
ПОРТФОЛИО



Част от бъдещите членове на 
Колектив Кино Космос заявяват 
позиция, участвайки в гражданската 
инициатива за спасяването на кино 
Космос като сграда с културни 
функции и връщането на публичния й 
статут.

Като продължение, по предложение 
на активистите, КАБ и САБ Пловдив 
посвещават ежегодния си Архитектурен 
форум на проблемните места в града. 
Организират архитектурен конкурс 
за предложения за възстановяване 
и осмисляне на сградата на 
емблематичното кино в сграда с 
културно съдържание. Конкурс с тема 
„Кино Космос-място за култура“.
Колектив Кино Космос участва с 6 
проекта в конкурса и печели 3 призови 
места с оригинални предложения 
за съхранение и трансформация на 
специфични части на киното, съобразно 
съвременните нужди на сградите за 
култура. Многофункционалността 
се оказва най-адаптивният метод, 
отговарящ на бързо изменящите се 
тенденции и събития в изкуствата.

2011 2012

02.11.2011

06.09.2012



След положителните отзиви от 
посочването на градските проблеми 
в Архитектурен форум 2012 и 
съживяването на трите занемарени 
места, Архитектурен форум 
2013 решава да се концентрира 
върху големия проблем на града 
- Занемарената сграда на Кино 
Космос. Силите на гражданите, 
участниците в конкурса на КАБ 
и САБ и хората от квартала се 
концентрират изцяло в киното и 
организират серия от доброволчески 
акции за почистване на фоайетата 
на сградата.

Организират архитектурна работилни-
ца „Ще ми се да беше“, която цели да 
посочи 3 занемарени места в центъра 
на Пловдив, като ги трансформира и 
обнови. В тази инициатива за първи 
път членовете на Колектив Кино Кос-
мос се събират да работят по проект 
„Кръга“- градинката зад Джумая Джа-
мия, получила огромен интерес и публи-
ка по време на Нощта Пловдив 2012 г.

2013

05.09.2012

20.04.2013



Първи снимачен ден на док. филм 
“Гражданинът Кино” на режисьора 
Коста Биков, завършващ с първата 
кино прожекция в Кино Космос след 15 
годишна пауза.

След почистването изплуват основни 
проблеми на сградата – хидроизоли-
ране на покрива, прекарване на ел. и 
ВиК инсталация, възвръщане на ориги-
налните пространства, обзавеждане 
на фоайетата... С помощта на КАБ, 
САБ и намерените от тях спонсори, 
сградата е възстановена в оригина-
лен вид, изчистена и готова за пробна 
експлоатация като демонстрация и 
умален модел, на това какво би могла 
да бъде.

По време на Нощта 2013 година Кино 
Космос за първи път отваря вра-
ти близо 15 години след последната 
прожекция в киното. Колектив Кино 
Космос провежда серия от културни 
събития - занаятчийски работилници, 
концерти, изложби и прожекции. Така 
се показа нагледно как сградата може 
да функционира. Сантименталният 
порив и еуфория, които предизвика 
откриването на киното, доказаха нуж-
дата от нейното възраждане и съвре-
менното й осмисляне

08.06.2013

15.06.2013

12.09.2013



Заедно с КАБ и САБ откриващ
коктейл на АРХФОРУМ 2013

Създаване на фотографска школа 
„Космос“- с ръководител Владимир 
Пеков. Вдъхновен от първата си из-
ложба в Киното, той решава да даде 
старт на идеята си за едноименна 
фотографска школа, която изцяло из-
ползва даденостите на сградата за 
прожекции, лекции, декори и нестан-
дартни пространства за снимки.

Прецедент в гражданската и 
архитектурна история на града, 
спасяването на киното привлича голям 
интерес и съвсем естествено там се 
помещава SAW със своите студентски 
работилници, лекции и изложби.

22.11–01.12.2013

21.09.2013 25.11.2013



Поетично-социален пърформанс на 
тема протест. Прожекция на филма 
“Имам си една идея”- реж. Илиан Си-
меонов, четене на поезия от члено-
ве на международната организация 
“Persona non grata”Изработване на проект „Кота Кул-

тура”, клъстър „Градски мечти“ за 
апликационната книга на Пловдив- 
кандидат за ЕСК през 2019г. 

Фотографска изложба на младия ки-
но-оператор Димитър Тенев

Значимостта и духът на 
гражданската инициатива за 
спасяване на киното, го правят 
и изпълнено с приповдигната 
атмосфера място, подходящо за 
провеждане на серия от дебати 
по редица градски проблеми, което 
става факт - напр. Паркинг в Цар 
Симеоновата градина...

05.12.2013

09–18.12.2013

08.12.2013

17.06.2013



Неформалният Колектив Кино Космос 
учредява СНЦ „Колектив Кино Кос-
мос“ и стартира разговори с община-
та за съвместна работа и заявяване 
на твърдото си желание за възста-
новяване на сградата като място за 
култура.

2014

Студио Архабитс,членове на Колек-
тив Кино Космос, реализират ра-
ботилница за деца - създаване на 
дървени магнитни играчки. - част от 
програмата на SDW.

Колектив Кино Космос, съвместно 
със „Соцмуз“ организира изложба на 
„Български филмов плакат“ като част 
от SDW.

19.06.2014

20–29.06.2014

22.03.2014

“Kолектив Кино Космос” получава на-
града “Пловдив” за архитектура

23.05.2014



Кино Космос посреща комисията 
за ЕСК 2019. Колектив Кино Космос 
представя каузата Кино Космос пред 
комисията. Инициативата на колек-
тива, доброволният труд на граж-
даните, позицията и колективната 
ангажираност стават съществени 
фактори за спечелването на Пловдив. 

Първите стъпки на СНЦ „Колектив 
Кино Космос“ са предложение и из-
работване на идеен и технически 
архитектурен проект за парк-площад 
пред кино Космос - одобрен от екс-
пертния съвет към Общината и без-
възмездно предоставен за реализира-
не. Дадено е обещание от страна на 
Община Пловдив за реализирането на 
проекта.

30.08.2014

15.07.2014

Кино преглед в памет на
Робин Уилямс 

20–23.08.2014



По време на Архитектурен форум 2014 
на новото площадно пространство 
пред киното се провеждат прожекции 
на филма на Коста Биков и Димана
Бикова за кино Космос, изложба на 
Пловдивска съвременна архитектура 
през погледа на пловдивската съвре-
менна фотография.

Архитектурен форум 2014 отново 
концентрира цялата си енергия в 
кино Космос. Провежда се архитек- 
турна работилница за реализиране 
на част от безвъзмездния проект за 
площадното пространство пред ки-
ното. Участниците във форума, КАБ, 
САБ и Колектив Кино Космос изра-
ботват павилион за изложби, събития 
и прожекции на открито. Изработ-
ват се места за сядане, и се обла-
городява прилежащата градинка и 
дворно пространство пред сградата. 

20.09.2014

20.09–15.10.2014



2014 година е юбилейна година за 
кино Космос и новоизграденият екран 
за кино на открито става домакин 
на идеята ни за седмица на българ-
ското кино от 60-те (десетилетие-
то, в което е създадена и сградата)

Участие на “Колектив Кино Космос” 
като лектори на Форум “Ключ” 2014

18.10.2014

06–13.10.2014

Колектив Кино Космос организира 
среща-коктейл за всички хора, под-
крепящи и участващи в каузата на 
кино Космос.

22.09.2014



Организиране на изложбата живопис 
на Ваня Годжелова “Съжителство” и 
откриването и в кино Космос

Колектива безвъзмездно изготвя про-
ект за интериорно решение на офиса 
на ОФ „Пловдив 2019“

Колектив Кино Космос партнира и 
участва в гостуващия фестивал „Ем-
патийст“ със серия от инсталации 
на гражданска тематика - отново 
посочващи градски проблеми, случва-
щи се в Пловдив, които не бива да 
бъдат подминавани.

19.10.2014

01.02.2015

04–16.11.2014

2015



Откриване на сезон 2015

Кино Космос приема под покрива си 
изложби в рамките на One Design 
Week 2015

Обучение за Лидерство и работа в 
екип, провеждано от Сдружение Раз-
личен поглед, започна в сградата на 
Кино Космос

24.04.2015

19–28.06.2015

11.07.2015



Архитектурен форум 2015 на КАБ и 
САБ - Пловдив продължават своята 
традиция и решават да посочи друг 
проблем на града - новия мост на 
Марица. Киното става домакин на 
архитектурен пленер „По-моста“, къ-
дето архитекти, студенти, ученици 
и инженери, се събраха да работят 
съвместно над един проблем и да 
предложат решения

Семинар и изложба на тема „Риту-
ално Изкуство - Време и Простран-
ство“, оганизирано от Арт Рези-
денция „Старото училище“, с. Горна 
Липница 

В One Architecture Week „При-Обще-
ната река“ Колектив Кино Космос 
участва с 3 градски намеси на тема 
„реката в града“, с които да напомни 
за загърбената река Марица в Плов-
див и с изграждане на визуалната 
идентичност на фестивала

Домакин на изложбата “Museum of 
less ordinary” на водка Финландия

03–14.10.201517–20.09.2015

20–23.08.2015

15–18.10.2015



Фотографска изложба на четирима 
автора под наслов “Погледи...”

Номинация на Колектива за награда-
та “Човек на Годината” от Българ-
ски Хелзинкски Комитет Изготвяне на КУЛТУРЕН КОСМОС – 

Стратегия и бизнес план за разви-
тието на сградата на кино „Космос” 
като многофункционален център с 
неделим спектър от обществени, 
културни и търговски дейности (в 
сътрудничество с експерт - бизнес 
консултант)

23.10.2015

19.11.2015

01.01–30.06.2016

2016



Колективът партнира при организа-
цията на събитието „Живот като на 
кино” на Деси Тенекиджиева – 
концерт-спектакъл с филмова музика, 
проведен във фоайето на сградата.

Членове на Колектива провеждат дет-
ска работилница за дървени играчки.

В сградата на кино Космос се провеж-
да международна работилница и впо-
следствие – изложба Materiality/Brutality 
от програмата на One Design Week.

08.04.2016

07.06.2016

10–19.06.2016



Колективът организира концерт на 
Floralyn George (арфа и вокал) във 
фоайето на сградата. The Art of Slow – режисьорите от Колек-

тив Кино Космос прожектират селекция 
от най-добрите късометражни филми 
от жанра бавно кино.

Представители на Колектива водят и 
участват в международната работил-
ница Bulding up with/ the communities по 
проекта „Махала” за обособяване на 
пространство за култура в кв.Столи-
пиново.

02.09.2016
7.09.2016

7–12.09.2016



Участие в Капана фест Kapana Creative 
District. Колективът представя проек-
та КУЛТУРЕН КОСМОС пред широката 
общественост.

Участие на Колектива и представяне 
на КУЛТУРЕН КОСМОС на събитието 
LOCOP (Local Operators’ Platform ) – 
мрежа на местните културни опера-
тори за проследяване номинациите за 
ЕСК.

„По пътя на киното” – съвместен про-
ект между Колектива, NoBlink и НБУ. 
Прожекция на избрани късометражни 
филми на студентите от майсторския 
клас на проф. Г.Дюлгеров.

14.10.2016

18.11.2016

30.09.2016

2017



Колектив Кино Космос
www.culturalcosmos.com
www.facebook.com/CulturalCosmos
www.youtube.com/channel/UCMyVXfPfPtX1o4qa_5CuE0Q

http://www.culturalcosmos.com
http://www.facebook.com/CulturalCosmos
http://www.youtube.com/channel/UCMyVXfPfPtX1o4qa_5CuE0Q

