Проекти, финансирани от Фонд за иновации в културата,
пилотна програма "Сподели София", 2014г.
№ проект

FIC2014-101

FIC2014-093

Име на проекта

FORi - Интерактивна
медийна лампа

Срещи с времето

Средно
аритметична Одобрено
Име на организацията
оценка от финансиране
трима
(в лева)
оценители

Сдружение
"Трансформатори"

Тенджера под налягане

82

81

Кратко описание на проекта

“FORi интерактивна медийна лампа” е
експериментален, дизайнерски и артистичен
проект за иновативна инсталация за рекламиране
на културни проекти и събития в градска и паркова
7 800 среда. За разлика от класическите статични
рекламни табла, билборди и хоругви, FORi
прожектира видео клипове на всевъзможни
повърхности – настилки, фасади, обекти.
Мобилни аудио разходки, в които срещу своя
любима вещ, всеки може да получи чифт слушалки
с вграден mp3 плейър, зареден със специално
звуково съдържание. След всяка разходка,
7 931 участникът дава интервю и споделя вълнения,
мечти или предложения за преживяното. Откъси от
записаното се вплитат в основното съдържание и
така са достъпни за следващите участници.
Проектът ще бъде развит и в Кюстендил.

FIC2014-074

Културен мениджмънт
Фондация АРТ линк
в бъдещето

80

FIC2014-002

Първи международен
Сдружение за изкуство
3D арт фест в
- Арт Юнивърс
Благоевград

76

FIC2014-069

Разбираш ли ме?
Разбирам те

76

Сдружение СНЦ
Хладилника

Проектът “Културен мениджмънт в бъдещето” ще
надгради на създадената от Асоциация за развитие
на София “Регионална академия за мениджмънт в
културата” в Югозападен регион (ЮЗР). Чрез
стажуване във фондация АРТ линк културни
мениджъри ще добият практически опит относно
7 200 процеса на продуциране в сферата на съвременния
танц, да се запознаят с не особено популярни за
България явления като културното
предприемачество и резидентните програми в
областта на съвременните изпълнителски изкуства,
и ще развиват допълнителни партньорства между
танцови компании в ЮЗР.
В крак с все по-напредналите визуални технологии
голяма скорост набира 3D Street Art изкуството.
Чрез 3D уличното изкуство творци от цялата страна
7 200 ще отправят предизвикателства към изкуството,
ситуирайки го в нетипични за художественото
творчество места, като използват свой език и
похвати на фестивал в Благоевград и София.
Проектът се фокусира върху преходния период
между академичната подготовка и професията
художник и теоретик, както и върху
6 360
професионалното взаимодействие между
художници от различни поколения. Проектът ще
бъде реализиран в София и Перник.

FIC2014-098

По покривите на
София

Сдружение "Център за
неформално
образование Алос"

75

FIC2014-033

Share M3: media,
Music, Movement

Фондация за
предприемачество,
култура и образование

73

FIC2014-108

Огледай се

Сдружение Лингва
Франка

73

Проектът предвижда видео-арт работилница,
базирана на заснети от висока гледна точка кадри
на периферните квартали на София и представяне
на резултатите чрез мащабна интерактивна видеоарт изложба в нетрадиционно за култура
7 000
пространство – Депо “Клокотница”. Артистичният
поглед над София преодолява безразличието на
зрителя и допринася за формиране на по-активна и
позитивна нагласа към крайградските
пространства.
Млади ИТ специалисти и артисти ще разработят
заедно специален софтуер за 3D сензор Kinect,
който ще превръща движението и музиката в
цветови картини. Този софтуер ще бъде използван
6 210 за създаване на интерактивна мултимедийна
инсталация. Продуктът ще включва музика на живо
и танцов пърформанс, изпълнявани от млади
артисти, и проектиране на движение и звук върху
интерактивна стена.
Акция за художествени намеси върху
нелицеприятни фасади в града, използваща
огледалната повърхност на бракувани дискове.
Идеята на настоящия проект е да създаде
7 550
уникални, ефектни художествено-пластични
намеси, които не само да естетизират градската
среда, но и да поднесат на столичани спонтанен и
неочакван контакт с изкуството.

Музикален подлез

Юлия Борисова
Иванова - представител
на неформална група

73

FIC2014-053

Микрокосмос

Фондация "Духовно
наследство Панчо
Владигеров"

72

FIC2014-104-H

90-те началото на
мита. Младежка
космополитна
култура.

FIC2014-085

Фондация "Изкуство
дела и документи"

72

Проектът ще експериментира в градската среда,
като предложи нова интерпретация на софийски
подлез, насищайки го с културно съдържание.
1 732 Светлина, жива музика, художествено
оформление, интерактивност, танци, събития ще
превърнат подлезите в уютни, оживени, безопасни
и предпочитани мултифункционални пространства.
Международният проект “Микрокосмос” ще
представи 65 едноминутни клавирни
произведения на съвременни композитори от цял
свят в Белгия, България, Люксембург и Гърция,
6 500 съпътствани от мултимедии, инсталации, изложби,
ателиета, които допълнително ще осветят
моментната панорамна снимка на новата музика,
разширявайки полетата на възприятия и
провокирайки публиката за участие.
Проектът се занимава с развитието на
космополитната младежка градска култура,
свързана с интересите към различни художествени
6 840
продукти (поп културата), местата на среща и
преживяване на свободното време, модите и
креативните практики в зората на прехода и днес.

FIC2014-111

Фото фонд - част
първа

Фондация
Фотофабрика

70

FIC2014-044

АтрФотоФонд

Здравко Йончев

70

FIC2014-001

Експериментален
Ирена Иванова - Рене
театър в Индустриална
Карабаш
зона

70

Проектът ще даде възможност да бъде
презентиран и използван в различен контекст
огромния масив от визуални и информационни
материали, създадени от Фотофабрика. Фокусиран
върху фотографията като достъпно средство за
творческа провокация и форма на артистична
изява, като естетическа мярка и реакция спрямо
средата, като поле на обмен, диалог и
5 000 взаимодействие, проектът надхвърля
обикновеното архивиране. ФотоФонд предлага
ново, комплексно, двуезично съдържание,
подходящо както за обогатяването на
образователния процес, така и при промотиране
на съвременна българска култура. Слага начало на
поредица от дигитални фотографски фондове,
които биха улеснили създаването и на музейна
институция.
АртФотоФонд е програма за професионална
фотографска подкрепа на иновативни културни
проекти чрез тяхното фото заснемане и
1 980 представяне на широката общественост по
творчески и провокативен начин, и ще включи
фотографското изкуство в самата творческа
концепция при интердисциплинарните проекти.
Проблемът, който този проект ще направи опит да
разреши, е липсата на културно съдържание на
1 800
нетрадиционните за култура зони и пространства в
районите на столицата извън центъра. Ще бъде

FIC2014-065

Интерактивно
представяне на
емблематични
български
произведения на
изкуството за деца

FIC2014-057

Моля изключете звука
Кристина Спасовска
на телефоните си!

Фондация Изи Арт

70

70

създаден експериментален театър, който ще бъде
представен в индустриалните пространства на Zona
Cultura. Ще бъдат използвани новаторски
театрални и перформативни техники.
Интерактивно представяне на емблематични
български произведения на изкуство за деца, като
по забавен начин биват поднасяни важни факти и
анекдоти от историята на българското
6 500 изобразително изкуство. Представянето е под
формата на кратки 2-3 мин. филмчета, които
разказват картини с факти и анекдоти: Портрет на
Захари Зограф, Ръченица на Мърквичка, Майкажътва на Майстора и др.
Проектът предлага иновативна, олекотена форма
на общуване между младите хора и театралното
изкуство. В унисон със стратегията Европа 2020 за
развитие на творчеството и експеримента,
1 800 организаторите ще създадат иновативно събитие,
приближено до ежедневието на младите,
финансово достъпно, чрез поставяне на класически
пиеси и независими театрални форми в
алтернативно за театъра пространство – НДК.

