
JULY – DECEMBER 2019 
MARITSA RIVER AND ADATA ISLAND, VARIOUS SPACES AROUND THE CITY

ADATA Programme
In 2018, Plovdiv 2019 implemented the ADATA AiR project in partnership with the Goethe-Institut Bulgaria 
and the Polish Institute in Sofia. Nearly 50 artists from around the world participated. The artist-in-
residence programme has two main themes related to nature-culture relations, the river passing through 
the city and the wild island Adata, and the city-specific architectural layering – a mixture of styles 
and epochs, having some remarkable examples of Modernist, Soviet, Bauhaus architecture as well as 
an intriguing heritage of industrial and religious buildings, and even some illegal community-created 
structures. Between July and November 2019, 14 creative concepts proposed by artists participating in 
the residence are implemented in Plovdiv as part of the main European Capital of Culture programme. The 
ADATA programme focuses specifically on art from nature, citizen participation, integration of the river into 
the city’s everyday life, and new alternatives and approaches to the area‘s architectural and monumental 
heritage. The main goal of the programme is to change the usual settings of the citizens with the help of 
fresh, new artistic interventions. 

ADATA Programme is a project of the Plovdiv 2019 Foundation, in partnership with the Goethe-Institut 
Bulgaria and the Polish Institute in Sofia.

ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2019 Г. 
РЕКА МАРИЦА И ОСТРОВ АДАТА, РАЗЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА В ГРАДА

Програма АДАТА
През 2018 г. „Пловдив 2019“, в партньорство с Гьоте-институт България и Полски институт 
в София, осъществява резидентната програма ADATA AiR, в която вземат участие близо 
50 артисти от цял свят. Резидентната програма има две основни теми, свързани с 
взаимодействието природа – култура, преминаващата през града река, речния остров Адата 
и специфичния за града колаж от архитектурни слоеве – богата комбинация от стилове 
и епохи, включително културното наследство от Античността до наши дни (вкл. Баухаус, 
социалистически период и други). В периода от юли до ноември 2019 г. 14 проектни концепции, 
предложени от резидентните артисти, се осъществяват в Пловдив като част от 
основната програма на „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“. Програма АДАТА 
акцентира специално на изкуството с природни материали, акциите с участие на граждани, 
възможностите за приобщаване на реката към ежедневния живот на града и търсенето на 
нови алтернативи и подходи спрямо архитектурното и монументално наследство. Основна цел 
на програмата е промяна на обичайните настройки на гражданите с помощта на свежи, нови и 
артистични намеси от страна на артистите.

Програма АДАТА е проект на Фондация „Пловдив 2019“, в партньорство с Гьоте-институт 
България и Полски институт в София.
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28 ЮЛИ 2019 Г. 
РЕКА МАРИЦА

Сал на Марица
В слънчев летен следобед малък „пиратски“ сал  
преминава по протежението на река Марица в Пловдив,  
акостирайки на южния бряг срещу остров Адата,  
където посрещачи очакват сала и екипажа му за 
общ пикник на брега с музика на живо. Пътуването 
е предшествано от дни на работа по събиране на 
материали, предоставени като ненужни от местни 
жители и рециклирани в конструкцията. Така 
пърформативната художествена акция цели ангажирано 
отношение към екологичните проблеми.

Програма АДАТА, автори: Серж Екер (Люксембург) и 
Александра Димитрова (България).

28 JULY 2019  
DOWN THE MARITSA RIVER

Raft of the Maritsa
On the sunny summer afternoon a small ‘pirate’ raft sails down 
the Maritsa river, within the city of Plovdiv, and anchors on 
the Southern shore of the river, just opposite the Adata island. 
A crowd of people await the raft to moor and share a picnic 
together, accompanied by the sounds of musicians playing live. 
Prior to the journey, unnecessary materials were collected 
from local residents. The materials were recycled in the final 
raft construction. Thus through this artistic performance the 
project intends to raise awareness аbout ecological problems.

ADATA programme, artists: Serge Ecker (Luxemburg) and 
Alexandra Dimitrova (Bulgaria).

29 АВГУСТ – 30 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. 
БРЕГОВЕТЕ НА РЕКА МАРИЦА, МОСТОВЕТЕ НАД РЕКАТА, БИЛБОРД 
НА ОЖИВЕНО ГРАДСКО КРЪСТОВИЩЕ В БЛИЗОСТ ДО РЕКАТА

Грешка в картата
Макар бреговете на река Марица да са изпълнени с 
дива флора и фауна, речното корито е пренебрегвано 
като дестинация за почивка в свободното време. 
Дори напротив, придобило е статут на невидимо и 
изоставено градско пространство.
Авторите откриват грешка в картата на Пловдив. 
Бреговете на реката не са отбелязани в нея като 
зелена площ. Пространство, наречено Парк Марица, 
е индикирано с нови информационни табели и 
преработена градска карта, където зелените площи са 
дорисувани. Проектът търси връщане на тази зона в 
менталната карта на пловдивчани – възможно ли е да 
се наслаждаваме на речните брегове като на споделено 
градско пространство, запазвайки естественото  
му състояние?

Програма АДАТА, автор: Марта Харабо, в сътрудничество 
с Мануел Гонсалес и Паола Падро (Испания).

29 AUGUST – 30 SEPTEMBER 2019 
THE RIVERBANKS OF MARITSA, BRIDGES,  
A BILLBOARD ON A BUSY CROSSROAD CLOSE TO THE RIVER

An Error on the Map
Although the Maritsa riverbanks are full of wild fauna and flora, 
it is nowadays almost considered a wasteland or a non-place 
for most locals and tourists. The area has acquired the status of 
an invisible and abandoned urban space.
An error on the map was found by the artists. The riverbanks 
are missing. The area is named Maritsa Park and signage is 
added to mark that, the city map is redrawn and the green 
area is made visible on it AS a green area. The project seeks 
the possibilities to reinstate this area within the mental map 
of Plovdiv citizens – can we enjoy its riverbanks as a common 
area whilst preserving its natural condition for the benefit of 
the whole city?

ADATA programme, artist: Marta Jarabo, in collaboration with 
Manuel Gonzales and Paola Padro (Spain).

28, 29, 30 АВГУСТ 2019 Г. 
МОСТЪТ НАД ОСТРОВ АДАТА, ПЕШЕХОДЕН МОСТ,  
ПЛОЩАД „КАПАНА“ 

От Адата с любов
Пърформанс, в който случайни минувачи са поканени 
да изпратят безплатно пощенска картичка до когото 
и където пожелаят. Изображенията на картичките 
представляват снимки на графити, заснети от стените 
под моста на остров Адата. Визиите са коментар към 
актуалното състояние на острова и метафора към 
декодиране на социално-политическото положение  
в града.

Програма АДАТА, автор: Мила Панич  
(Босна и Херцеговина/Германия).

28, 29, 30 AUGUST 2019 
THE BRIDGE PASSING OVER THE ADATA ISLAND,  
THE PEDESTRIAN BRIDGE AND THE KAPANA SQUARE  
IN THE KAPANA DISTRICT

From Adata with Love
A performance invites the regular passers-by to send for free – 
at that very moment – a postcard to anyone, regionally or 
internationally. The images presented on the postcards capture 
the found graffiti on walls under the bridge passing over the 
Adata Island. The graffitis comment and reflect the current 
situation of the island and serve as a metaphorical decoder of 
the sociopolitical situation of the city.

ADATA programme, artist: Mila Panic  
(Bosnia and Herzegovina/Germany).
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5 СЕПТЕМВРИ – 30 ОКТОМВРИ 2019 Г. 
КРАЙРЕЧНА АЛЕЯ НА СЕВЕРНИЯ БРЯГ НА МАРИЦА

Чакай малко!
10 дървени люлеещи се кончета са разположени на речния 
бряг на Марица, като провокират обхвата на детското 
въображение и връщат възрастните към детството, 
мечтите и безгрижността. Художествената намеса е 
на българска група от анонимни артисти, разпознаваеми 
със своите арт интервенции в градска среда и акции с 
теми, свързани със социалния и политическия пейзаж.

Програма АДАТА, автор: Destructive Creation (България).

5 SEPTEMBER – 30 OCTOBER 2019 
THE RIVER ALLEY ON THE NORTHERN SHORE OF MARITSA

Wait a Minute!
10 wooden swinging horses occupy positions on the riverbank 
of the Maritsa River, provoking the boundaries of children’s 
imagination and bringing adults back to childhood, dreams and 
playful carelessness. The artistic intervention is a work of a 
Bulgarian group of anonymous artists. Most of their works are 
engaged with public spaces – streets, parks, squares, buildings’ 
facades, etc., and the topics of their works are strongly 
connected to the social and political landscape.

ADATA programme, artist: Destructive Creation (Bulgaria).

30 АВГУСТ 2019 Г. 
ХЪЛМ БУНАРДЖИК,  
ДО МОНУМЕНТА АЛЬОША

ТВ Елдорадо
Историята, развиваща се в България, се върти около 
група непознати, които се регистрират за мисия в 
търсене на изгубеното тракийско злато. Филмът 
е базиран на местни митове, факти и въображение. 
Премиерната прожекцията е планирана като 
сайт спесифик кино на открито – на върха на хълм 
Бунарджик, придружена от саундтрак с музика на 
живо към прожекцията. Филмът „ТВ Елдорадо или Иван 
кларинетиста и сватбеният оркестър“ е визуално-
звукова, абстрактно-сюрреалистична и иронична 
интерпретация за Пловдив и неговите обитатели – 
управниците, творците, емблематичните и скритите 
пространства. Този разказ авторите започват още през 
2018 г., създавайки кратък филм „ТВ Елдорадо“ по време на 
резиденцията си в Пловдив. 

Програма АДАТА, автори: Берт Джейкъбс и Ари-Пекка 
Лейнонен (Белгия/Финландия).

30 AUGUST 2019 
AT THE BUNARDZHIK HILL,  
NEXT TO THE ALYOSHA MONUMENT

ELDORADO TV
The story, set in Bulgaria, revolves around a group of strangers 
who sign up for a mission in search of lost Thracian gold. 
The movie is based on local myths, facts and imagination. 
The premiere screening is planned as a site-specific open-
air cinema – on top of Bunardzhik Hill, accompanied by a 
live soundtrack to the screening. The movie ‘TV Eldorado, or 
Clarinet Ivan and the Wedding Band’ is an abstractly surreal 
and ironic interpretation with sound and images for Plovdiv – 
its emblematic and its hidden spaces, and its inhabitants – 
the decision-makers and the artists. The story has developed 
since 2018 when the authors made the short film ‘TV Eldorado’ 
during their artistic residency in Plovdiv.

ADATA programme, artists: Bert Jacobs and Ari-Pekka Leinonen 
(Belgium/Finland). 

21 – 29 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. 
МОНУМЕНТ „БРАТСКА МОГИЛА“

ВЕЧЕН
Космически кораб каца върху монумента „Братска 
могила“, приемайки формата му с помощта на 
многоцветна светлина и звук. Местните жители се 
събират на трансгалактическо вечно парти на открито. 
Инсталацията от звук и светлина е планирана като 
игрова интервенция спрямо съществуващия монумент. 
Като остатък от времената на комунизма, монументът 
днес е по-скоро пренебрегван – покрит с графити и 
обикновено затворен, а вечният огън в центъра на 
конструкцията – отдавна угасен. 
Художествената интервенция е осъществена в 
сътрудничество с Ола Ко (композитор на звуковата 
среда), Раймонд Статев и Ради Гюлеметов (светлинен 
дизайн и техническа организация). Музикалната селекция 
е на диджеите denitza & sayulke.

Програма АДАТА, автор: Камила Шейнох (Полша).

21 – 29 SEPTEMBER 2019  
THE HILLOCK OF FRATERNITY MONUMENT (BRATSKA MOGILA)

ETERNAL
A spacecraft lands on the Bratska Mogila monument. With the 
help of multi-colored light and sound, the form comes alive and 
turns into a UFO, gathering the locals on a transgalactic open 
air eternal party. The light and sound installation is planned 
as an intervention on the existing monument. As a remnant 
of the times of communism, it is neglected, covered with 
graffiti, usually closed, and the once eternal burning candle 
has long gone out. This artistic intervention is implemented 
in collaboration with Ola Ko (sound composer) and Raymond 
Statev and Radi Gyulemetov (light design and technical 
support). The music is provided by the DJs denitza & sayulke.

ADATA programme, artist: Kamila Szejnoch (Poland).
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29 СЕПТЕМВРИ – 14 НОЕМВРИ 2019 Г. 
СЕВЕРЕН БРЯГ НА РЕКА МАРИЦА, КРАЙРЕЧНАТА АЛЕЯ 

Natura Statica
Инсталацията е игриво и визуално атрактивно 
пространство, което маркира ново място в поредицата 
от подобни общностни пространства по пътеката. 
Присъствието на богатство от флорални мотиви върху 
различни завеси е паралел между усещането за дом и 
формите на природата. Полупрозрачният текстил 
маркира тънката граница между частно и обществено, 
вътрешно и външно, голямо и малко. Пространството 
се променя с изминаването на сезоните, но и с 
решенията на хората за това как да го приобщят – 
пазар или сватбена зала, изложбено пространство, 
декор за театрална игра или просто място за 
среща. Инсталацията е проектирана като временен 
художествен обект, който след демонтиране да бъде 
използван с друга цел в обществена полза.

Програма АДАТА, автор: Кунд Копадж (Румъния).

29 SEPTEMBER – 14 NOVEMBER 2019  
NORTHERN RIVERBANK, ON THE ALLEY

Natura Statica
This installation is a playful and visually attractive space, 
marking a new spot in the sequence of public goods along 
the path. The rich floral motifs on the different types of 
curtains connect the feeling of home with the forms of 
nature. The translucent textiles mark the thin border 
between private and public, interior and exterior, large and 
small spaces. The space keeps changing with the passing 
of seasons, also through people’s choices of domesticating 
it – as a marketplace, or a wedding hall, an exhibition space, 
a decoration for a theatre play or just a meeting point. It was 
designed to be a temporary installation, one that becomes a 
different type of public good after it is dismantled.

ADATA programme, artist: Kund Kopacz (Romania). 

6 ОКТОМВРИ – 6 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. 
ЮЖЕН БРЯГ НА РЕКА МАРИЦА,  
ДО МОСТА НА БУЛ. „ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ“

Монолог
Интерактивна скулптура за слушане, която служи 
като акустичен усилвател на „малките звуци“ в 
обкръжението. Подобни обекти са използвани като 
акустични локатори във времето преди радара – за 
индикиране разположението на вражески самолети 
или просто като слухови тръби. Монологът дава 
възможност да се слушат подробно разнообразният 
звуков пейзаж на брега на река Марица и неговите 
обитатели, трафикът наоколо и други.

Програма АДАТА, автор: Матей Франк (Чехия/Полша).

6 OCTOBER – 6 DECEMBER 2019  
ON THE SOUTHERN RIVERBANK,  
CLOSE TO THE BRIDGE OF BORIS III OBEDINITEL BLD

Monologue
An interactive listening sculpture that serves as an acoustic 
amplifier of ‘small sounds’ in the surroundings. Similar objects 
were used as acoustic locators in the pre-radar era to locate 
enemy aircraft, or as simple hearing trumpets. The Monologue 
makes possible to listen in detail to the diverse soundscape of 
the riverside of Maritsa river, inhabited areas, passing traffic 
and much more.

ADATA programme, artist: Matej Frank  
(The Czech Republic/Poland).
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ОТ 17 ОКТОМВРИ 2019 Г. 
ПАРК РИБНИЦА, РАЙОН СЕВЕРЕН

O
Отрязък външно пространство е затворено от кръгова 
структура. Обособено от конструкцията, то започва 
да функционира като интимно и споделено място за 
различни общи дейности – пейка или малък амфитеатър, 
пространство за пикник с приятели и семейство, 
четене на книга, представление на открито или учебен 
час. Конструкцията е изградена от дърво и въжени 
елементи. Обхваща пространство с диаметър 6 метра, в 
центъра на което има миниатюрна сцена.

Програма АДАТА, автор: Алин Танаса (Румъния).

FROM 17 OCTOBER 2019 
PARK RIBNITSA, NORTH DISTRICT

O
A piece of outdoor space is ‘traced’, enclosed by a circular 
structure, to function both as an intimate space, and as an 
open stage/space for different activities: as a bench or a small 
amphitheatre, you can use the space to have a picnic with 
friends or family, to read a book, to organize and attend a 
class or a performance. The structure made of wood and rope 
threads encloses a space with a diameter of 6 meters, with a 
tiny stage in the middle.

ADATA programme, artist: Alin Tanasa (Romania).

6 ОКТОМВРИ – 19 НОЕМВРИ 2019 Г. 
КРАЙРЕЧНА АЛЕЯ НА ЮЖНИЯ БРЯГ НА РЕКА МАРИЦА,  
ДО МОСТА НА БУЛ. „ПОБЕДА“

М.A.P.
M.A.P. е съкращение от английските думи за Марица, 
Адата и Пловдив – елементите, които авторите 
пресъздават метафорично в скулптурa, посветена 
на градския речен остров. Скулптурата е изработена 
предимно от метал. Централна в нея е фигурата, 
която представя реката само с глава и ръце. Едната ѝ 
ръка се опира в земята, пресъздавайки идеята, че 
само докосваме повърхността на възможното. 
Другата държи шапка, като жест на уважение към 
наблюдателите. Скулптурата е интерактивна и реагира 
на непосредствената среда чрез слънчева енергия – 
събира енергия през деня и я освобождава през нощта 
чрез светлини. Чрез ръчно задвижване могат да бъдат 
наблюдавани три кратки анимации – птица, цвете и 
карта на Адата – включени като символично присъствие 
на острова и създадени чрез традиционен аналогов 
метод за анимиране на образи (зоотропия).

Програма АДАТА, автори: Offset и Aloi (Марчин Лауринович и 
Кяра Раш – Великобритания/Нидерландия).

6 OCTOBER – 19 NOVEMBER 2019 
SOUTHERN RIVERBANK ALLEY,  
CLOSE TO THE BRIDGE OF POBEDA BLD. 

M.A.P.
M.A.P. is an abbreviation for Maritsa / Adata / Plovdiv. It stands 
for the elements chosen by the artists to be metaphorically 
represented in their sculpture,which is dedicated to the 
urban river island. The sculpture is made mainly out of 
metal. Central to it, is the figure of a head and hands, used 
to represent the river. One hand is leaning on the ground 
representing the idea that we are just scratching the surface of 
what is possible. The other hand is holding a hat as a gesture 
of respect to any viewers of the sculpture. The sculpture is 
interactive and reacts to the immediate environment through 
solar power – it collects energy through the day and releases 
it at night through lights. Through manual gestures, three short 
animations can be watched: Bird / Flower / Map Adata. These 
animations are used as a symbolic presence of the island and 
were created using the traditional analog method for animating 
images (the zoetrope).

ADATA programme, artists: Offset and Aloi (Marcin Lawrynowicz 
and Cjara Rasch – Britain/Netherlands).
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1 НОЕМВРИ 2019 Г. 
СКЛАД В ТЮТЮНЕВИЯ ГРАД, ЛЪКИ ДОМ НА КИНОТО

Нестабилни монументи.  
Останки от времена на идеология
Симпозиум, насочен към деконструиране и анализ 
на съвременното значение на паметниците от 
социалистическата епоха. Отправната точка е 
късометражния филм „Альоша и котката“ на визуалните 
артисти Камен Стоянов и Катарина Свобода (също 
продуциран в рамките на програма АДАТА), свързан 
с (де)фикционизирането на Альоша в Пловдив. Този 
паметник е ярък пример за преплитане на история и 
митологизиране. Съпоставяйки различни опити в полето 
на културната теория, симпозиумът цели да създаде 
пространство за диференцирана дискусия за тези 
паметници в културно и естетическо отношение.
В симпозиума участват Камен Стоянов и Катарина 
Свобода, Маргарита Доровска, Наташа Бодрожич, Улрике 
Герхард и Жана Зеехусен. 

Програма АДАТА, автори: Камен Стоянов и Катарина 
Свобода (Австрия/България).

1 NOVEMBER 2019 
SKLAD IN THE TOBACCO CITY, LUCKY HOUSE OF CINEMA

Unstable Monuments.  
Remnants from Times of Ideology
This is a symposium, dedicated to deconstructing and 
analysing today’s meaning of monuments from the socialist 
era. The starting point is a short film ‘Alyosha and the Cat’ 
by the artists Kamen Stoyanov and Katharina Swoboda 
(produced as well in the ADATA programme). It is about the 
(de)fictionalisation of the Alyosha figure in Plovdiv, Bulgaria. 
This monument is a vivid example of the entanglement of 
history and myth-making. Based on cultural theory thinking, 
the symposium aims to create a space for a differentiated 
discussion about these monuments in cultural and aesthetic 
terms. The participants are Kamen Stoyanov and Katharina 
Swoboda, Margarita Dorovska, Natasa Bodrozic, Ule Gerhardt 
and Jana Seehusen. 
Details can be found on www.alyosha.info

ADATA programme, artists: Kamen Stoyanov and Katharina 
Swoboda (Austria/Bulgaria).

19 ОКТОМВРИ – 3 НОЕМВРИ 2019 Г. 
СКЛАД В ТЮТЮНЕВИЯ ГРАД 

Терминал
Пейзаж, предаден чрез портрети. Изгубеният остров на 
Пловдив, Адата, почти не се вижда на снимките – така, 
както не се забелязва в града. Съотношението природа – 
култура е обърнато; природата е петънце на картата, 
сляпо петно. Фотографската изложба „Терминал“ показва 
острова чрез въздействието му върху няколко човешки 
лица. Ние не можем да знаем какъв е той сам по себе си, 
разполагаме само със сянката, която хвърля върху нас. 
Според някои психоаналитични школи, „сянка“ се нарича 
онази страна от собственото ни съзнание, която вечно 
остава невидима, но и е вечна във властта си над нас. 
Адата, адът, е пиеса за една райска градина, която никога 
няма да бъде същата. Защото в нея сме били ние.

Програма АДАТА, автор: Яна Лозева (фотограф), в 
сътрудничество с Веселина Николаева (куратор) и 
Зорница Христова (текст) (България).

19 OCTOBER – 3 NOVEMBER 2019  
SKLAD IN THE TOBACCO CITY

TERMINAL
A landscape seen in portraits. The lost island of Adata, Plovdiv, 
can barely be seen in the pictures – just as it is barely noticed 
by the city. The nature:culture ratio is overturned; nature 
becomes a small spot on the map, a blind spot. In the Terminal 
photo exhibition, you can see the island through its impact 
on several human faces. We cannot know what it is in itself; 
what we have is the shadow it casts upon us. According to 
some schools of psychoanalysis, a ‘shadow’ is the side of our 
consciousness that remains eternally invisible but also eternal 
in the power it has over us. Adata, hell, is a play about an 
edenic garden that can never be the same. Because we have 
been there. 

ADATA programme, artist: Yana Lozeva (photographer), in 
collaboration with Veselina Nikolaeva (curator) and Zornitsa 
Hristova (text) (Bulgaria). 
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Снимка: Диан Загорчинов Credits: Dian ZagorchinovСнимка: Росина Пенчева Credits: Rosina Pencheva



2 – 10 НОЕМВРИ 2019 Г. 
КРАЙРЕЧНА АЛЕЯ НА ЮЖНИЯ БРЯГ НА РЕКА МАРИЦА,  
В ПОСОКА ОСТРОВ АДАТА

Природна пътека Марица
Скулптурна серия, която предлага алтернативна 
опознавателна разходка, посветена на реката 
и нейното богато биоразнообразие. Цветните 
скулптури, които авторът позиционира край 
брега, представят различните животински видове, 
обитаващи речната зона на Пловдив. Те са изработени 
от отпадъчни материали, събрани в коритото 
на река Марица. Представянето на редки видове 
животни и използването на рециклирани материали за 
изграждането на скулптурите привлича вниманието 
на посетителите към чувствителната екосистема 
на реката. В проучването на видовете авторът си 
сътрудничи с Българското дружество за защита на 
птиците (БДЗП).

Програма АДАТА, автор: Матиас Гарф (Германия).

2 – 10 NOVEMBER 2019 
THE RIVER ALLEY ON THE SOUTHERN RIVERBANK,  
IN DIRECTION TOWARD THE ADATA ISLAND

Maritsa Nature Trail
An installation of sculpture objects along the riverside offers 
an alternative educational walk, dedicated to the river and 
its rich biodiversity. The colourful sculptures made out of 
garbage (found on the riverbanks) represent the different 
species of animals living in the river area. The presentation 
of rare species of animals and the use of recycled materials 
for the construction of the sculptures is intended to draw 
visitors‘ attention to the sensitive ecosystem of the river. On 
investigating the various species the artists cooperated with 
the Bulgarian Society for the Protection of Birds (BSPB).

ADATA programme, artist: Matthias Garff (Germany).

ОКТОМВРИ – НОЕМВРИ 2019 Г. 
ОСТРОВ АДАТА

Студ
Танцов филм, създаден по хореографията на едноименния 
танцов спектакъл на „АТОМ театър“. Пресъздава 
мотиви от разкази на оцелели от концентрационните 
лагери в България през ХХ век и анализира поредица от 
събития, случвали се в ТВО по това време. Проектът 
разглежда отчуждението, самотата и жестокостта, 
фокусиран е върху човека и неговата същност. Телата и 
тяхната сякаш нарушена цялост са движени от спомени, 
сънища и истории – изтръгнати от хора, отлъчени 
от обществото преди време. Днес те са оцелели и 
разказват за страха, омразата, гнева, но и за желанието 
да оцелеят – напук. Видео: Maus da Fita. Музика: Симон 
Лундсгаард. Танцьори: Калина Георгиева, Дорина Пунчева, 
Пламена Пенчева, Неделя Ганчева, Цвета Дойчева, 
Радослав Йорданов, Братан Братанов. Хореограф: 
Стефания Георгиева.

Програма АДАТА, автор: АТОМ театър (България).

OCTOBER – NOVEMBER 2019 
ADATA ISLAND

COLD 
A dance film created following the choreography of the dance 
performance with the same name and also produced by 
ATOM Theatre. The film is based on the stories of survivors 
from the concentration camps in Bulgaria during the 20th 
century. It addresses the theme of alienation, loneliness, 
and cruelty, focusing on man and his essence. The bodies, 
as if through broken integrity, are driven by memories, 
dreams, and stories – ripped away from people who have 
been excommunicated from society in time. Today, they have 
survived and tell stories of fear, hatred, anger, but also of the 
desire to survive – defiantly. The film examines the curves 
of the soul, the darkness, the silhouette, penetrates deeply 
and causes the spirit to escape from the body. Video: Maus 
da Fita. Music: Simon Lundsgaard. Dancers: Kalina Georgieva, 
Dorina Puncheva, Plamena Pencheva, Nedelya Gancheva, 
Tsveta Doycheva, Radoslav Yordanov, and Bratan Bratanov. 
Choreographer: Stefaniya Georgieva.

ADATA programme, artist: ATOM Theatre (Bulgaria).

Снимка: Росина Пенчева Credits: Rosina Pencheva
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Снимка: Фото-корпус Credits: Photo-corpus


