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Н А Ц И О Н АЛ Н А ХУ Д О Ж Е СТ В Е Н А А К АД Е М И Я , Г А Л Е Р ИЯ
9:30 - 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ
10:00 - 10:15 ОТКРИВАНЕ
10.15 – 10.30
Арх. Надежда Сучева
Дипломира се през 2006г. от УАСГ. Дипломната работа на тема " Reduce-reuse - recycle"
разглежда потенциала на изоставени промишлени зони и превръщането им в центрове/
хъбове за развитие на творчеството и занаятите, антипод на консумъризма. Това, което я
привлича към архитектурата освен естетиката, е възможността за създаването на нови
поведенчески модели, влиянието й върху развитието на обществото и как средата, която
обитаваме, е огледало на самите нас. Член е на гражданската инициатива „Термално –
Нормално”.
10:30 – 10:45
Проф. Велислав Минеков
Художествена гимназия „Илия Петров“, София, НХА, скулптора, 1986, ХА, Хамбург, Германия,
металодизайн. Професор, катедра „Метал“, дисциплина скулптура. Председател КК на СБХ,
член на НС – ПП ДБГ, http://nha.bg/bg/stranica/velislav-velichkov-minekov-profesor
10:45 - 11:30 ДИСКУСИЯ
Специални гости заявили участие:
Антоанета Салфидж – председател на сдружение“Аз обичам водата“
Мариела Маламат – художник

11:30 - 12:00 видео-мост: Los Angeles, California...арх. Владо Вълков

12:00 -12:15 КАФЕ-ПАУЗА
12:15 - 12:30
Ян Касъл
Чешки политик и архитект, кмет на Прага 1998 – 2002. По време на мандата му се провежда
една голяма част от реставрацията на Прага, лично контролира реставрирането на Карловия
мост. Ръководител на архитектурно ателие Best Development Prague. Влиза в политиката през
1990 в гражданския форум като заместник - кмет на Прага. И като член на общинския съвет на
Прага, от 1991 г. членува в ОДС. От 2000 г. е председател на управителния съвет на Фондация
„Фердинанд Пероутка“ . https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Kasl
12:30 – 12:45
Д-р по археология Малхаз Датукишвили
Директор на „Фондация за Грузински и Европейски Изследвания“
Директор

„Грузино-Кавказского Исследовательского Института Культуры, Истории и

Этнологии„ Директор на Scanstudio-Georgiа, https://ge.linkedin.com/in/malkhaz-datukishvili88397620
12:45 - 13:30 ДИСКУСИЯ
Специални гости заявили участие:
Арх. Валентина Едрева
Арх. Анна Неврокопска
13.30 - 13.45 КАФЕ-ПАУЗА
13.45 – 14.00
Филип Бей
Real estate – предприемач с над 20 години опит в развиващите се пазари и САЩ, и основател на
най-голямата консултантска фирма в Югоизточна Европа, Colliers International. През 2008
създава своята компания Clean Earth Capital г. Той спомага за установяването на няколко
AMCHAM в страните от Югоизточна Европа по време на този период По-рано, докато учи
политически науки и международни отношения през 1980 г. в , Бей работи като кореспондент
на многобройни публикации, насочени към икономически и политически промени в бившия
СИВ / страни от Варшавския договор , както и Югоизточна Азия ( Филипините ) .
https://www.linkedin.com/in/philip-h-bay-29466397

14:00 – 14:15
Арх. Пламен Братков
През 1998 г. завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност
Архитектура. През 2004 г. създава Аедес студио ООД. Студиото създава емблематични сгради,
сред които Жаклин, Q център, Ърбън Модел, Ред Епъл, частни и обществени интериори.
От 2004 е преподавател в УАСГ, катедра „Обществени сгради”. Бронзов Визар 2007.
- награда „Сграда на годината” 2008, 2012, 2013 - архитект на годината за 2013. Един от
основателите на Група Град през 2012.
14:15 – 15: 00 ДИСКУСИЯ
Специални гости заявили участие:
Арх. Любинка Стоилова
Проф. Тодор Кръстев
Арх. Дафина Барфончовска

15:00 – ЗАКРИВАНЕ
Софийски дискусионен форум с радост ще представи

изключителната

изложба на фотографа Здравко Йончев.
Една от темите му - архитектурното наследство, с която той стартира през 2013, е изключително
популярна днес. Използвайки изкуството на фотографията и нестандартен подход, той се
стреми да покаже на широката общественост знакови сгради от миналото на България и да
провокира дебат за тяхното опазване. Снимките му бяха показани в множество телевизии,
списания, вестници, онлайн медии и сайтове. http://zdravkoyonchev.com
Домакин на изложбата и наш съмишленик е СКЛАДА на ул. Бенковски № 11
Магазин, дизайн, галерия, място за вдъхновение. Скрити от погледа на минувачите, своята
история
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