен сътрудник в Университета Хумболт заради
публично изразена критика срещу събарянето на индустриално наследство (га-

зометри) в Източен Берлин. В следствие
на това става „делегат по практика на
политическата култура“. Защитава докторантура задочно през 1985 г. и дълги
години работи в областта на културната
администрация и политика. Така например е бил директор на Културната администрация в район Пренцлауер Берг в Берлин (1990-1996 г.), общински съветник по
градоустройството за района Мите в Берлин (1998-2000 г.) и министър на науката,
изследователската дейност и културата в
Берлин (2002-2006 г.). След края на политическата си дейност, през 2006 г. става
независим изследовател в областта на
историята на архитектурата, градоустройството и културата.
От 2007 г. е директор на фондация Hermann
Henselmann, член на научния съвет на
сдружението Ernst May във Франкфурт на
Майн (от 2011 г.) и член на Института Баухаус за теория на архитектурата и градоустройството към Университета Баухаус
във Ваймар. Редовен лектор в Университета в Констанц и преподавател в Берлинския свободен университет.
През 2021 г. е избран за член на Академията на изкуствата в Берлин.

ТОДОР
КРЪСТЕВ

Архитект, преподавател по опазване на
културното наследство в Университета
по архитектура, строителство и геодезия
в София (УАСГ). Почетен член на ИКОМОС
Интернешанъл и почетен председател на
ИКОМОС България. Експерт в ЮНЕСКО и
ИКОМОС за Световното наследство, извършил мисии за оценка и наблюдение
във Франция (Двореца на папите в Авиньон, историческия център на гр. Лион),
Германия, Унгария, Русия, Украйна, Албания, Босна и Херцеговина и др. Автор на
множество архитектурни и градоустрой-

ствени проекти, многобройни публикации
в България и чужбина. Лауреат на национални и международни архитектурни конкурси.

ЙЕЛИЦА
ЙОВАНОВИЧ

Докторант в Института по история на изкуството, археология и реставрация към
Техническия университет във Виена. Дипломирана от Факултета по архитектура
към Белградския университет, съучредителка на Docomomo Сърбия и на НПО
„Grupa arhitekata“. Посещавала курсове в
Getty Conservation Institute (GCI), Cultural
Heritage without Borders (CHwB), Централния институт по опазване в Сърбия, Центъра за глинена архитектура в Мошорин
(Сърбия) и Белградското отворено училище. Гостуващ сътрудник в няколко музея
и института по опазване в Сърбия, работи за опазването на масовите жилищни
комплекси, модерната и традиционната
архитектура. Асистент куратор в Музея
за модерно изкуство МоМА Ню Йорк за
изложбата Toward a Concrete Utopia:
Architecture in Yugoslavia 1948–1980. Съавтор на платформата Arhiva modernizma.
Съавтор на книгата Bogdan Bogdanović
Biblioteka Beograd: an Architect's Library.
Практикуващ архитект и специалист по
опазване на архитектурното наследство.

РИШАР КЛЕН

Архитект, архитектурен историк, преподавател в Националното висше училище по
архитектура и ландшафт в Лил, изследовател в Лабораторията за архитектура, дизайн, територия и история (LACTH). Автор
на многобройни статии и на няколко книги,
посветени на историята на съвременната
архитектура. Ришар Клен е член на Националната комисия по наследството и архитектурата и Председател на Docomomo
Франция.
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СЕСИЯ 4
АНЕТА
ВАСИЛЕВА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА
УЧАСТНИЦИТЕ

Архитект, доктор по история на архитектурата, критик и публицист. Преподава
в катедра „История и теория на архитектурата“ в УАСГ (София) и е специалист в
областта на следвоенните архитектура
и градоустройство. Анета е член на ИКОМОС и Docomomo България.

ЕМИЛИЯ
КЪЛЕВА

Архитект, доктор по опазване на архитектурното наследство и също преподава
в катедра „История и теория на архитектурата“ в УАСГ (София). Член на ИКОМОС и
Docomomo България, както и на Международния научен комитет по наследството
на XX-ти век към ИКОМОС.

ОРШОЙА
АНА ШУДАР

Докторант на тема исторически ревизионизъм и история на архитектурата в Будапеща и Берлин. Трудът ѝ се занимава
с XX-ти век, но също и със съвременните
прояви на историческия ревизионизъм в
зоната на ЕИК (ООН).
Извън историческия ревизионизъм и
сравнителната история, Оршойа Шудар
се интересува също от история на политическата мисъл, концептуална история и
градоустройствени изследвания. Особен
интерес за нея представлява методологичната страна в писането на история.
Член и основател на политическата група
Szikra Movement.

КЪЛИН ДАН

С образование на историк и изкуствовед,
Калин Дан е активен писател, визуален
артист и куратор. Член и основател на
пост-концептуалната група “subREAL”,
автор и водеща фигура в „art-&-research“
проектите Emotional Architecture (от 2002 г.
и продължава); Anturaju’ and Other Stories
(2006-2010); Collective Authorship (от 2016 г.
и продължава).
Работата му е представяна на най-значимите биеналета на изкуствата и кинофестивали. Има многогодишен опит като
управител на културни институции. Понастоящем е генерален директор на Националния музей за съвременно изкуство
– MNAC в Букурещ, който се помещава в
сградата, позната преди като „Народен
Дом“.

ДОРОТА
ЙЕДРУХ

Докторант в Института за история на изкуствата към Ягелонския университет
в Краков, катедра „Модерно изкуство“.
Трудът ѝ изучава архитектурата след 1945
г., особено посредством изследване на
социалните жилища, на архитектурната
и художествената критика, както и музеологията. Публикувала е наскоро „Три
модела за социална архитектура през XXти в. във Франция. Льо Корбюзие, Емил
Айо, Рикардо Бофил“ (на полски език),
изд. Universitas, Краков 2020 г. Успоредно
с изследователската си работа, става съосновател на Instytut Architektury (Краков),
фондация, която подпомага образованието и изследователската дейност в областта на модерната архитектура и в рамките
на която организира множество изложби.
През 2014 г. е съ-куратор на Невъзможни
Предмети, павилиона на Полша на 14-тото
издание на Венецианското архитектурно
биенале.

ГАБИ ДОЛФБОНЕКЕМПЕР

Преподавател по опазване на архитектурните паметници и на градското наследство в Техническия университет в Берлин
от 2002 до 2021 г. От 1988 до 2002 г. работи
като специалист по опазване на исторически паметници в Берлин. Участва активно и често влиза в спор при дебатите
за оценка и консервация на паметници и
на сгради на следвоенния модернизъм

в Източен и Западен Берлин. През 20012002 г. е изследовател в Getty Conservation
Institute в Лос Анджелис. Между 2000 и
2011 г. е член на експертната група по общото културно наследство към Съвета на
Европа. От 2016 до 2021 г. е говорител на
докторската школа DFG “Идентичност и
наследство“. Основни области на работа:
теория за стойността на паметниците и
наследството, исторически политики, изследване на паметта, архитектура и история на следвоенното градоустройство в
Европа. Многобройни публикации.
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА
МОДЕРАТОРИТЕ
Сесия 1

Сесия 3

АНДРЕЙ
ЦЪРНЕА

ГЕОРГИ
АНГЕЛОВ

Дипломат, генерален директор на Отдела
по комуникация и Обществена дипломация към Министерството на външните работи на Румъния, Главен комисар на сезон
Румъния-Франция 2019, Изпълнителен директор на Aspen Румъния (2010-2017 г.),
Директор на Румънския културен институт в Брюксел (2007-2010 г.).

Журналист, продуцент и водещ на предавания по Българската национална телевизия, между които „История.БГ“. Превел
на български език творби на Мишел Турние, Мирча Елиаде, Жак Атали, Жан-Мари
Гюстав Льо Клезио, Жонатан Лител, Мишел Онфе, Стефан Есел, Йожен Йонеско,
Жорж Батай и др.

Сесия 2

Сесия 4

ЖАН-ЛУИ КОЕН

Архитект и историк. От 1994 г. преподава
история на архитектурата в Института за
изящни изкуства в Ню Йорк и е бил гостуващ преподавател във Френския колеж
от 2014 г. до 2021 г. (подробна биография
на стр. 19)

РИШАР КЛЕН

Архитект, архитектурен историк, преподавател в Националното висше училище
по архитектура и ландшафт в Лил, изследовател в Лабораторията за архитектура,
дизайн, територия и история (LACTH). Автор на многобройни статии и на няколко
книги, посветени на историята на съвременната архитектура. Ришар Клен е член
на Националната комисия по наследството и архитектурата и Председател
на Docomomo Франция.

КОНКУРС:
„ПАМЕТНИКЪТ БУЗЛУДЖА ПРЕЗ
-ВИ
XXI ВЕК“

Архитектура и
политика през
XX-ти век
От изобретение
до наследство
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ОТВОРЕН ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА ВИЗУАЛНИ АРТИСТИ И АРХИТЕКТИ ЗА НОВА ВИЗИЯ ПРЕЗ XXI-ВИ ВЕК НА ИЗУМИТЕЛНОТО АРХИТЕКТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ГЕОРГИ СТОИЛОВ. КАКВО БЪДЕЩЕ, КАКВО НОВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ТОЗИ
УНИКАЛЕН МОНУМЕНТ?
СПЕЧЕЛИЛИТЕ ПЪРВА НАГРАДА ЩЕ ПОЛУЧАТ ОТ ИНСТИТУТА
„СЕРВАНТЕС“ В СОФИЯ ПОКАНА ЗА ПРЕСТОЙ В РЕЗИДЕНЦИЯ ЗА
АРТИСТИ BILBAOARTE – ЦЕНТЪР ЗА ХУДОЖЕСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ В БИЛБАО (ИСПАНИЯ), ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ВИЗУАЛНИЯ АРТИСТ ХАВИЕР РИАНЬО JAVIERRIANO.COM

КАНДИДАТСТВАЙТЕ
ДО 30 ЮНИ 2022 Г.

13, 15, 20 И 21 ЮНИ 2022 Г.
В СОФИЯ, ФРЕНСКИ ИНСТИТУТ, ЗАЛА „СЛАВЕЙКОВ“
П Р О Г РА М А
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ПОРЕДИЦА
ОТ ФИЛМИ
ЗА АРХИТЕКТУРА

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ
НА ФОРУМА
„DIVINATIO“, списание, публикувано от
„Дома на науките за човека и обществото“ (София), също достъпно онлайн на
платформата CEEOL (Central and Eastern
European Online Library).
Филмов репортаж,
режисиран от Стефан Стефанов

ОРГАНИЗАТОРСКИ ЕКИП
НАУЧЕН СЪВЕТ
Жан-Луи Коен, архитект, доктор по история на изкуствата и архитектурен
историк, специализиран в световната
архитектура от XX-ти век; основал през
1997 г. Града на архитектурата и на наследството в Париж.
ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
Жана Дамянова-Асса, Софийски университет, директор на „Дома на науките
за човека и обществото“; директор
на списание „Divinatio“.
ФРЕНСКИ ИНСТИТУТ В БЪЛГАРИЯ,
ОБЩА КООРДИНАЦИЯ:
Ирина Петреску, културно аташе
Кристина Андреева, сътрудник
проекти „Архитектура“
Блага Делчева, сътрудник проекти
Здрава Стоева, отговорник комуникация
Мария Конакчиева, връзки с медиите
ГРАФИЧНО ОФОРМЛЕНИЕ
Kinu Studio, София

Дом на науките
за човека и обществото
София

