
Sofia Architecture Week 
2010 е третото издание на 
международния фестивал 
за съвременна архитекту-
ра. Двата основни модула 
на фестивала са Форумът и 
Open House.

Как се попада в периферия-
та и как се излиза от нея ? На 
този актуален въпрос ще 
търси отговор Open Нouse 
2010 – отворената за широ-

ката публика част от Sofia 
Architecture Week. С дина-
мична програма с изложби, 
уъркшопи, дебати и кон-
церти кураторите на Open 
Нouse - fordewind architecture 
ltd — представят интригу-
ваща картина на периферни 
градски общности и нови 
урбанистични феномени в 
Испания, Естония, България, 
Австрия, Албания и САЩ.

Sofia Architecture Week 2010 
is the third edition of the inter-
national festival of contempo-
rary architecture. The two core 
modules of the festival are the 
Forum and the Open House. 

How do you find yourself in 
the periphery and how do 
you escape from it? Finding 
the answer to this core ques-
tion will be quest of Open 
Нouse 2010 – the part 

of Sofia Architecture Week, 
open to the general public. 
Through a dynamic pro-
gramme, workshops, debates, 
and concerts, the Open Нouse 
curators - fordewind architec-
ture ltd — will be presenting 
a curious picture of peripheral 
metropolitan communities 
and new urban phenomena in 
Spain, Estonia, Bulgaria, Aus-
tria, Albania, and the US.

ПEРИФЕРИЯТА Е ТАМ, КЪДЕТО НЕ СЪМ P E R I P H E R Y  I S  W H E R E  I ’ M  N O T

OPEN HOUSE, Sofia Architecture Week 2010



ПEРИФЕРИЯТА Е ТАМ, 
КЪДЕТО НЕ СЪМ

Изборът НА ГОСТИ не е случаен: 
посетителите ще бъдат запознати с 
многостранните решения на градо-
устройствени проблеми в Европей-
ски градове. Впечатляващ пример е 
Естония, която след половин век на-
силствено интегриране в Съветския 
Съюз успява да намери собствена 
идентичност и да се премести в цен-
търа на Европа, за да попадне Талин 
заедно с Амстердам и Барселона в 
списъка на най–харесваните градове 
на континента. OPEN HOUSE просле-
дява феномените, направили това раз-
витие възможно.

Друг акцент е Тирана, където през 
2000 година новоизбраният кмет на 
града – политическата поп звезда 
Еди Рама – открива първия сфето-

фар в столицата и лично го обяснява 
на гражданите. През 2000 година Еди 
Рама участва в почистването на целия 
град, засаждането на 1 800 дървета 
и озеленяването на 96.700 кв.м. нови 
паркови площи. Целта на Еди Рама е 
да изведе града от изолацията и да се 
върне социалното пространство на 
гражданите. В момента за Тирана ра-
ботят имена от мащаба на Рем Коол-
хаз. В резултат на тези смели мерки, 
днес Тирана се превръща в една от 
най-горещите точки на Европа.

Специално внимание се отделя на по-
тенциала на София, която през по-
следните 20 години все още оста-
ва в страни от градоустройствените 
реформи в Европа и поради това е 
възприета в Европа като град в пе-

риферията. Възможно ли е да спрем 
да вегетираме и да започнем да жи-
веем в нашия град? Има ли надежда 
за периферните квартали в София, 
или те все по-очевидно ще продължа-
ват да се превръщат в социални гета? 
Каква е ролята на политиката и мо-
гат ли тези проблеми да бъдат оставе-
ни само в ръцете на частната иници-
атива?

В контекст на периферията централна 
тема е ситуацията на ромите. Почти 
1 000 000 българи са роми, а общият 
брой роми в Европа е 12 000 000, кое-
то ги превръща в най-голямото евро-
пейско малцинство. Въпреки това, 
нито българската държава, нито Евро-
пейският съюз полагат сериозни уси-
лия, за да намерят решения за по-дос-

тойно и равнопоставено съжителство. 
Примери от гетата на Южна Аме-
рика показват обаче възможности за 
нови успешни стратегии за реурба-
низиране и ресоциализиране на про-
блемните периферни квартали.

Кураторите на Open Нouse - 
fordewind architecture ltd - застават 
зад убежденията, че в едно толерант-
но общество може да има място за 
всички и че именно многообразието 
на социално, етническо, обществено 
и национално присъствие, характери-
зират градовете с бъдеще. Следвайки 
тези идеи, Open Нouse 2010 поставя 
важен акцент върху колоритността и 
непринудеността на ромската култура.

PERIPHERY IS WHERE 
I´M NOT

The choice OF THE GUESTS is no 
accident: visitors will get acquainted 
with the versatile urban planning 
solutions in European cities. One 
impressive example is Estonia, 
which, half a century after its forceful 
integration into the former USSR, 
has managed to find its own identity 
and то move to the centre of Europe, 
so that Tallinn ended up, along 
with Amsterdam and Barcelona, 
on the list of best liked cities of the 
continent. OPEN HOUSE will study the 
phenomena that made this development 
possible.

Another highlight is Tirana where, in 
2000, the newly elected mayor – the 
political pop star Edi Rama – literally 
inaugurated the first traffic light in 

the capital and personally explained 
its purpose to his fellow citizens. In 
2000, Edi Rama took part in the overall 
cleanup of the city, the planting of 1 800 
trees and the landscaping of 96,700 sq. 
m. of park grounds. Edi Rama’s goal is 
to see the city out of isolation and hand 
social space back to citizens. Currently, 
the likes of Rem Koolhaas are working 
in Tirana. As a result of these audacious 
measures, Tirana is now turning into 
one of Europe’s hot spots.

Special attention is also paid to Sofia’s 
potential – to a city, which, over the past 
20 years, has failed to catch up with 
urban planning reforms across Europe 
and is therefore seen, in Europe, as a 
city in the periphery. Is it possible to 
stop vegetating and start truly living in 

our city? Is there any hope for Sofia’s 
peripheral neighbourhoods or will 
they continue to transform ever so 
obviously into social ghettos? What is 
the role of politics and is it possible 
to leave these problems in the hands of 
private enterprise only?

Within the context of periphery, the 
central theme is the Roma situation. 
Close to 1 million Bulgarian citizens are 
Roma, while the total Roma population 
of Europe is 12 million, thereby making 
Roma the largest European minority. 
Still, neither the Bulgarian government, 
nor the European Union are investing 
any serious effort in identifying 
solutions for a more dignified and 
equal coexistence. However, positive 
examples from South American 

ghettos demonstrate possibilities 
for new successful strategies for re-
urbanisation and re-socialisation of 
restless peripheral neighbourhoods.

The curators of Open Нouse - 
fordewind architecture ltd – firmly 
believe that a tolerant society has room 
for everyone, and that such diversity 
of social, ethnic, public, and national 
representations is common to cities 
with a future. True to these ideas, Open 
Нouse 2010 places special emphasis 
on the colour and spontaneity of Roma 
culture.

fordewind architecture ltd.

Curators of the Sofia 
Architecture Week 2010 
Open House programme.

fordewind architecture ltd. is a 
multidisciplinary studio founded 
in Vienna by Ephgenia Hodkevitch 
and Boris Enev. It implements 
architectural and interior design for 
urban environment projects, along 
with theatre productions and film 
projects and installations.

The studio’s primary focus is 
on architecture’s impact on 
and interaction with the urban 
environment and architects’ 
responsibility to social spaces. 

Having won two competitions in 
Bulgaria, they decided, in 2004, 
on setting up an office in Sofia. In 
the years that followed, the studio 
worked on various public and 
private housing projects, television 
studio design and reconstructions, 
as well as several theoretical projects 
about Sofia’s urban and social 
environment.

As a result of a six year stay in 
Bulgaria and a financial crisis 
breakout, fordewind architecture’s 
credo is DON’T PANIC.

fordewind architecture ltd.

Куратори 
на Програма Open House на 
Sofia Architecture Week 2010.

fordewind architecture ltd. е мул-
тидисциплинарно студио, осно-
вано във Виена от Евгения Ход-
кевич и Борис Енев. Студиото 
разработва както архитектур-
ни и интериорни проекти, така 
и театрални продукции, филми и 
инсталации. 

Влиянието на архитектурата 
върху градската среда и отго-
ворността на архитекта към со-
циалните пространства е основ-
на тема на студиото. 

След като печелят две награди 
в България, през 2004 те реша-
ват да основат офис в София. 
През следващите години двама-
та архитекти работят над мно-
жество обществени и жилищни 
проекти, телевизионни студиа 
и реконструкции, както и над 
няколко теоретични проекта, 
свързани с градската и социална 
среда в София.

След като вече шест години са 
в България и след настъпване-
то на световната икономиче-
ска криза, кредото на fordewind 
architecture ltd. е DON’T PANIC.

Триин Ояари 

Главен редактор на естонското 
архитектурно списание MAJA, 
Естония.
Преподавател във факултета по 
архитектура в Академията по 
изкуствата, Талин. Автор е на 
книгата Къщата на 21 век: Нова 
естонска жилищна архитектура.

BOOM/ROOM: Естонската архи-
тектура преди и след.
Архитектурата е един от най-види-
мите пространствени резултати от 
процесите, които се развиват през 
последните 15 години в Естония, 
особено в градския контекст. Тя е 
свързана с понятия като прогрес, 
икономическа полза, както и символ, 
и културна столица, която е въплъте-
на в архитектурата.

Понеделник, 18 октомври, 18:30

Тиит Силд 

Главен архитект на Тарту/ 
Естония

Тарту – инкубатор за съвременна 
архитектура?
Лекцията е богата на визуални ма-
териали и фотографии от послед-
ните шест години архитектурни 
успехи и провали на Тарту - втори-
ят по големина град в Естония. За 
разлика от Талин, който е поли-
тическа и финансова столица на 
страната, Тарту е интелектуален и 
културен център – дом на най-ста-
рия и известен естонски универси-
тет, основан през 1632 г. 

Понеделник, 18 октомври, 19:30 

Анила Джика 

Член на Co–PLAN, Албания

Непланирано градско 
строителство
Co–PLAN е организация с нес-
топанска цел, която допринася за 
устойчивото развитие, като подпо-
мага доброто градско и регионално 
управление, занимава се с ключови 
проблеми на околната среда, развива 
гражданското общество и насърчава 
участието в общността.

Вторник, 19 октомври, 19:15

Давид Хуарес

Аrquitecturas Colectivas, Испания

Колективна архитектура
Collective Architectures е мрежа от 
хора и екипи, които се интересуват 
от базовото застрояване в градска-
та среда. Мрежата предлага инстру-
ментална рамка за сътрудничество 
между различни видове проекти и 
инициативи. Сътрудничеството се 
изразява основно в три форми: сис-
тема от комуникации, проекти за съ-
трудничество и физически събития 
като споделяне на опит, уъркшопи и 
тестване на прототипи.

Вторник, 19 октомври, 20:00

Trjin Ojari 
Еditor-in-chief of MAJA, Estonia
Professor at the Faculty of Architecture 
of the Estonian Academy of Arts, Tallinn. 
Trjin Ojari is also the author of the book 
21st Century House: New Estonian Resi-
dential Architecture

BOOM/ROOM: Estonian 
Architecture Before and After
Architecture is one of the most visible 
spatial outputs of the processes, which 
have been taking place in Estonia in 
the past 15 years, especially in the ur-
ban context. It is connected to notions 
like progress, economic benefit, as well 
as symbol and cultural capital, all em-
bodied in architecture. Discussion will 
focus on architecture’s ability to offer 
surplus value of spectacle, to manifest 
new kinds of freedom and uncondition-
al affirmation of new neoliberal values.

Monday, 18 October, 18:30

Tiit Sild 
Chief architect of Tartu, Estonia

Tartu: Incubator of Modern 
Architecture?
The lecture abounds in visual materi-
als and photos from the past 6 years of 
architectural achievements and fail-
ures of Tartu, the second largest city in 
Estonia. In contrast to Tallinn, which 
is the country’s political and financial 
capital, Tartu is considered the intel-
lectual and cultural hub – the home of 
Estonia’s oldest and most renowned 
university, founded in 1632. Situated 
186 km off Tallin.

Monday, 18 October, 19:30

Anila Gjika 
Co–PLAN member, Albania

Unplanned Urban Development
Co–PLAN is a pioneering Albanian 
civil society organization that uses its 
urban planning and administration ex-
pertise in order to promote the devel-
opment of good governance in society. 
Co–PLAN views urban planning not 
merely as a technical issue, but above 
all as an effort to improve the structure 
of society, to be actively oriented and 
adaptive as society constantly changes 
and evolves. 

Tuesday, 19 October, 19:15

David Juares
Аrquitecturas Colectivas, Spain

Collective Architecture
Collective Architectures is a network 
of people and collectives interested in 
grassroots construction of the urban en-
vironment. This network offers an in-
strumental framework for collaboration 
between projects and initiatives of dif-
ferent types. It is mainly expressed in 
three forms: communication systems, 
collaborative projects and physical 
events (experience sharing, workshops, 
prototype testing).

Tuesday, 19 October, 20:00



BOOM/ ROOM – 
Нова естонска архитектура.
Изложбата представя забележител-
ни примери от съвременната естонска 
архитектура, които взаимодействат по 
специфичен начин с градския контекст, 
създавайки нови видове комуникация и 
начин на живот.
Изложбата ще бъде представена от Улар 
Марк, председател на Естонския Архи-
тектурен Център в неделя, 17 Октомври, 
от 19.30 часа.
Куратор: Пиле Епнер, 
Естонски Архитектурен Център.

BOOM/ROOM – 
New Estonian Architecture.
The exhibition presents outstanding examples 
of contemporary architecture from Estonia 
which interacts in a special way with the ur-
ban context, by creating new types of com-
munication and lifestyles.
The exhibition will be presented by Ülar 
Mark, chairman of the Estonian Centre of Ar-
chitecture, on Sunday, 17 October, at 19.30 h.
Curator: Pille Epner, Estonian Center of 
Architecture.

Romani – BG
Устойчиви стратегии за интегриране 
на неформални периферни селища в Бъл-
гария и Европа, появили се в покрайнини-
те на големите градове след падането 
на социализма.
Каталин Береску ще ни представи излож-
бата Romani – BG и ще изнесе лекция в 
четвъртък, 21 Октомври, от 18.00 часа.
Изложба на Нина Илиева – 
ADAPTations_EUS (Ню Йорк/София), 
Кай Фьоклер – Archis Interventions (Бер-
лин), Каталин Береску – Frontal (Буку-
рещ), Дейвид Бергман – MR+E (Лос Ан-
желис), Ерсела Крипа и Стивън Мюлер 
– AGENCY (Ню Йорк)
С подкрепата на фондация ERSTE.

Romani – BG
Sustainable strategies for integration of in-
formal peripheral settlements in Bulgaria 
and Europe, which have emerged in the out-
skirts of large cities after the collapse 
of state socialism.
Catalin Berescu will guide us through the 
exhibition Romani BG and he will deliver a 
lecture on Thursday, 21 October at 18.00 h.

Exhibition by Nina Ilieva – ADAPTations_
EUS (NY/Sofia), Kai Voeckler – Archis 
Interventions (Berlin), Catalin Berescu 
– Frontal (Bucharest), Ersela Kripa and 
Stephen Mueller – Agency (NY)

Supported by ERSTE Foundation.

Естетика в служба на нацията
Проектът съчетава проучване и градски 
предложения, които капитализират съ-
временните архитектурни нововъведения 
в Тирана – вече известната по цял свят 
столица на бързо развиващата се албанска 
нация. Проектът документира потенциала 
и парадокса на град, погълнат от правенето 
на имидж. 
Студио AGENCY (Ню Йорк) ще предста-
вят изложбата Естетика в служба на нация-
та и ще изнесат лекция във вторник, 
19 oктомври от 18.30 часа. 
Видео инсталация от Ерсела Крипа и 
Стивън Мюлер, Agency (Ню Йорк)

Nation Building Aesthetics 
Is a research and analytical text exploring the 
recent urban and architectural history of Ti-
rana, an emerging world capital in the rapidly 
developing nation of Albania. The project doc-
uments the unique potential and paradox of a 
city absorbed in the fabrication of an image.
Agency (NY) are presenting Nation Building 
Aesthetics and are holding a lecture on 
Tuesday, 19 October at 18.30 h.
Video installation by Ersela Kripa and 
Stephen Mueller – Agency (NY)

Диарбекир: Наръчник за Жени
Като предоставя безплатна обществе-
на пералня, общински проект успява да 
превъзмогне културните граници и мъжко 
подозрение като превръща обществената 
пералня в защитено място за социализа-
ция, обучение и взаимопомощ между же-
ните. Днес има пет обществени перални, 
с допълнителни програми, включващи 
библиотеки, детски градини и творчески 
работилници.
Изложба от Superpool (Турция) 
и Яшар Аданали

Women’s Guide to Diyarbakır
By providing a free laundry service, a project 
managed to overcome cultural boundaries and 
male suspicion, lurking women into a safe 
space to socialize and learn. The initiative 
later expanded to a network of five laundries 
with additional programs, including libraries, 
kindergardens, and workshops.
Exhibition by: Superpool (Turkey) 
with Yaşar Adanalı

20 години частна архитектура в 
България
Изложбата е опит за обективен поглед 
към българската архитектурна практи-
ка през последните 20 години. Целта й 
е провокирането на обществен дебат за 
състоянието и процесите в българска-
та архитектура през периода, както и 
проиграването на възможни сценарии за 
бъдещото й развитие. 
Събота, 16 октомври от 19.30 часа ще се 
състои презентация на проекта, последва-
на от дискусия по темата на изложбата.
Kуратори на изложбата са архитектите 
Вяра Желязкова и Георги Кътов, 
I/O Architects

20 Years of Private Sector 
Architecture in Bulgaria
An objective outline of architectural prac-
tices in Bulgaria for the past 20 years, that 
aims to provoke a public debate about the 
current state-of-affairs and the processes 
of Bulgaria’s architecture during the above 
period, and to review possible scenarios for 
its future development.
The presentation of the exhibition will take 
place on  Saturday, 16 October at 19.30 h, and 
will be followed by a dedicated discussion.
Curated by Viara Jeliazkova and Georgi 
Katov, I/O Architects

Комунархия 
Комунархия представлява своеобразна 
лаборатория или демонстрация за свежи 
градски идеи, приложими в панелните 
квартали. Участниците в работилницата не 
само ще предлагат идеи за подобряване на 
градската среда на квартала, но ще трябва 
и да реализират тези предложения.
Автори на този уъркшоп са de+ge архите-
кти и сдружение Трансформатори.
Официално представяне на резултатите, 
петък, 22 октомври, 22.00 часа

Communarchy
The Communarchy workshop is a kind of 
laboratory for and a demonstration of fresh 
urban ideas applicable in all metropolitan 
areas. Participants in the workshop will not 
only make suggestions for the improvement 
of the city suburban areas, but will also have 
to implement these suggestions.
The worshop is organised by the Transform-
atori association and de+ge architects.
Final presentation Friday, 22 October, 22.00 h

Уъркшоп THINK big – IMPACT 
OF A MUSEUM OF MODERN 
ART LOCATED IN THE GIPSY 
GHETTO, 
И какво ще стане, ако новият музей за 
съвременно изкуство бъде построен не 
в центъра на София, а във Факултетa? 
Kакъв ще е ефектът, ако в центъра, вместо 
„българския Лувър” бъде открит култу-
рен център на малцинствата? Какви ще са 
културният и социалният ефект от подоб-
но разместване на център и периферия. В 
рамките на отворена творческа работил-
ница fordewind architecture ltd. и Open 
House 2010 търсят визуален отговор на 
този въпрос.
Официално представяне на резултатите, 
петък, 22 октомври, 16.00 часа.

THINK big – Impact of a Museum 
of Modern Art Located in the 
Gipsy Ghetto,
and what would be the effect if instead of the 
so-called „Bulgarian Louvre“, an open cul-
tural center of the minorities was to be built 
in Sofia’s downtown? What would be the 
cultural and social impact of such displace-
ment of centre and periphery? Within an open 
workshop fordewind architecture ltd. and 
Open House 2010 are looking for a visual 
response to that question. 
Final presentation Friday, 22 October, 16.00 h

Gifle
Gifle или архитектурен шамар е отворена 
презентация на идеи. Всеки е поканен да 
предложи проекта си. След предварител-
на селекция, избраните проекти ще бъдат 
представени на широката публика и крити-
ци, в рамките на Open House. 
3 минути за представяне на една идея и 7 
минути за дискусия между автора на идея-
та и публиката.
Понеделник, 18 октомври, 21.30 часа

Gifle – architectural slam
Open project presentation and open critics. 
Everyone, regardless of their profession, is 
welcome to propose his project or ideas. After 
a pre-selection, the selected projects are going 
to be presented to a broader audience and crit-
ics at the OPEN HOUSE 2010. 
3 min presentation, 7 min feedback.
Monday, 18 October, at 21.30 h

Ерсела Крипа 
и Стивън Мюлер
Аgency, USA
Аgency е организация, базирана 
в Ню Йорк, занимаваща се с 
изследване и подпомагане на 
малцинствени групи в целия свят 
(Палестина, Конго, както и различни 
ромски общности).  Имената които 
стоят зад името Agency са 
Ерсела Крипа и Стивън Мюлър —
архитекти и дизайнери, работещи 
в областите на урбанизма 
и екологията.

Естетика в служба на нацията – 
лекция и представяне на изложба-
та от Agency.

20 октомври, 18:30

IG Kultur Österreich 
Асоциация и мрежа от независими 
културни центрове в Австрия, 
в която членуват над 330 
организации и координатор на 
ромски културни центрове в 
Австрия, Германия и Испания. 

Romanistan. Пресичане на евро-
пейските пространства.
Romanistan е културен и анти–ра-
систки проект, който цели премахва-
не на екзотичния етикет от култур-
ната дейност на ромите в Европа. 
Основната му цел е да се представят 
ромските културни дейци като ак-
тивно допринасящи към европей-
ската култура, а не като обекти на 
екзотични проекции по примера на 
последните няколко века.

20 октомври, 18:45

Светла Дионисиева 
и Петър Барбалов 
banAL/ Австрия, Англия 

Всички сме периферия
Историята е разказ за периферията 
- политическа, икономическа, кул-
турна, религиозна. Архитектурата е 
въплъщение на всичко това и неот-
делима част от живота ни и може да 
служи на периферията, но това не 
е въпрос на професионални уме-
ния или цели, а на воля за ментална, 
физическа и пространствена инте-
грация. Въпрос на приемане на 
периферията като част от нормал-
ността.

Четвъртък, 21 октомври, 18:00 

Андреас Хофер 
Лекторът преподава в Института 
за градски дизайн към Виенския 
технологичен институт и във 
Висшето техническо училище в 
Аахен, Германия.

Неформалният град: стратегии за 
социално включване. Примери от 
практиката на Латинска Америка.
Темата на тази лекция са взаимотно-
шенията между формалния и нефор-
малния град. Обикновено терминът 
„неформален град“ се използва за 
градски сектори с висока гъстота 
на населението, в които социалното 
изключване, сегрегацията и иконо-
мическата маргинализация домини-
рат. Понякога терминът погрешно се 
използва като синоним на „хаос“ и 
„престъпна среда“.  
Бъдещето ни зависи от това доколко 
успяваме да се възползваме от по-
тенциала както на формалните, така 
и на неформалните градски сектори, 
колко бързо ще се научим да про-
ектираме непроектируемото!

Петък, 22 октомври, 18:00 

Ersela  Kripa 
and Stephen Mueller 
Аgency, USA
AGENCY is a research and design  
practice established by Ersela  Kripa 
and Stephen Mueller in New  York City. 
By drawing on a wide  range of design 
technologies and  research initiatives, 
the practice  hopes to redefine the role 
of the  architect and designer in an 
increasingly urbanized, and  globalized 
world.

Nation Building Aesthetics, lecture 
and guided tour by AGENCY.

Tuesday, 19 October, 18:30

IG Kultur Österreich 
Umbrella organization and network of 
independent cultural centres in Austria 
with more than 330 member organiza-
tions. The network also coordinates dif-
ferent Roma cultural centres in Austria, 
Germany, and Spain.

Romanistan. Crossing Spaces in 
Europe.
Romanistan is a cultural and anti racist 
project aiming at the de-exotification 
of Roma cultural work in Europe. The 
main goal is to depict Roma cultural 
workers as active contributors to Euro-
pean culture, instead of being mere 
objects of exotic projections (as in the 
last centuries).

Wednesday, 20 October, 18:45

Svetla Dionisieva 
and Peter Barbalov
banAL, Austria/ UK 

We are All Periphery
This is a story about periphery – politi-
cal, economic, cultural, and religious. 
Architecture embodies all this and is an 
integral part of our lives. Architecture 
can serve the periphery; however, this 
is not a matter of professional skill or 
goal, but of will for mental, physical, 
and spatial integration. It is a mat-
ter of accepting periphery as part of 
normality.

Thursday, 21 October, 18:00

Andreas Hofer 
Andreas Hofer currently teaches at the 
Institute of Urban Design TU/ Vienna, 
RWTH Aachen University (D), TU Darm-
stadt (D), MSA Münster School ofArchi-
tecture (D). 

The Informal City: Social Inclusion 
Strategies. Examples from Latin 
America.
The relation between the formal and 
informal city presents the focus of this 
lecture. Social exclusion and segrega-
tion along with economic marginali-
sation are all too often existing condi-
tions that frame the real urban life of 
such an informal city.
Without dispute, the future of the city 
depends on the extent to which we are 
able to synchronise the existing poten-
tials of both the informal and formal 
city; it will certainly depend on how 
fast we learn to plan the unplanned!

Friday, 22 October, 18:00



20 години частна архитектура в България
Анализ на полюсите „за – против“, „позитивно – негативно“, „център – периферия“, „сто-
лица – провинция“. Можем и искаме ли да признаем, че ние създадохме тази среда? Дали 
в стремежа към количество забравихме качеството? Какво се случи през последните 20 
години? Как консумирахме свободата си? Какво стана и какво остана, или малко време за 
равносметка и сравнения.

Събота,16 октомври, 20:00

Талин 59 25´N, 24 46´O
Периферията като ключова концепция за разбирането на града. Дискусия за развитието на 
Талин и на новата естонска архитектурата, град, която след половин век насилствено ин-
тегриране в Съветския Съюз успява да намери собствена идентичност и да се премести в 
центъра на Европа. Кои са факторите, допринесли за това?

Понеделник, 18 октомври, 20:30

Tирана – От нулата до върха | Отгоре надолу и от дъното нагоре
Процеси на промяна на градската среда
Обсъждане на възможните начини за постигане на по-добра градска среда по успешния 
пример от Тирана. Как нещата се случват при инициатива от страна на властта или с дей-
ното участие на неправителствени организации? Приложими ли са тези мерки в Бълга-
рия? Кои са евентуалните проблеми и какви са решенията им? Може ли немислимото да 
стане възможно?

Вторник, 19 октомври, 20:30

Действие–противодействие – панелните, бетонни предградия в София
След падането на комунизма всичко се промени. Почти всичко. Монотонните предградия 
останаха. Съдбата им е различна- на места продължи да се строи по същия начин, други 
поеха по пътя на консервацията и „нормализацията“ различните практики, тенденции и 
потенциали на бетонни предградия трябва да бъдат обсъдени.

Сряда, 20 октомври, 20.30 

Представяне и представителство
Как България представя себе си навън? Защо големите конкурси у нас остават само на 
хартия? Как изглеждаме в очите на другите, къде се намираме на световната сцена? Още 
ли сме известни с мускалите розово масло или има какво друго да дадем и покажем? Го-
тови ли сме да погледнем в огледалото и приемем действителността, за да се оттласнем 
напред и нагоре?

Четвъртък, 21 октомври, 20.30

No ROMAnce for me Петък, 22 октомври, 19.00 часа
Дискусия за интеграцията на ромските малцинства и възможностите за нови успешни 
стратегии за реурбанизиране и ресоциализиране на проблемните периферни квартали.
Не трябва ли в едно толерантно общество да има място за всички и именно многообрази-
ето на социално, етническо, обществено и национално присъствие да характеризира гра-
довете с бъдеще ?
Sofia Architecture Week 2010 – преглед на третото издание на фестивала
Участници ще бъдат кураторите на събитието от тази и миналата година, организаторите, 
както и всеки, който би искал да се включи в тази дискусия.

Петък, 22 октомври, 20.30

Lounge area

Изложба: Естетика в служба на нацията 
Exhibition: Nation Building Aesthetics

Филмова селекция на fordewind 
Special movie selection by fordewind

Изложба: Boom/Room - нова естонска архитектура 
Exhibition: Boom/Room - New Estonian architecture

Книжарница 
Bookstore 

Дискусионна зала 
Discussion room

Изложба: Romani bg 
Exhibition: Romani bg   

Изложба: 20 години частна архитектура в България 
Exhibition: 20 Years of Private Sector Architecture 
in Bulgaria   

20 Years of Private Sector Architecture in Bulgaria
Analysis of the pros and cons, central-peripheral, capital city-province. Can we and do we want 
to admit that we are the ones who created these surroundings? Did we forget quality while striv-
ing for quantity? What happened in the past 20 years? How did we consume our freedom? What 
came into existence and what followed – in other words, this is a time to draw a comparison and 
square accounts.

Saturday, October 16, 20:00 h

Tallinn 59 25´N, 24 46´O
Periphery as a key concept to understand the city. A discussion on Tallinn and the new Estoni-
an architecture, a city, that managed half a century after its forceful integration into the former 
USSR to find its own identity and move to the centre of Europe. What are the reasons, that 
made this development possible? 

Monday, 18 October, 20:30 h

Tirana – From Zero to Hero | Top Down and Bottom Up 
Processes of change in the urban environment
Discussion about the best possible ways to obtain a better urban environment following the 
good example set by Tirana. How is build on autority’s initiative or with the active participation 
of non governmental organizations? Are those two applicable in Bulgaria? What problems are 
most likely to be presented and how are they to be dealt with? Could the unimaginable turn into 
reality?

Tuesday, 18 October, 20:30 h
ACTION-REACTION – the pre-fab concrete suburbs in Sofia
The collapse of communism changed everything. Almost everything. The pre-fab concrete sub-
urbs remained. In different countries, they are handled differently. some continued the same 
building  practice, some undertook  the  conservation and “normalization” process of that type 
of buildings. It’s time to discuss the various pre-fab concrete suburbs  practices and tendencies, 
as well as their potential.

Wednesday, 20 October, 20.30 h

Presentation and Re-presentation
How does Bulgaria represent itself internationally? Why do big architectural contests in Bulgar-
ia remain on paper? How do we appear to others and where are we on the global scale?  Are we 
still known for our rose-oil or is there anything else we have to give and show? Are we ready to 
look in the mirror and face reality, so that we can move forward?

Thursday, October 21, 20.30 часа

No ROMAnce for me
Discussion about the integration of the Roma-minority and the possibilities for using new strate-
gies for re-urbanisation and re-socialisation of this kind of urban suburbs in the periphery.
Shouldn’t a tolerant society have room for everyone, and that such diversity of social, ethnic, 
public, and national representations is common to cities with a future. 

Friday, 22 October, 19.00 h

Sofia Architecture Week 2010 – Review of the 3-rd edition of the festival
Participants: The curators of this and last year’s event, the organizers and everyone who cares to 
join the discussion.

Friday, October 22, 20.30 h

Централнa минералнa баня
етаж 1

Central Mineral Baths
level 1

Централнa минералнa баня
етаж 2

Central Mineral Baths
level 2

Дискусии/ Discussions

Lounge Area @ Open House 2010
Където можете да срещнете 
участниците в Sofia Architecture 
Week и приятелите си, за да обсъдите 
предстоящи или минали събития, 
презентации, да почетете някоя книга, 
да починете, да потанцувате или 
просто да се забавлявате.
Lounge Area @ Open House се 
обслужва от Ballantine’s
Всеки ден от събота, 16 октомври – 
петък, 22 октомври, от 10:00–24:00

Lounge Area @ Open House 2010
where you can meet the actors and your 
friends at Sofia Architecture Week for 
pre- and reviews of the events, for pre-
sentations, for reading books, for relax, 
for dance and music or just for fun.
the Lounge Area @ Open House is op-
erated by Ballantine’s
daily from Saturday, 
16 October – Friday, 22 October, 
from 10:00–24:00

Концерт на Хари Стойка 
& Gipsysoul Trio
Хари Стойка обича да казва, че 
ромският суинг е европейският 
отговор на американския джаз. 
Философията на Стойка е, че 
правенето на музика трябва да бъде 
чисто удоволствие. Хари Стойка — 
китара, Клаудиус Йелинек – китара, 
Ивана Ферензова — вокали
Закриващ концерт, петък, 
22 октомври, 21:00
С подкрепата на Австрийското 
посолство в България

Harri Stojka 
& Gipsysoul Trio Live
Harri Stojka says Gipsy Swing is the 
European answer to American Jazz. His 
philosophy is music making should be 
nothing but pure pleasure. Harri Stojka 
– Guitar, Claudius Jelinek – Guitar, 
Ivana Ferenzova – Vocals
Closing concert Friday, 
22 October, 21:00
Supported by the Austrian Embassy in 
Bulgaria 

Аржентинско Танго (Милонга) 
с домакини Стефи и Адриан
Milonga CENTROmineral до сред нощ 
с нашите експерти по аржентинско 
танго Адриан и Стефи.
Танго, сряда, 
20 октомври, 
уроците започват от 20:10, 
Milonga 21:30 часа
музикална селекция – дело на (t)DJ 
A.K.A.D.E.M.I.C.

Tango Argentino (Milonga) hosted 
by Stefi and Adrian
Milonga CENTROmineral into the night 
with our Tango Argentino experts Adrian 
and Stefi.
Tango on Wednesday, 
20 October, lessons start 20:10, 
Milonga 21:30
music selection by (t)DJ 
A.K.A.D.E.M.I.C.

OPEN HOUSE
15 октомври — 22 октомври 2010

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Централна Минерална Баня

OPEN HOUSE
15 October — 22 October 2010

LOCATION
Central Mineral Baths

1000 names
Сега 1000names имат всички 
основания да предизвикат вниманието 
на почти всички големи имена в 
прогресивната електронна музика. 
След като участваха в Mellow Mu-
sic Festival по-рано тази година, 
1000names ще са причината да видим 
някои от най-значимите архитекти на 
Европа да танцуват на откриването 
на Sofia Architecture Week 2010 в 
Софийска минерална баня.
Откриващо парти, 
петък, 15 октомври, 20:00

1000 names
Right now 1000names have all reasons 
to bask in the attention of almost all big 
names in progressive electronic mu-
sic. After being among the artists of the 
Mellow Music Festival earlier this year, 
1000names will be the reason we may 
see some of the major European archi-
tects of the day dancing in the Central 
Mineral Baths at the Opening of Sofia 
Architecture Week 2010.
Opening party Friday, 
15 October, 20:00

Творчески работилници Gipsy 
Music
Добре дошли на творческите 
работилници по европейски ромски 
джаз и ромски песни. Присъединете се 
към Хари Стойка за сесия с китара 
за напреднали, Клаудиус Йелинек и 
неговата китара за начинаещи или 
Ивана Ферензова – сесия за вокали 
и танци за начинаещи.
Творческите работилници ще се 
проведат в четвъртък, 
21 октомври, 17:00–20:30

Gipsy Music Workshops
Welcome to the European Gipsy Jazz 
music and Gipsy lyrics and songs work-
shops. Join Harri Stojka for the guitar 
workshop advanced level, Claudius 
Jelinek guitar workshop for beginners 
and Ivana Ferenzova for the vocal and 
dance workshop for beginners.
The workshops will be held Thursday, 
21 October, 17:00–20:30

Уличник – презентация на 
новата книга на Васил Георгиев
Книгата „Уличник” е издадена под 
формата на речник на софийските 
улици и е една от най-забавните 
книги за сериозни неща, писана в 
последните години.
Авторът, Васил Георгиев, ще прочете 
някои от 167–те истории за хората, 
събитията, местата и легендите, на 
които са наречени 167 софийски 
улици.
Четенето ще се проведе в сряда, 
20 октомври, 18:00 часа

Guttersnipe - Book presentation by 
Vassil Georgiev
Guttersnipe was published as a diction-
ary of Sofia streets and is one of the fun-
niest books about serious matter, written 
in the last years. The author, Vassil Geor-
giev, is reading some of the 167 stories 
about the people, events, places and leg-
ends that have given the names of 167 
streets in Sofia.
Reading – Wednesday, 
20 October, 18:00



PROGRAM OPEN HOUSE 2010

18:30 Lecture by Triin Ojari/ Estonia
Boom/ Room — Estonian architecture,
before and after

19:30 Lecture by Tiit Sild/ Estonia
Tartu — a hotbed of contemporary
architecture?

20:30 Discussion: Tallinn 59°25’N, 24 46’O | periphery   
as a key–concept to understand the city
Participants: Tiit Sild, Triin Ojari/ Estonia

21:30 Gifle — architectural slam

Tuesday, 19th of October

11:00 Profession: architect

16:30 Profession: architect

18:00 Professionals, STEKO

18:30 Exhibition presentation by Ersela Kripa and
Stephen Mueller, Agency/ USA
Nation Building Aesthetics

19:15 Lecture by Anila Gjika, Co–plan/ Albania
Unplanned urban development

20:00 Lecture by David Juares/ Spain
Collective architecture

20:45 Discussion:
From zero to hero I top down and bottom up
Participants: Ersela Kripa and Stephen Mueller,
Agency/ USA, Anila Gjika, Co–plan/ Albania

22:00 Lounge Area — Chill out

Wednesday, 20th of October

18:00 Professionals, Todor Dimitrov/ Alukönigstahl
Energy Efficiency and Construction Details

18:00 Book presentation by Vassil Georgiev
Ulichnik

18:30 Professionals, Professor Dr.–Ing. Karsten Ulrich   
Tichelmann,  
Building is changing – The architectural and
technological potential of lightweight
construction

18:45 Lecture, IG Kultur/ Austria
Romanistan — Crossing spaces in Europe

19:30 Professionals, Kalin Genchev/ Billboard
Development of digital printing technologies in 
interior design

20:10 Milonga (Tango party)

20:30 Discussion moderated by Ljubo Georgiev,
Bulgaria/ The Netherlands
Action Reaction — the pre–fab concrete 
sub urbsin Sofia
Participants: Professor Dr.–Ing. Karsten Ulrich   
Tichelmann (Austria), David Gogishvili (Georgia), 
Dimitrij Zadorin (Russia) and Stefan Gh  
enciulescu (Romania)

22:00 Lounge area - Tango night

Thursday, 21st of October

17:00 Workshop by Harri Stojka & Gipsysoul Trio
European Gipsy Jazz music: guitar and vocal

17:00 Gipsy music workshop: GUITAR beginners and
advanced

17:00 Gipsy music workshop: VOCAL and DANCE

18:00 Exhibition presentation
by Catalin Berescu/ Romania
Guided tour to the exhibitions “Romani BG”
and “Women’s Guide To Diyarbakir”

18:30 Lecture by Svetla Dionissieva (Vienna) and Peter 
Barbalov (London), banAL
We Are All Periphery

20:00 Discussion: Presentation and re–presentation

22:00 Communarchy party:
Workshop presentation

Friday, 22nd of October

16:00 Workshop presentation: THINK big

18:00 Lecture by Andreas Hofer/ Austria
The Informal City — strategies for social inclusion.
Practical examples from Latin America

19:00 Discussion: No ROMAnce For Me

20:30 Discussion: SAW 2010 talk — final words about
this year´s event

21:00 Closing concert Harri Stojka & Gipsysoul trio

22:30 Lounge Area - Chill out

OFFICIAL EVENT OPENING
Friday, 1000 names

19:00 Official opening

All week exhibitions and events 
16-22 October
Exhibitions and lounge (10:00–24:00):

in Bulgaria

Movies and lounge (10:00–24:00):

Saturday, 16th of October

19:00 Professionals, Etem
Presenting the results of the competition,
supported by Etem

19:30 Exhibition presentation and discussion:

in Bulgaria

21:00 Lounge Area — Chill out

Sunday, 17th of October

19:00 Professionals, Adel Zakout/ Despark
Open Buildings: Empowering Professionals,
Inspiring Architects, Educating Fanatics.

19:30 Exhibition presentation by Ülar Mark
Boom/ Room — New Estonian architecture 

20:30 Lounge Area — Chill out

Monday, 18th of October

10:00 THINK big - workshop kick off

10:00 Communarchy workshop — kick off

18:00 Professionals, Valentin Atanasov/
Polaris Lighting

Architectural lighting 

PROGRAM OPEN HOUSE 2010


