st

21

21-ва Международна конференция
на панорамите
IPC International Panorama Conference

Историческите битки във формат панорама послания и предизвикателства
Historic Battles in Panorama Format messages and challenges

Септември 9 – 13, 2012 Плевен, България
September 9 – 13, 2012 Pleven, Bulgaria

Дами и господа, приятели на общността на панорамите,
Добре дошли в България, държава с 13- вековна история,
страна на древни култури, разположена на важен кръстопът в
Европейския югоизток. Основана през 681 година, България е
най-старата оцеляла държава в Европа, успяла да запази
оригиналното си име, въпреки бурната си история.
Разположена между Европа и Азия, земята на България е
населена от дълбока древност. Траките и гърците са тези, от
които славяните и древните българи наследяват висока антична
култура. Всички народи, живели по тези земи - траки, римляни,
славяни, българи - оставят своя отпечатък в световната
културна съкровищница. Не случайно тук се е зародила първата
европейска цивилизация. Известни в цял свят са съкровището от
Варненския

халколитен

некропол,

което

е

най-старото

обработвано злато, открито до момента в света, тракийските
гробници

и

съкровища.

светилища,

многобройните

Средновековните

тракийски

крепости,

златни

некрополи

и

манастирски комплекси говорят за могъществото на Първото и
Второто българско царство.
Богатото културно и природно наследство на България е
високо оценено от ЮНЕСКО. В България има девет обекта,
включени в списъка на световното културно и природно
наследство. Седем от тях са признати за уникални, безценно
притежание не само на България, а и на цялото човечество. Това
са Казанлъшката гробница, Свещарската гробница, Боянската
църква, Мадарският конник, Скалните църкви при село Иваново,
Старият Несебър и Рилският манастир.
Още веднъж добре дошли в България
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Ladies and gentlemen, friends of the panorama community
Welcome to Bulgaria, a country with 13-century history,
country of ancient culture, an important crossroad in the European
southeast. Founded in 681, Bulgaria is the oldest surviving state in
Europe which has kept its original name, despite a turbulent history.
The country is located between Europe and Asia, and the
lands of Bulgaria have been populated since antiquity. The Slavs and
proto-Bulgarians were greatly influenced by the cultures of the
Thracians and Greeks. All peoples who resided on these lands –
Thracians, Romans, Slavs, and Bulgarians - have contributed to the
world's cultural heritage. It is no accident that the earliest European
civilization grew up here. Famous worldwide are the treasure from
the Varna Chalcolithic Necropolis, which is the oldest worked gold
found so far in the world, Thracian tombs and sanctuaries,
numerous Thracian gold treasures. Medieval castles, monasteries
and cemeteries reveal the power of the First and Second Bulgarian
kingdom.
The rich cultural and natural heritage of Bulgaria is highly
appreciated by UNESCO - the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization. In Bulgaria there are nine sites included
in UNESCO's World Heritage. Seven of them are recognized as
unique, priceless possession not only of Bulgaria but of all mankind.
These are the Kazanlak Tomb, Sveshtari Tomb, Boyana Church,
Madara Rider, rock-hewn churches of Ivanovo, Old Nessebar and the
Rila Monastery.
Once again welcome to Bulgaria
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Международен съвет на панорамите
Международният

съвет

на

панорамите

е

неправителствена организация и организация с нестопанска цел
според

Швейцарското

законодателство.

Включва

музейни

директори, управители, художници, реставратори и историци,
които работят с историческото или съвременното изкуство и
медийните форми на панорамата. Като всички доброволчески
неправителствени организации МСП комуникира с около 250
човека по целия свят, които са представители на музеи и научни
институти

или

частни

изследователи

и

ентусиасти.

МСП

възникна от Групата за интерес към Европейските панорами,
включвайки редица панорамни институции. От създаването на
тази мрежа през 1992 година в Сегед /Унгария/ тя се разширява
като глобална мрежа през 1998 г. в Алтьотинг. През 2010 г. в
Истанбул /Турция/ се дефинираха направените стъпки, за да се
развие

МСП

от

изцяло

доброволческа

организация

в

структурирана организация, управлявана от устав.
Основната

задача

на

Международния

съвет

на

панорамите е да се насърчи професионалната грижа и да се
стимулират в световен мащаб изследванията и комуникацията
между панорамите /или циклорамите, както те се наричат в
някои части на света/ и на двата вида панорами – исторически и
модерни. Основна задача е запазването и съхраняването на
малкото оцелели стари панорами. МСП също така се стреми да
включи най-ценните исторически панорами в списъка на
ЮНЕСКО за световно културно наследство. От основаването си
през 1992 г., всяка година се провеждат конференции в
световен мащаб.
info@panoramapainting.com, www@panoramapainting.com
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International Panorama Council

The International Panorama Council is a non-government
and not-for-profit organization, subject to Swiss law. It is
involving museum directors, managers, artists, restorers and
historians who deal with the historical or the contemporary art and
media forms of the Panorama. As an all-volunteer NGO it links
about 250 persons from all over the world who are either
representatives of museums and research institutes or private
researchers and enthusiasts. IPC has developed from a European
Panorama Interest Group including a series of panorama
institutions. Since the establishment of that network in 1992 in
Szeged (Hungary) it expanded into a global network as of 1998 in
Altotting. In 2010 in Istanbul (Turkey) definite steps were taken to
develop IPC from an all voluntary organisation into a structured
association, ruled by these statutes.
The main goal of the International Panorama Council is to
promote professional trusteeship and to stimulate worldwide
research and communication on panoramas (or cycloramas as
they are denominated in parts of the world), both historic and
modern. Prime part of the goal is saving and preserving the few
surviving heritage panoramas and the IPC also strives to have the
most valuable historical panoramas listed as UNESCO World
Heritage. Since its foundation in 1992, annual conferences have
been held worldwide.

info@panoramapainting.com, www@panoramapainting.com
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Дирекция „Военно-исторически музеи”,
Панорама „Плевенска епопея 1877
Плевенските

Военноисторически

музеи

са

една

от

първите музейни институции на Следосвобожденска България,
отворила врати за посетители още през 1907 г. Вече повече от
век тя събира, съхранява, изучава и популяризира културноисторическото наследство на Руско-турската война от 1877/78 г.
Днес

структурата

на

Военноисторическите

музеи

включва 9 музея, 166 паметника, сред които и панорама
„Плевенска епопея 1877 г.“.
Панорамата е построена в чест на 100–годишния юбилей
от освобождението на Плевен от османско владичество и се
намира в центъра на бойното поле, между турските укрепления
„Исса-ага“ и „Кованлък“. Реалният ландшафт на местността –
хълмовете, долината, градът, са изобразени на панорамното
платно

в

синхрон

между

реалното

събитие

и

неговото

художествено отражение.
Панорамата,

до

скоро

единствена

в

Европейския

югоизток е построена с доброволните средства на жителите от
плевенския регион. Колективът от 13 художници (2 български и
11 руски) се ръководи от Николай В.Овечкин от Московското
военно студио „М.Б.Греков“. Строителството започва на 19
януари 1977, а на 10 декември същата година панорамата е
официално открита. Тя се състои от четири зали – уводна,
панорамна, диорамна и заключителна.
panoramapleven@gmail.com, www.panorama-pleven.com
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Military Historical Museums,
Pleven Epopee 1877 Panorama
The Pleven Military Historical Museums are the first museum
institution in Bulgaria after the Liberation, for it opened its doors to
visitors back in 1907. For half a century, it's been gathering,
preserving, studying and popularizing cultural and historical
heritage from the Russo-Turkish War 1877-1878.
Today the structure of the Military Historical Museums
includes 9 museums and 166 monuments, among which the Pleven
Epopee 1877 Panorama.
The Panorama was built honouring the 100th anniversary of
the liberation of the city of Pleven from Ottoman rule, and it's located
at the centre of the battlefield where the Turkish fortifications “Issaaga” and “Kovanluk” were. The landscape of the area, including the
hills, the valley and the city, are all portrayed on a panorama canvas;
this artistic reflection is fully synchronized with the real historical
event.
The Panorama, until recently, was the only one of its kind in
the European Southeast. It was built with the aid of the voluntary
resources of Pleven region residents. The team of 13 painters (2 of
which Bulgarian, and 11 Russian) was lead by Nikolay V. Ovechkin of
the Moscow Studio of Military Artists named after Grekov.
Construction began on the 19th January 1977, and on December
10th the same year the Panorama was officially opened for visitors.
It consists of 4 halls: introductory, panorama, diorama and final hall.
panoramapleven@gmail.com, www.panorama-pleven.com
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Уважаеми госпожи и господа,
Международният съвет на панорамите провежда своята
21-ва Международна конференция на панорамите в Плевен,
България от 9 до 13 септември 2012 г.
Съорганизатори
панорамите,

Община

са

Международният

Плевен

и

съвет

Военноисторически

на

музеи

Плевен, панорама „Плевенска епопея 1877 г. /www.panoramapleven.com/
Международният съвет на панорамите има честта да бъде
отново в Плевен, десет години след първата конференция през
2002 година.
Конференцията

се

провежда

под

патронажа

на

Председателя на Народното събрание на Република България –
госпожа Цецка Цачева.
Темата на 21–вата Международна конференция на
панорамите е „Исторически битки във формат Панорама –
послания и предизвикателства”.
Конференцията се посвещава на 135-та годишнина от
освобождението на Плевен по време на Руско-турската война
1877/78

г.,

105–та

годишнина

от

създаването

на

Военноисторическите музеи в България и 35-та годишнина от
изграждането на панорама Плевенска епопея 1877 г.”
Добре дошли в Плевен на 21–вата Международна
конференция на панорамите 2012.
От организаторите на конференцията
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Dear ladies and gentlemen,
The International Panorama Council will hold its 21st
International Panorama Conference in Pleven, Bulgaria from 9 to 13
September 2012.
Co-organizers are the International Panorama Council, the
Municipality of Pleven and the Military Historical Museums, Pleven
Epopee 1877 Panorama (www.panorama-pleven.com).
IPC is honored to be in Pleven again ten years after the
earlier conference in 2002.
The conference will be under the patronage of the President
of the National Assembly of the Republic of Bulgaria Mrs. Tsetska
Tsacheva.
Main

topic

of

the

21st

International

Panorama

Conference will be 'Historic Battles in Panorama Format messages and challenges'.
The conference is dedicated to the 135th Anniversary of the
liberation of the town of Pleven during the Russo-Turkish war 18771878, the 105th Anniversary of the foundation of the Military
Historical Museums in Bulgaria and the 35th Anniversary of the
Pleven Epopee 1877 Panorama.
Welcome to Pleven and the 21st International Panorama
Conference 2012
From the organizers of the conference
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ПРОГРАМА
21 -ва Международна Конференция на Панорамите
9-13 септември, 2012 г., Плевен, България
„Исторически битки във формат панорамапослания и предизвикателства”
Неделя, 9 септември 2012 г.
Посрещане и регистрация, Община Плевен, пл. Възраждане № 1
14.30
14.45
15.15
17.30
18.30
19.00

Посрещане на площада при катедрален храм „Св. Александър Невски” в
град София
Автобусен трансфер до Плевен
Спирка на летище София за вземане на участници в конференцията
Настаняване в Парк - хотел „Кайлъка”
Регистрация
Трансфер от Парк-хотел „Кайлъка” до Община Плевен
ПОСРЕЩАНЕ В АКТОВАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОТ КМЕТА
НА ОБЩИНАТА
Поздравителни слова
Проф. д-р Димитър Стойков дмн, кмет на град Плевен
Г-н Ернст Щорм, президент на Международния съвет на панорамите,
Ротердам, Холандия
Доц. д-р Милко

19.45
20.00

Аспарухов,

директор

на

Дирекция

„Военноисторическите музеи”- Плевен
Трансфер до Парк-хотел „Кайлъка”
Групова вечеря в парк-хотел „Кайлъка”

Понеделник, 10 септември 2012 г.
Заседания на конференцията, Община Плевен, пл. Възраждане №1
09.00 Трансфер от Парк-хотел Кайлъка до Община Плевен
09.15 Регистрация, кафе/чай
09.30 СЛОВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Г-жа Цецка Цачева, председател на Народното събрание на Република
България
Г-н Ернст Щорм, президент на Международния съвет на панорамите
Проф. д-р Димитър Стойков дмн, кмет на град Плевен
Доц. д-р Милко Аспарухов, директор на
„Военноисторическите музеи” – Плевен
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Дирекция

PROGRAM
21st IPC International Panorama Conference
Pleven / Bulgaria, 9 - 13 September, 2012
Historic Battles in Panorama Format - messages and challenges
Sunday, 9 September, 2012
Opening reception and registration, Pleven Municipality (5800 Pleven, sq.
Vazrazhdane, N1)
14.30

Meeting at St. Alexander Nevski Cathedral square in Sofia

14.45

Bus transfer to Pleven from St. Alexander Nevski Cathedral square in Sofia

15.15

Bus stop at Sofia Airport (Pick-up of late arriving participants at the exit of

17.30

Check-in at Kailaka Park Hotel

18.30

Bus transfer from Kailaka Park Hotel to Pleven Municipality

19.00

RECEPTION AT THE MAIN HALL OF PLEVEN MUNICIPALITY BY THE

arrival terminal)
Registration

MAYOR OF PLEVEN
Welcome speeches
Prof. MD Dimitar Stoykov (Mayor of Pleven)
Ernst

Storm

MSc

(President

of

the

International

Panorama

Council, Rotterdam / Netherlands)
Dr. Milko Asparuhov (Director of Military Historical Museums)
19.45

Bus transfer to Kailaka Park Hotel

20.00

DINNER in group in Restaurant in Kailaka Park Hotel

Monday, 10 September, 2012
Conference

Proceedings,

Pleven

Municipality

(5800

Pleven,

sq.

Vazrazhdane, N1)
09.00

Bus transfer from Kailaka Park Hotel to Pleven Municipality

09.15

Registration, Coffee/tea

09.30

WELCOME SPEECHES
Mrs. Tsetska Tsacheva (President of the National Assembly of the Republic of
Bulgaria)
Ernst Storm MSc (President of the International Panorama Council,
Rotterdam / Netherlands)
Prof. MD Dimitar Stoykov (Mayor of Pleven)
Dr. Milko Asparuhov (Director of Military Historical Museums)
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Заседание 1: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОМАКИНА - ПАНОРАМА
„ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ 1877 г.”
10.00

Марина

Еленкова,

специалист

в

Панорама

„Плевенска

епопея

1877 г.: Историята на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”
10.30

Илиана Карагьозова, специалист в Панорама „Плевенска епопея
1877 г. : Руско-турската война 1877/78 г. и битката за Плевен
изобразени в панорама „Плевенска епопея 1877 г.”

11.00

Доц. д-р Милко Аспарухов, директор на Военноисторически музеи
Плевен и Мария Монова, зам.директор на Военноисторически музеи
Плевен: Управление и финансиране на музея

11.30

Любов Прошина, Студио на военните художници „М. Б. Греков”,
Ръководител

отдел

„Информация

и

експозиции”:

Традиции

в

създаването на панорами и диорами – минали и настоящи
проекти
12.00

Групов обяд в р-т „Корона”
Заседание 2: СЪЩЕСТВУВАЩИ ПАНОРАМИ В СВЕТА

13.30

Марина Збоевская, музей-панорама „Бородинска битка”, Москва, Русия:
Славата на Бородинската битка. Сто годишен юбилей на
Бородинската панорама от Франц Рубо

14.00

Д-р Ги Тюс, Исторически музей град Люксембург: Вътре в крепостта –

14.30

Сара Велас, Панорама Велаславасей, Лос Анжелис, САЩ: Панорамата

15.00

Кампанията за преместването на панорамата в Инсбрук „Битката

Панорамата на Историческия музей на град Люксембург
Велаславасей и обсадата на Париж в центъра на Лос Анжелис
в планината Изел”, Австрия /представяне на DVD/
15.45

Кафе/чай
Заседание 3: ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗГУБЕНИТЕ ПАНОРАМИ
/част 1/

16.15

Венцислав Чаков, Исторически музей, Балчик, България: Рускотурската война 1877/78 г. отразена в изкуството на панорамата
и диорамата

16.45

Д-р Вероника Френкс, Ма Плум, Висинген, Холандия:
Панорама „Обсадата на Флушинг”

17.15

Проф. Тиаго Лейтао ди Соуза, Рио де Жанейро, Бразилия: Панорамата
в Рио де Жанейро от Феликс-Емил Тоней
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Session 1: INTRODUCING THE HOST – 'PLEVEN EPOPEE 1877
PANORAMA’
10.00
10.30

11.00

11.30

12.00

Marina Elenkova (specialist in Panorama Pleven Epopee 1877): History of
the Panorama Pleven Epopee 1877
Iliana Karagyozova (specialist in Panorama Pleven Epopee 1877): RussoTurkish War of 1877/78 and the Battle of Pleven depicted in the
Panorama Pleven Epopee 1877
Dr. Milko Asparuhov (Director of the Military Historical Museums Pleven) and
Mariya Monova (Deputy Director of the Military Historical Museums Pleven):
Management and Funding of the Museum
Lyubov Proshina (The Studio of Military Artists named after M.B. Grekov,
Head of the department of information and exhibitions, art critic / Russia):
Studio of military artists named after M.B. Grekov's tradition in
creating panoramas and dioramas - past and present projects
LUNCH in group at Crown Restaurant
Session 2: EXISTING PANORAMAS AROUND THE WORLD

13.30

14.00

14.30

15.00

15.45

Marina Zboevskaya (Museum-Panorama The Battle of Borodino, Moscow /
Russia): The Honour of the Borodino Day. 100-year anniversary of
the Panorama Borodino by Franz Roubaud
Dr. Guy Thewes (Musée d'Histoire de la Ville de Luxembourg): Inside the
fortress – The panorama of the Historical Museum of the City of
Luxembourg
Sara Velas (The Veleslavasay Panorama, Los Angeles / USA): The
Velaslavasay Panorama & The Siege of Paris in Downtown Los
Angeles
The translocation campaign to the Innsbruck Panorama 'The Battle
of Mt. Isel' / Austria (DVD presentation)
Coffee/tea
Session 3: TRACING LOST PANORAMAS (part 1)

16.15

16.45
17.15

Ventislav Chakov (Historical Museum of Balchik / Bulgaria): The RussoTurkish War of 1877–1878 as reflected in the art of panorama and
diorama
Drs. Veronica Frenks (Ma Plume, Vlissingen / Netherlands): Panorama The
Siege of Flushing
Prof. MSC Thiago Leitão de Souza (PROURB-FAU-UFRJ Rio de Janeiro /
Brazil): The Panorama of Rio de Janeiro of Félix-Émile Taunay
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Заседание 4: РЕАКТИВИРАНЕ НА ФЕНОМЕНА ПАНОРАМА /част 1/
17.45

Д-р Щефан Отерман, Асизи ООД, Берлин, Германия: По въпроса за
ефекта от новите панорамни теми и разположението на новите
панорами

17.55

Проф.

Ядегар

Асизи,

Асизи

ООД,

Берлин,

18.10

Трансфер до панорама „Плевенска епопея 1877”

Германия:

Кой

се

интересува от битките?
18.20

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПАНОРАМА „ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ 1877 г.”

19.00

КОНЦЕРТ НА СЕВЕРНЯШКИ АНСАМБЪЛ ЗА ПЕСНИ И ТАНЦИ /пред
сградата на Панорама Плевенска епопея 1877 г./

20.15
20.30

Трансфер до ресторанта в парк-хотел „Гривица”
Групова вечеря в парк-хотел „Гривица”- българска кухня
Трансфер до Парк-хотел „Кайлъка”

Вторник, 11 септември 2012 г.
Заседание на конференцията и общо събрание на МСП, Община Плевен
08.45

Трансфер от парк-хотел Кайлъка до Община Плевен
Заседание

5:

ПРОСЛЕДЯВАНЕ

НА

ИЗГУБЕНИТЕ

ПАНОРАМИ

/част 2/
09.00

Д-р Кристина Цакалия, Фондация по изкуствата Телоглион, Солун,
Гърция: Части от панорама рисувани от Филипото в колекцията
на фондация Телоглион

09.30

Сюзън Рей, Ню Йорк, САЩ: Компании за батални панорами и
баталните панорами на Ню Йорк

10.00

Силвия Алтинг фон Хюсау, Амстердамски университет, Холандия:
Обсадата на Харлем 1880, пресъздаваща историческо събитие

10.30

Кафе/чай

11.00

Проф. Ерки Хутамо, Калифорнийски университет Лос Анжелис, Катедра
дизайн и медийно изкуство, САЩ: Панорами и панорамни атракции
на Парижкото световно изложение през 1900 година

11.30

Проф.

Мачико

Кусахара,

Университет

Васеда,

Токио,

Япония:

Виртуален тур в залите на японските панорами от Фукуока до
Фукушима
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Session 4: REACTIVATING THE PANORAMA PHENOMENON (part 1)
17.45

Dr. Stephan Oettermann (asisi GmbH, Berlin / Germany): On watching the
effect of the new Panorama themes and new Panorama locations

17.55

Prof. Yadegar Asisi (asisi GmbH, Berlin / Germany): Who's interested in
battles?

18.10

Bus transfer to 'Pleven Epopee 1877 Panorama’

18.20

VISIT TO THE 'PLEVEN EPOPEE 1877 PANORAMA'

19.00

CONCERT OF THE SEVERNYASHKI (NORTH BULGARIAN) ENSEMBLE
FOR FOLK SONGS AND DANCES in front of the panorama building

20.15

Bus transfer to Restaurant

20.30

DINNER in group in Park Hotel 'Grivitsa' (Bulgarian cuisine)

tba

Bus transfer to Kailaka Park Hotel

Tuesday, 11 September, 2012
Conference Proceedings and IPC's General Assembly, Pleven Municipality
08.45

Bus transfer from Kailaka Park Hotel to Pleven Municipality
Session 5: TRACING LOST PANORAMAS (part 2)

09.00

Ph.D. cand. Christina Tsagkalia (Teloglion Foundation of Art, Tessaloniki /
Greece): Parts of a panorama painted by Philippoteaux in the
Teloglion's Collection

09.30

Suzanne Wray (New York / USA): Battling Panorama Companies and
Battle Panoramas in New York

10.00

Sylvia Alting van Geusau MA (University of Amsterdam / Netherlands): The
siege of Haarlem 1880, spectacularizing a historic event

10.30
11.00

Coffee/tea
Ph.D. Erkki Huhtamo (University of California Los Angeles, Dept. of Design
and Media Art / USA): Panoramas and Panoramic Attractions at the
Paris Universal Exposition of 1900

11.30

Prof. Machiko Kusahara (Waseda University, Tokyo / Japan): A Virtual Tour
to Japanese Panorama Halls from Fukuoka to Fukushima
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12.00

Групов обяд в парк-хотел „Гривица” с музикален поздрав от
Северняшки ансамбъл за песни и танци
Заседание 6: РЕАКТИВИРАНЕ НА ФЕНОМЕНА ПАНОРАМА /част 2/

14.00

Доминик Хенсън, Д-р Наташа Пиитърс и Пол Пилигри, Кралски Военен
музей, Брюксел, Белгия: Големите очаквания? В търсене на
бъдеще за панорамите на брюкселския Кралски военен музей

14.30

Патриция Керн, Магистърска програма за транскултурни изследвания,
Карл Ясперс Център, Хайделберг, Германия: „да информираме света
и

младите

поколения”:

новите

диорами

и

панорами

в

съвременна Турция
Заседание 7: БЛИЗКИ РОДНИНИ – ФЕНОМЕНЪТ ШИРОК - OРАМА
И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
15.00

Доц. д-р Матю Лопас, Хендрикс колеж, Конуей, Аризона, САЩ:
Преоткриване на панорамата чрез перцептуалното рисуване

15.30

Доц. д-р Мартин Улнър, Плимут университет, Факултет по изкуствата,
Великобритания: Движение в кръг. 360 градусовата Арена

16.00
16.30

Кафе/чай
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪВЕТ НА ПАНОРАМИТЕ
(открито за публика)

17.30
17.30

Свободно време в град Плевен – индивидуална програма
СРЕЩА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ БОРД НА МСП (само за членовете на
борда) – в зала на ІІІ етаж в Община Плевен

19.00

КОНЦЕРТ В ПАРАКЛИС-МАВЗОЛЕЙ „СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”/Гиргина Гиргинова – сопран и Любомир Дяковски – тенор/

19.45

Трансфер до ресторант „Двете сърнета”

20.00

Групова вечеря в ресторант „Двете сърнета”
Трансфер до парк-хотел „Кайлъка”
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12.00

LUNCH in group in Park Hotel 'Grivitsa' with musical greetings by
the Severnyashki (North Bulgarian) ensemble for folk songs and
dances
Session 6: REACTIVATING THE PANORAMA PHENOMENON (part 2)

14.00

Dominique Hanson, Dr. Natasja Peeters, Paul Pelegrie (Royal Museum of the
Armed Forces and of Military History and Pelegrie NV, Brussels / Belgium):
Great expectations? Looking for a future for the Brussels Royal
Military Museum's panoramas

14.30

Patrizia Kern MMag. (Graduate Programme for Transcultural Studies, Karl
Jaspers Centre, Heidelberg / Germany): “to inform the whole world and
the young generations”: new diorama- and panorama museums in
contemporary Turkey
Session 7: CLOSE RELATIVES - THE WIDER '-ORAMA' PHENOMENON
AND NEW TECHNOLOGIES

15.00

Ass. Prof. Matthew Lopas (Hendrix College, Conway AR / USA):
Reinventing the Panorama Through Perceptual Painting

15.30

Ass. Prof. Martin Woolner (Plymouth University, Faculty of Arts / United
Kingdom): Moving in Circles. The ICCI360 Arena

16.00
16.30

Coffee/tea
GENERAL ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL PANORAMA COUNCIL
(open to public)

17.30
17.30

Free time in the city of Pleven - individual program
EXECUTIVE BOARD MEETING OF IPC (for Board members only) at
Pleven Municipality (3rd floor)

19.00

CONCERT IN THE CHAPEL-MAUSOLEUM 'ST.GEORGE VICTOR'- opera
singers Girgina Girginova - soprano and Lyubomir Dyakovski - tenor

19.45

Bus transfer to Restaurant

20.00

DINNER in group in "The two fawns" Restaurant

tba

Bus transfer to Kailaka Park Hotel
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Сряда, 12 септември 2012 г.
Туристическа обиколка след приключване на конференцията
09.00

Отпътуване от Парк-хотел „Кайлъка”
Туристическа обиколка с екскурзовод /включваща групов обяд/
-

Велико

Търново

(столица

на

Второто

Българско

царство):

архитектурен музей-резерват Царевец – църквата „Св.40 мъченици”,
пешеходна обиколка из стария град
- Археологически музей-резерват Арбанаси: църквата „Рождество
Христово” – 17 век и Констанцалиевата къща – 17 век
13.00

Групов обяд в с.Арбанаси, р-т „Извора”
- Архитектурно-етнографски комплекс Етъра: Уникален музей под
открито

небе,

разкриващ

архитектурата,

начина

на

живот

и

икономическото развитие на региона през втората половина на 18 в. и
началото на 19 в.
20.00

Прощална групова вечеря в ресторанта на парк-хотел „Кайлъка”

Четвъртък, 13 септември 2012 г.
Културна програма в град София
8.00

Отпътуване от Парк-хотел Кайлъка – трансфер до София

10.30

Културна програма в град София, включваща посещение на Национален
исторически музей и Боянска църква – Х в. /в списъка на ЮНЕСКО/

13.30

Групов обяд в Хотел Берлин Парк Витоша

14.00

Край на официалната програма
Отпътуване на участниците
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Wednesday, 12 September, 2012
Post-conference tour
09.00

Departure from Kailaka Park Hotel
GUIDED TOUR (including lunch in group)
- VelikoTarnovo (capital of the Second Bulgarian Kingdom): ArchitecturalMuseum Reserve Tsarevets – Saint 40 Marthyrs Church, walking tour in the
old city
- Arbanasi archeological-museum reserve: Church of the Nativity – ХVІІ c.
and the Konstantsalieva's house - ХVІІ c.

13.00

LUNCH in group at the Spring Restaurant
- Etar architectural-ethnographic complex: The unique open air museum
represents architecture, Bulgarian style of living and economic past of the
region during the second half of XVІІІ с. and the beginning of ХІХ c.

20.00

FAREWELL DINNER in group at Restaurant in Kailaka Park Hotel

Thursday, 13 September, 2012
Cultural program in the city of Sofia
08.00
10.30

Departure from Kailaka Park Hotel – Bus transfer to Sofia
CULTURAL PROGRAM IN THE CITY OF SOFIA
including Boyana Church - Х c. (UNESCO World Heritage) and the National
Museum of History in Sofia.

13.30
14.00

LUNCH in group at Hotel Berlin Park Vitosha restaurant
End of official program in city centre - Participants leaving for the
airport
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Резюмета на докладите на участниците

Историята на панорама „Плевенска епопея 1877 г.”
Марина Еленкова
Специалист в Дирекция „Военно-исторически музеи” Плевен,
България
Статията запознава с историята на построяването на панорама
„Плевенска епопея 1877 г.” от момента на възникване на идеята до нейната
реализация.

Представя се в контекста на историческата епоха, в която е

построена - символ-паметник на българо-съветската дружба.

Руско-турската война 1877/78 г. и битката за Плевен отразени в
Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”
Илияна Карагьозова
Специалист в Дирекция „Военно-исторически музеи” Плевен,
България
Статията запознава с битката при Плевен през 1877 г. в контекста на
Руско-турската война 1877-1878 г., събитието залегнало в основата на
построяването на панорама “Плевенска епопея 1877”.

Акцент е третият

решителен, драматичен и кръвопролитен щурм за града. На Плевен се отделя
внимание, като на място, по това време фокусирало вниманието на цялата
световна общественост.

Управление и финансиране на музея
Доц. д-р Милко Аспарухов,
Директор на Дирекция „Военно-исторически музеи” Плевен, България
Мария Монова
Зам. директор на Дирекция „Военно-исторически музеи” Плевен,
България
Статията прави преглед на развитието на панорама „Плевенска епопея
1877 г.” от създаването и до днес. Отразява модела на управление и
финансиране, визията на ръководството за бъдещето на институцията.
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Papers Abstracts of the participants
History of the Panorama Pleven Epopee 1877
Marina Elenkova
Specialist in the Military Historical Museums,
Pleven, Bulgaria
The article introduces the history of the building of the Panorama Pleven
Epopee 1877 from its conception to its realization. It is presented in the context of the
historical era in which it was built – a famous monument of Bulgarian-Soviet
friendship.

Russo-Turkish War of 1877/78 and the Battle of Pleven depicted in the
Panorama Pleven Epopee 1877
Iliana Karagyozova
Specialist in the Military Historical Museums,
Pleven, Bulgaria
This article introduces the battle of Pleven in 1877 in the context of the
Russo-Turkish War of 1877/78. The event underlies the construction of the Panorama
Pleven Epopee 1877. Accent is the decisive, dramatic and bloody third assault on the
city. Pleven is paid attention as a place at that time that focuses the attention of the
entire global community.

Management and Funding of the Museum
Assoc. Prof. Milko Asparuhov
Director of the Military Historical Museums Pleven, Bulgaria
Mariya Monova
Deputy Director of the Military Historical Museums,
Pleven, Bulgaria
This article reviews the development of the Panorama Pleven Epopee 1877
since its creation until today. It presents the model of governance and funding, the
vision for the future management of the institution.
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Студио на военните художници „М. Б. Греков” – традиции в
създаването на панорами и диорамиминали и настоящи проекти
Любов Прошина
Ръководител отдел „Информация и експозиции, художествена
критика”
Студио на военните художници „М. Б. Греков”, Москва, Русия
Студиото на военните художници „M. Б. Греков” съществува в Русия от
1934 година. Този уникален творчески екип се състои от представители на
рядката професия военни художници.
Основната цел от създаването на студиото е да посвети изкуството си в
услуга на историята и настоящето на страната. Студиото си поставя за задача да
възроди страниците на руската бойна слава и храбростта на руския войник в
запомнящи се художествени образи.
Студиото е участвало в създаването на мащабни държавни проекти в
продължение на 78 години от своето основаване. Хиляди класически
произведения на исторически и батални теми, повече от 70 диорами и панорами
в света, рисуване и възстановяване на църкви, скулптурни комплекси в цялата
страна - всички създадени от
художниците на студио Греков, които
продължават традицията на реалистичното изкуството и панорамната живопис.
Славата на Бородинската битка. 100 – годишен юбилей на
Бородинската панорама от Франц Рубо
Марина Збоевская
Музей-панорама „Бородинска битка”, Москва, Русия
През текущата 2012 година музеят-панорама „Бородинска битка” в
Москва празнува две забележителни годишнини – 200 - годишнината от
победата на Бородино през 1812 г. и 100 - годишнината на Бородинската
панорама от Франц Рубо. Главната цел на музея-панорама е да преоткрие
класическата Бородинска панорама и да я направи по-привлекателна за
днешните посетители. Според концепцията за музейната експозиция, публиката
е поканена да види една нова интерпретация на историческата Бородинска
панорама. Маркетинговата политика е фокусирана върху новите форми на
визуализиране на рекламната информация за музея-панорама в културната
среда на Москва.
Докладът включва кратък преглед на проектите, реализирани през
2012 г. в музея -панорама, като: възстановителни работи на панорамния
комплекс, създаването на нова музейна експозиция, оборудвана с мултимедия,
предлагане на съоръжения за осигуряване на свободен достъп за хората с
увреждания, ребрандиране на музейни проекти.
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Studio of military artists named after M.B. Grekov's tradition in creating
panoramas and dioramas - past and present projects
Lyubov Proshina
Head of the department of information and exhibitions, art critic
The Studio of Military Artists named after M.B. Grekov,
Ministry of Defence of the Russian Federation, Moscow, Russia
The Military Art Studio named after M.B. Grekov has existed in Russia since
1934. This unique creative team consists of representatives of the rare profession –
military artists. The main objective from the time of The Studio's foundation is to
dedicate their art to the service of History and the Present of our Country. The Studio
sets itself the task of recreation pages of Russian arm's glory and Russian soldier's
valour in the memorable artistic images. The Studio has participated in the creation of
large-scale government projects for 78 years of its work. Thousands of classic works
on the historical and battle themes, more than 70 dioramas and panoramas in the
world, painting and restoration of churches, sculptured complexes across the country
- all created by Grekov Studio's artists who continue the tradition of realist art and
skill of a panoramic art.
The Honour of the Borodino Day. 100-year anniversary of the Panorama
Borodino by Franz Roubaud
Marina Zboevskaya
Museum-panorama The Battle of Borodino, Moscow, Russia
In the current 2012 year the Moscow Museum-panorama the Battle of
Borodino celebrates two remarkable events – 200-year anniversary of the Borodino
victory of 1812 and 100-year anniversary of the Panorama Borodino by F.Roubaud.
The key goal of the Museum-panorama is to reinvent the classical Panorama Borodino
and to make it more attractive for the modern visitors. According to the concept made
up for the Museum exposition the public is invited to see a new interpretation of the
historical Panorama Borodino. Marketing policy is focused on the new forms of
visualizing the advertising information about the Museum-panorama in the cultural
environment of Moscow.
The paper includes a brief overview of the Museum-panorama projects realized in
2012, such as:
- restoration works on the panorama complex,
- creation of a new museum exposition equipped with multimedia,
- offering the facilities to provide access for disabled people,
- rebranding museum projects.
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Вътре в крепостта - Панорамата на Историческия музей на град
Люксембург
Ги Тюс, Исторически музей на град Люксембург, Люксембург
От 16-ти до 19-ти век Люксембург е една от големите европейски
крепости, оспорвана между испанци, французи, австрийци и прусаци. Военното
минало на Люксембург е добре документирано от планове, гравюри и бойни
картини. За изясняване ежедневието на цивилните и войниците вътре в
крепостта, ние имаме много малко илюстративен материал. Независимо от това,
музеят прие предизвикателството през 2006 г. и възложи на френския художник
Антоан Фонтейн да измисли панорама, изобразяваща архитектурния пейзаж и
социалния живот в Люксембург през 17-ти век. Зрителите се намират в средата
на централния пазар на града.
Панорамата се оказва изключително ефикасно средство, за да вникне
посетителят в градското развитие, използвайки музейните топографски
мащабни модели. Статията се фокусира върху изграждането на панорамата,
тълкуването на историческите източници и преживяванията на посетителите.

Панорамата Велаславасей и обсадата на Париж в Лос Анжелис
Сара Велас, Панорама Велаславасей,
Лос Анжелис, САЩ
Основана в Холивуд в началото на 21 век, Панорамата Велаславасей се
премества в историческия квартал на Union Square през 2005 г., точно на запад
от

центъра

на

Лос

Анджелис.

Институцията

предоставя

разнообразни

илюстрирани лекции, изложби и спектакли, основани на художествените форми
и културни традиции, популярни преди изобретяването на киното. Ще бъде
направен преглед на последните дейности. През 1887 г. домът на панорамата е
бил в центъра на Лос Анджелис на главната улица между Трета и Четвърта улица.
„Обсадата на Париж” вълнуващо изобразява опустошителен ключов момент от
Френско-пруската

война,

когато

Париж

пада.

Тъй

като

Лос

Анджелис

продължава да расте и да се променя, панорамата е преместена. Както при
толкова много други панорамни ротонди, и при нея се вземат мерки, някои
подходящи, някои не толкова, за да се възстанови великолепният и размер и
оригиналните художествени измерения. Ще бъде направен един общ преглед на
тази история.
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Inside the fortress – The panorama of the Historical Museum of the City
of Luxembourg
Dr. Guy Thewes
Musée d'Histoire de la Ville de Luxembourg, Luxembourg
From the 16th to the 19th century Luxembourg was a major European
fortress disputed between Spaniards, French, Austrians and Prussians. The military
past of Luxembourg is well documented by plans, engravings and battle paintings.
But to visualize everyday life of civilians and soldiers inside the fortress we have very
little iconographical material. Nevertheless the museum took the challenge in 2006
and asked the French artist Antoine Fontaine to conceive a panorama depicting the
architectural landscape and social life in Luxembourg in the 17th century. Viewers find
themselves standing in the middle of the central market place of the town. The
panorama has revealed itself an extraordinarily efficient medium to give the visitors
insights in the urban development, completing the museum's collection of
topographic scale models. The paper focuses on the making of the panorama, the
interpretation of the historical sources and visitor experiences.

The Velaslavasay Panorama & The Siege of Paris in Downtown
Los Angeles
Sara Velas
The Velaslavasay Panorama, Los Angeles, USA
Founded in Hollywood at the start of the 21st century, the Velaslavasay
Panorama relocated to the historic Union Square neighbourhood in 2005, just west of
downtown Los Angeles. The institution presents a variety of illustrated lectures,
exhibitions and performances with roots in art forms and cultural traditions popular
before the invention of cinema. A summary of recent activities will be given. In 1887,
downtown Los Angeles was home to a panoramic exhibit at Main Street between Third
and Fourth Streets. The Siege of Paris portrayed the thrilling yet devastating key
moment in the Franco-Prussian war when Paris fell. As Los Angeles continued to grow
and change, the painting was removed, and as with so many other panorama
rotundas the structure began to take on an array of ventures, some suitable, some
not, to its magnificent size and original artistic intent. An overview of this history will
be given.
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Руско-турската война от 1877/78, отразена в изкуството на
панорамата и диорамата
Венцислав Чаков,
Исторически музей, Балчик, България
В своята статия авторът разглежда панорамите и диорамите, посветени
на Руско-турската война от 1877/78 г., войната, която доведе до освобождението
на България преди 134 години, след пет века господство на Османската империя.
Това събитие привлече вниманието на някои от най-известните френски и
немски художници на панорами от края на 19 и началото на 20 век. Посветени на
този военен конфликт са били 8 панорами и 7 диорами, които генерират
заслужен интерес в много европейски страни. И докато през 1877-1878 г. името
на България става световно известно с жестокостите на войната, която се води
там, през 1880 и 1890 г. България е отново в европейските заглавия, но този път
във връзка с културни събития, като например откриването на всяка нова
панорама.
Панорама Обсадата на Флушинг
Вероника Френкс,
Ма Плум, Висинген, Холандия
По време на Наполеоновите войни Роберт Баркър и неговият син Хенри
Астон Баркър рисуват няколко панорами за важните битки. Една от тях е
обсадата на Флушинг /1809/. Разбира се, панорамата не е запазена, но от нея
ние имаме поне две студии и едно разяснение.
Обсадата на Флушинг, Холандски град, окупиран от французите през
1809 г., не е била много успешна за англичаните. Вероника Френкс ще покаже
проучвания и ще разкаже за историческите събития, които са били причина да се
нарисува битката, в която ракети Конгрийв унищожават града.
Панорамата в Рио де Жанейро от Феликс-Емил Тоней
Професор Тиаго Лейтао де Соуса
PROURB-FAU-UFRJ Рио де Жанейро, Бразилия
Феликс-Емил Tоней е млад художник, когато пристига в Рио де
Жанейро. С баща си, член на Френската артистична Мисия през 1816, той решава
да нарисува първата Панорама на Рио де Жанейро. 360 ° градусовата
миниатюра на бъдещото платно е изпратена в Париж. След няколко години
Панорамата е експонирана на Булеварда на капуцините в ротондата на Пиер
Прево. След изложбата, картината се изгубва. Все пак, има някои копия на
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The Russo-Turkish War of 1877–1878 as reflected in the art of panorama
and diorama
Ventislav Chakov
Historical Museum of Balchik, Bulgaria
In his paper, the author examines panoramas and dioramas dedicated to the
Russo-Turkish War of 1877–1878, the war which led to the liberation of Bulgaria 134
years ago, after five centuries of domination by the Ottoman Empire. That event
attracted the attention of some of the most famous French and German panorama
painters of the late 19th and early 20th centuries. Dedicated to that military conflict
were 8 panoramas and 7 dioramas that generated a well-deserved interest in many
European countries. And while in 1877-1878 the name of Bulgaria made the world
headlines with the atrocities of the war that was fought there, in the 1880s and 1890s
Bulgaria was again in the European headlines, but this time in relation to cultural
events such as the opening of each new panorama.

Panorama The Siege of Flushing
Drs. Veronica Frenks
Ma Plume, Vlissingen, Netherlands
During the Napoleonic Wars Robert Barker and his son Henri Aston Barker
painted several panorama's about important battles. One of them was the siege of
Flushing (1809). Of course the panorama itself has disappeared, but of this one we
have at least two studies and an explanation.
The siege of Flushing, a Dutch town that was occupied by the French in 1809,
has not been very successful for the English. Veronica Frenks will show the studies
and tell about the historic events that were reason to depict the battle in which
Congreve rockets have destructed the town.
The Panorama of Rio de Janeiro of Félix-Émile Taunay
Prof. MSC Thiago Leitão de Souza
PROURB-FAU-UFRJ Rio de Janeiro, Brazil
Felix-Émile Taunay was a young painter when arrived in Rio de Janeiro. With
his father, member of the French Artistic Mission of 1816, he decided to paint the first
Panorama of Rio de Janeiro. A 360° miniature of the future canvas was sent to Paris.
In a few years later, the Panorama was exhibited in Boulevard des Capucines on the
Pierre Prévost's rotunda. After the exhibition, the painting lost. However, there are
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оригиналната миниатюра в Бразилската национална библиотека, които могат да
ни помогнат да си представим как е изглеждала Панорамата. Статията има за цел
да демонстрира тази Панорама на Рио де Жанейро, нейната история, сградите и
забележителностите на стария град, останали до наши дни, дигитална
интерпретация на изложбата в Ротондата, и нова панорамна фотография от
подходяща гледна точка. Всички тези преживявания ще бъдат разработени и
представени с помощта на компютърна графика.
По въпроса за ефекта от новите панорамни теми и разположението на
новите панорами
Д-р Щефан Отерман
Асизи ООД, Берлин, Германия
На 22 септември Ядегар Асизи ще отвори новата си Панорама "Стената"
на Чекпойнт Чарли, едно от най-символичните исторически места в германската
столица. Намерението е да се предостави на посетителите от цял свят, които в
днешно време са привлечени в Берлин преди всичко от мултикултурния "хип"
живот на града, един град, отворен към света, поглед върху начина, по който
нещата бяха по времето на Студената война, поглед върху чудовищната,
заплашителна структура, която разделяше не само града, но и целия свят на два
взаимно противоположни лагера.

Кой се интересува от битките?
Проф. Ядегар Асизи
Асизи ООД, Берлин, Германия
За да се отбележи 200-годишнината от "Битката на народите" през 1813
г., в Лайпцигския Панометър се открива панорама, предназначена да напомня за
това важно събитие. Какво би могло да буди интерес в днешно време в тези
жестоки сцени, особено в Германия, където националната гордост и шовинизмът
вече не са особено ценени?
Следователно темата на панорамата не е самата битка, която въвлече
около 500 000 войници от всички европейски националности, десетки хиляди от
които са загинали, нито е падането на Наполеон и възхода на немската нация, и
със сигурност не са ярко оцветените униформи и атрибути на войната; вместо
това, фокусът е върху травмата, пред която са изправени един град и неговите
жители по време на война.
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some copies of the original miniature in Brazilian National Library, which can help to
imagine how the Panorama was. The article intends to demonstrate this Panorama of
Rio de Janeiro, its history, the buildings and landmarks of the old city, the remaining
ones of nowadays, a digital interpretation of its exhibition on the Rotunda, and a new
panoramic photography of the approximated point of view. All these experiences will
be developed and presented with the Computer Graphics aid.

On watching the effect of the new Panorama themes and new
Panorama locations
Dr. Stephan Oettermann
asisi GmbH, Berlin, Germany
On 22 September Yadegar Asisi will be opening his new panorama “The Wall”
at Checkpoint Charlie, one of the most historically symbolic locations in the German
capital. The intention is to provide visitors from all over the globe, who nowadays are
drawn to Berlin above all by the multicultural “hip” life of the city, a city open to the
world, with an image of the way things were in the time of the Cold War, and of the
monstrous, menacing structure which divided not only a city but the whole world into
two mutually-opposed camps.

Who's interested in battles?
Prof. Yadegar Asisi
asisi GmbH, Berlin, Germany
To mark the 200th anniversary of the “Battle of the Nations” in 1813, a
panorama is being opened in the Leipzig Panometer, intended to recall that
momentous event. What could possibly be of interest nowadays in those scenes of
butchery, especially in Germany, where fusty national pride and pig-headed jingoism
are no longer particularly high on the agenda?
The theme of the panorama is therefore not going to be the battle itself,
which involved some 500,000 soldiers of all European nationalities, and tens of
thousands of whom died, nor is it Napoleon's downfall and the rise of the German
nation, and certainly not the many brightly coloured uniforms and trappings of war;
instead, the focus is on the trauma faced by a city and its inhabitants in time of war.
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Части от панорама рисувани от Филипото в колекцията на фондация
Телоглион
Кристина Цакалия
Фондация по изкуствата Телоглион, Солун, Гърция
В колекцията на Фондация по изкуствата Телоглион към университета
Аристотел в Солун има няколко части от по-голямо произведение, панорама,
рисувана от френския художник Хенри Феликс Емануел Филипото или от неговия
син Пол или от двамата. Тя отразява батална сцена, свързана вероятно с
Френско-пруската война 1870/71, което ние можем да кажем след изучаването
на униформите. Главна цел на това представяне е да се установи темата, да се
определи военното събитие, което е нарисувано и да се изяснят обстоятелствата,
при които тази работа е попаднала в Гърция и във Фондация Телоглион.
Компании за батални панорами и баталните панорами на Ню Йорк
Сюзън Рей,
Ню Йорк, САЩ
През 1882 г., две конкурентни фирми, една френска и една белгийска,
рекламират предстоящите откривания на новите си ротонди в Ню Йорк.
Съвременните вестници проследяват получаването на разрешенията за строеж,
строителството на ротондите, и обясняват на читателите, какво е панорама и как
е нарисувана. Съобщението представя как тези две компании и техните
наследници са работили с нюйоркската публика.
Обсадата на Харлем 1880, пресъздаваща историческо събитие
Силвия Алтинг фон Хюсау
Амстердамски университет, Холандия
На 20 декември 1880 г. сградата на панорамата на Plantage Middenlaan в
Амстердам е била открита с панорамата Обсадата на Харлем през 1572-73,
рисувана от холандския художник Пиер Teтар фон Eлфен. Обсадата илюстрира
борбата по време на осемдесет годишната война и символизира признаването на
Обединените провинции на Нидерландия като независима държава.
Издръжливостта и храбростта на гражданите на Харлем през деветнадесети век
са били героичен пример за холандския народ. Според тогавашната преса, в
изображението на това събитие липсва всякаква историческа точност. Дебатът
доведе до голямо ретуширане на оригиналното платно. В тази статия аз ще
използвам панорамата Обсадата на Харлем, за да обясня две характеристики на
деветнадесети век, които се преплитат в тази панорама, а именно понятието
национализъм и изискването за история.
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Parts of a panorama painted by Philippoteaux in the Teloglion's Collection
PhD cand. Christina Tsagkalia
Teloglion Foundation of Art, Thessaloniki, Greece
In the collection of the Teloglion Foundation of Art of the Aristotle University
of Thessaloniki are several parts of a larger work, a panorama, painted by the French
artist Henri Félix Emmanuel Philippoteaux or his son Paul or both of them. It depicts a
battle scene probably related to Franco-Prussian war of 1870-1871, as we can
conclude from the study of the uniforms. The main purpose of this presentation is the
identification of the theme, the specific war incident that is depicted and the
determination of the conditions under which the work came to Greece and ended up in
the Teloglion's Collection.
Battling Panorama Companies and Battle Panoramas in New York
Suzanne Wray
New York, USA
In 1882, rival companies, one French, one Belgian, publicized the
forthcoming openings their New York rotundas. Contemporary newspaper accounts
followed the progress of building permits, the construction of the rotundas, and
explained to readers what a panorama was and how it was painted. This paper will
discuss how these two companies and their successors fared with New York
audiences.
The siege of Haarlem 1880, spectacularizing a historic event
Sylvia Alting van Geusau MA
University of Amsterdam, Netherlands
On 20 December 1880 the Panorama building at the Plantage Middenlaan
in Amsterdam was inaugurated with the panorama of the Siege of Haarlem in
1572-73 painted by the Dutch painter Pierre Tetar van Elven. The Siege illustrated
the fight during the Eighty Years' War and symbolized the recognition of the
United Provinces of the Netherlands as an independent state. The resistance and
bravery of the Haarlem citizens was taken up in the nineteenth century as a heroic
example of the Dutch nation. According to the daily newspapers the depiction of
this event lacked any historical accuracy. This debate led to an extensive
retouching of the original canvas. In this paper I will use the panorama of the
Siege of Haarlem to explain two characteristics of the nineteenth century which
are intertwined within this panorama, namely the notion of nationalism and the
desire for history.
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Проф. Ерки Хутамо
Катедра Дизайн и медийни изкуства, Калифорнийски университет,
Лос Анжелис, САЩ
Парижкото световно изложение от 1900 година се приема от всички
като символичен вход към новия век. Бизнесмени, политици, изобретатели,
дизайнери и художници, всички искали да ги приемат като предвестници на
модерността. Една от техните стратегии била да се използва панорамата и
свързаните с нея прояви. Броят на подобни изложения е впечатляващ, а така
също и
тяхното разнообразие. Имало няколко постоянни рисувани 360градусови панорами, като тези, наблюдавани през целия 19 век. Те включват
панорамите на Мадагаскар и Конго ("Мисия Маршанд"), както и морската
панорама на Poilpot за Compagnie Generale Transatlantique. Много от
изложителите, обаче, съчетавали панорамното рисуване с новите технологични
възможности. Платната са анимирани механично, а публиката е разположена на
механично движещи се платформи във форма на влакове, кораби и балони.
Възможностите на панорамата са комбинирани също така с истинско
нововъведение: кинематографично движещите се картини. Докладът разглежда
ролята на панорамите и панорамните атракции на Парижкото световно
изложение 1900 г. На тях се поставя особен акцент като елементи на
универсалната експозиция като "система". Как панорамите отразяват темата на
експозицията? Как са били интегрирани в цялостната си концепция? Малко
внимание е отделяно на такива въпроси. В редките случаи, когато панорамите
са били изследвани в този контекст, техният характер и роля често са били
неразбрани. Докладът не само ще предостави обобщен поглед върху темата, но
също така ще коригира множеството заблуди от предишни учени.
Виртуален тур в залите на японските панорами от Фукуока до
Фукушима
Проф. Мачико Кусахара
Васеда университет, Токио, Япония
Не много картини от японските панорамни зали са показвани извън
страната. В Япония вече няма запазена панорамна зала. Използвайки събрания
богат материал, авторът приканва публиката да направи едно пътуване с
екскурзовод в големите и малки панорамни зали в Япония. С изображения и
информация, извлечена от плакати, снимки, карти, изрезки от вестници,
писания и свързани с тях материали, визуалната разходка се фокусира върху
изгледа на панорамите в Япония по време на краткото, но трескаво развитие на
японския феномен панорама, който започва през 1890. Панорамните зали,
(които ще бъдат посетени както отвън32
така и/или отвътре), и следва да бъдат
представени, включват тези във Фукуока, Kотохира, Осака, Киото, Нагоя, Кофу,
Токио, Нарита и Фукушима. Целта на презентацията е да сподели визуалното
разбиране за панорамите и техния произход в Япония.

Panoramas and Panoramic Attractions at the Paris Universal Exposition
of 1900
Ph.D. Erkki Huhtamo
University of California Los Angeles, UCLA Department
of Design Media Arts, Los Angeles, USA
The Paris Universal Exposition of 1900 was widely understood as a symbolic
gateway to the new century. Businesses, politicians, inventors, designers and artists
all wanted to be seen as harbingers of modernity. One of their strategies was to use
the panorama and other related spectacles. The number of such exhibits was
impressive, and so was their variety.
There were several stationary painted 360-degree panoramas, like those
seen throughout the 19th century. These included the panoramas of Madagascar and
Congo ("Mission Marchand"), as well as Poilpot's seaside panorama for the
Compagnie Générale Transatlantique. Many exhibitors, however, combined
panorama painting with new technological possibilities. Canvases were animated
mechanically, and audiences placed on mechanically moved platforms in the forms of
trains, boats and balloons. The possibilities of the panorama were also combined with
a true novelty: cinematographic moving pictures.
This paper discusses the roles of panoramas and panoramic attractions at
the Paris Universal Exposition of 1900. Particular emphasis will be placed on them as
elements of the universal exposition as a "system". How did panoramas reflect the
themes of the exposition? How were they integrated within its overall concept? Little
attention has been paid to such issues. In those rare cases when panoramas have
been researched in this context, their nature and roles have often been
misunderstood. This paper will not only provide a synthetic perspective on the topic,
but will also correct numerous misconceptions by previous scholars.
A Virtual Tour to Japanese Panorama Halls from Fukuoka to Fukushima
Prof. Machiko Kusahara
Waseda University, Tokyo, Japan
Not many images from Japanese panorama halls have been shown
internationally. There is no panorama hall remaining in Japan either. Using rich
materials the author has collected, this presentation invites the audience to a guided
time travel to major and minor panorama halls in Japan. With images and information
derived from posters, pictures, maps, keys, newspaper clippings, writings and
related materials, the visual tour will focus on the images of panorama in Japan
during the short but feverish Japanese panorama phenomenon, which started in
1890. Panorama halls (which will be visited either from outside and/or inside) to be
presented include those in Fukuoka, Kotohira, Osaka, Kyoto, Nagoya, Kofu, Tokyo,
Narita, and Fukushima. The aim of the presentation is in sharing a visual
understanding on panoramas and their background in Japan.
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Големите очаквания? В търсене на бъдеще за панорамите на
Брюкселския Кралски военен музей
Доминик Хенсън, д-р Наташа Питърс,
Кралски музей на въоръжените сили и военна история, Брюксел,
Белгия
Пол Пилигри
Пилигри НВ, Брюксел, Белгия
Настоящeто съобщение представя напредъкът, постигнат от екипа на
Брюкселската панорама в научните изследвания, опазването и поддържането на
нейните три панорами, особено на Панорамата „Битката на Исер”. Представянето
маркира работата, извършена в края на 2010 г. и 2011 г., тъй като панорамите
се преместиха в ново помещение за съхранение близо до Намюр. Обсъждат се
различни възможности за проекти на публично поддържане, които са възможни
на различни нива. Презентацията изследва ролята на панорамата „Битката на
Исер” в честванията на Първата световна война в Брюкселския Кралски военен
музей от 2014 г. нататък. Относно опазването и възстановяването, Брюкселският
Кралски военен музей проучва възможностите за виртуална реконструкция на
панорамата „Битката на Исер”. За това музеят сътрудничи през 2010/2011 със
специализирана фирма, която тества състоянието и. Първите резултати бяха
обявени в Гетисбърг през миналата година. Статията показва положителните
резултати от този първи опит, и има за цел да обясни някои от сложните
дигитални техники, които са били използвани за получаване на резултатите от
този тест. Крайната цел на Брюкселския Кралски Военен музей е да създаде едно
пространство, което позволява на публиката да усети Първата световна война,
чрез битката на река Исер през 1914.
„Да информираме света и младите поколения”:
новите диорами и панорами в съвременна Турция
Патриция Керн,
Магистърска программа за транскултурни изследвания,
Карл Ясперс Център,
Хайделберг, Германия
Когато музеят на Ататюрк беше отворен в Анкара през 2002 г., това беше
първият музей показващ главно батални диорами. От тогава изкуството на
диорамата, респективно панорамата, се превърна в доминираща мода в
представянето на исторически битки в Турция. От тогава са създадени няколко
музея, посветени на представянето на турските места на паметта, такива като
Войната за независимост, битката при Галиполи или завладяването на
Константинопол.
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Great expectations? Looking for a future for the
Brussels Royal Military Museum's panoramas
Dominique Hanson, Dr. Natasja Peeters,
Royal Museum of the Armed Forces and Military History,
Brussels, Belgium
Paul Pelegrie
Pelegrie NV, Belgium
This paper presents the progress made by the Brussels panorama-team in
the research, conservation, and valorisation of its three panoramas, especially the
Panorama of the battle of the Yser. The presentation charts the work done during late
2010, and 2011, as the panoramas were moved in a new storage facility near Namur.
It discusses various possibilities of projects of public valorisation that have emerged
at different levels.
The presentation then explores the role of the Panorama of the battle of the
Yser in the commemorations of the First World War in the Brussels Royal Military
Museum from 2014 onwards. Due to conservation / restoration issues, the Brussels
Royal Military Museum is looking into the possibilities for a virtual reconstruction of
the Panorama of the battle of the Yser. For this, the museum has collaborated in
2010/11 with a specialised firm, which prepared a test case. The first results were
unveiled in Gettysburg last year. The paper elaborates further on the promising
results of this first trial, and aims to explain some of the complex digital techniques
that were used to arrive at the results of this test case.
Ultimately, the aim of the Brussels Royal Military Museum is to create an
immersion space that allows the public to experience a sensorial discovery of the First
World War, as fought at the Yser-river in 1914.

“to inform the whole world and the young generations”: new dioramaand panorama museums in contemporary Turkey
MMag. Patrizia Kern
Graduate Programme forTranscultural Studies, Karl Jaspers Centre,
Heidelberg, Germany
When the Ataturk and Independence War Museum opened in Ankara in
2002, it was Turkey's first museum mainly presenting battle dioramas. Since then,
the art of diorama-, panorama painting respectively, has become the dominant mode
of representing historic battles in Turkey. Several new museums have been set up
since, which were dedicated to the representation of Turkish lieux de memoire such as
the War of Independence, the Battle of Gallipoli, or the conquest of Constantinople.
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Докладът представя по-забележителните примери на диорамни и
панорамни музеи, създадени между 2002 и 2009 година, от историческа гледна
точка. На фона на официалната културна политика, както и на продължаващите
обществени и политически дебати, ще отбележа, че панорамите станаха
средство на политиката на идентичността, очертавайки как панорамата като
медиум е била използвана от различните групи в обществото, за да представя
националните митове и по този начин националната идентичност.
Преоткриване на панорамата чрез перцептуалното рисуване
Доц. Матю Лопас, Хендрикс колеж, Конуей, Аризона, САЩ
Матю Лопес ще сподели опита си като перцептуален художник на
интериорни пространства. Той ще проследи еволюцията си от художник наблюдател в художник, рисуващ от една централна точка в сфера. Ако човек
рисува като завърта главата си, за да обхване целия свят на възприятието, се
произвежда изображение, което е уникално нарушено. Зрителят е "в" картината
по такъв начин, че това е невъзможно да се постигне с конвенционалните
методи. Този тип образност създава възможност за дълбоко емоционална
интимност.
Матю Лопес е открил, че това е подобно на картографирането на света.
Точно както картографът стриктно избира какво да "наруши" и какво да запази
"същото", избирайки проекционен апарат и прилагайки съответната програма,
Лопес е открил, че същото усърдие може да се приложи към възприятието. Той е
разбрал, че творците могат интуитивно да изберат какво да "нарушат" и какво да
запазят "истинско" със сериозността на създателите на карти. Прилагането на
тази модалност при рисуване на интериора създава възможност за обръщане,
усукване, разпъване, дублиране и огъване на обекти по един поетичен начин,
повече напомнящ експресионизма, отколкото реализма.
Движение в кръг. 360 градусовата Арена
Проф. Мартин Улнър, Директор на Иновации за творческите и
културни индустрии,
Факултет по Изкуствата, Плимут Университет, Великобритания
През лятото на 2012 г. (27 юли до 9-ти септември) ICCI, Плимут
университет представя 360 градусови изкуства, мултимедия и пърформанс
фестивал, следвайки стремежите на Лондонските 2012 Олимпийски и
Параолимпийски игри и Културната олимпиада. Мястото е структура с двадесет и
един метра диаметър, имаща шест метра висок 360 градусов прожекционен
екран, съраунд звук, място за изпълнение и голяма аудитория. Форматът на
панорамния филм е резултат от изследванията, предприети от ICCI през
последните години. ICCI ангажира артисти и режисьори, обяви конкурс за
имиджмейкъри и артисти-изпълнители и създаде своя собствена продукция,
допринесла за създаването на повече от сто нови 360 градусови филми,
произведени и демонстрирани в Арена. Докладът отчита проведените събития за
шест седмици и ни дава представа за параметрите на създаване и представяне на
произведения в тази уникална форма.
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The paper will present the most prominent examples of diorama- and
panorama museums institutionalized between 2002 and 2009 from a historical
perspective. Against the backdrop of official cultural politics as well as ongoing
societal and political debates, it will make the point that the panoramas became a
means of identity politics by delineating how the panorama as a medium was used by
different groups in society to represent and negotiate national founding myths and,
thus, national identity.
Ass. Prof. Matthew Lopas
Hendrix College, Conway AR, USA
Matthew Lopas will discuss his experiences as a perceptual painter of interior
spaces. He will examine his evolution from painting in a viewfinder mode to painting
as if from a central point in a sphere. If one paints as one turns the head to encompass
the entire globe of perception, one produces an image that is uniquely distorted. The
viewer is “in” the painting in a way that is impossible with conventional methods. This
type of imagery creates the possibility of a profound emotional intimacy.
Matthew Lopas has discovered that this is similar to mapping the globe. Just
as the cartographer can rigorously choose what to “distort” and what to keep “true”
by selecting a projection system and then applying it according to an agenda, he has
discovered that the same rigor can be applied to perceptual. He has learned artists
can intuitively choose what to “distort” and what to keep “true” with the rigor of the
mapmaker. Applying this modality to painting interiors creates the possibility of
inverting, twisting, stretching, duplicating, and bending objects in a poetic way more
reminiscent of expressionism than realism.

Moving in Circles. The ICCI360 Arena
Ass. Prof. Martin Woolner
Director of Innovation for the Creative and Cultural Industries (ICCI)
Plymouth University, Faculty of Arts, United Kingdom
During the summer of 2012 (27th July to 9th September) ICCI, Plymouth
University is presenting a 360° arts, multimedia and performance festival following
the aspirations of the London 2012 Olympic and Paralympic Games, Cultural
Olympiad. The venue is a twenty one metre diameter structure containing a six metre
high 360° projection screen, surround sound, a performance space and a large
auditorium. The panoramic film format was envisaged resulting from imaging
research that has been undertaken by ICCI over recent years.
ICCI has commissioned artists and filmmakers, published open calls for
content to image makers and performance artists and created its own productions,
contributing to more than a hundred new 360° works being produced and showcased
within the ICCI360 Arena. This paper will report on the six weeks of events and
provide an insight to the parameters of creating and presenting works in this unique
format.
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Списък на участниците
с кратки биографични данни
1. Марина Еленкова
Специалист в Дирекция „Военноисторически музеи” Плевен, България
marina_elenkova@abv.bg

Марина Еленкова от 2008 г. е
специалист в отдел „Връзки с
обществеността” към Дирекция
„Военно-исторически музеи” Плевен.
Участва в научноизследователската
дейност на институцията, свързана с
битката при Плевен през 1877 г.. Има
публикувани статии в периодичния
печат.

2. Илияна Карагьозова
Специалист в Дирекция „Военноисторически музеи” Плевен, България
panoramapleven@gmail.com

Илияна Карагьозова е специалист в
Дирекция „Военно-исторически музеи”
Плевен от 2006 г. Работи като методист
в отдел „Връзки с обществеността” и
отговаря за цялостната подготовка на
екскурзоводския състав. Има
публикации в периодичния печат.

3. Доц. д-р Милко Аспарухов
Директор на Дирекция „Военноисторически музеи” Плевен, България
panoramapleven@gmail.com
Мария Монова
Зам.директор на Дирекция „Военноисторически музеи” Плевен, България
mary_plbg@abv.bg

Доц. д-р Милко Аспарухов, археологмедиевист. От 1998 г. е директор на
Дирекция „Военно-исторически музеи”
Плевен, чуждестранен член на Руската
Академия за естествени науки, член на
Съюза на учените в България. Автор е
на две монографии и повече от
четиридесет научни статии.
Мария Монова е зам.директор,
зав.отдел „Връзки с обществеността” в
Дирекция „Военно-исторически музеи”
Плевен. Редактор е на Сборник
военноисторически музеи Плевен.

4. Любов Прошина
Ръководител отдел „Информация и
експозиции, художествена критика”
Студио на военните художници
„ М . Б . Г р е к о в ”, М и н и с т е р с т в о н а
отбраната на Руската федерация
laproshina@gmail.com

Студиото на военните художници
„M. Б. Греков” съществува в Русия от
1934 година. Този уникален творчески
екип се състои от представители на
рядката професия военни художници.
Основната цел от създаването
на студиото е да посвети изкуството си

38

List of participants
with brief biography
1. Marina Elenkova
Specialist

in

Marina Elenkova has been a specialist

the

Military

Historical

in the Public Relations Department of the

Museums, Pleven, Bulgaria

Military Historical Museums Pleven since

marina_elenkova@abv.bg

2008. She participates in research at the
institution associated with the Battle of
Pleven in 1877. She has published
articles in periodicals.
Iliana Karagiozova is a specialist in

2. Iliana Karagyozova
Specialist

in

the

Military

Historical

the Military Historical Museums Pleven

Museums, Pleven, Bulgaria

from

panoramapleven@gmail.com

Methodologist in the Public Relations

2006.

She
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as
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Department and is responsible for overall
training
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guiding

staff.

She

has

publications in the press.
Prof.

3. Assoc. Prof. Milko Asparuhov

Milko

archaeologist

panoramapleven@gmail.com

and

Asparuhov
medievalist.

is

From

Mariya Monova

1998 he was Director of the Military

mary_plbg@abv.bg

Historical

Military

Historical

Museums,

Pleven,

Museums,

Pleven,

foreign

member of Russian Academy of Natural
Sciences, member of the Union of

Bulgaria

Scientists in Bulgaria. He is the author of
two monographs and more than forty
scientific papers.
Maria Monova is Deputy Director, Head of
the Public Relations department. Editor
of Military Historical Museums Pleven
Collection.
The Military Art Studio named after

4. Lyubov Proshina
The Studio of Military Artists named after

M.B. Grekov has existed in Russia since

M.B. Grekov, Ministry of Defence of the

1934. This unique creative team consists

Russian Federation

of representatives of the rare profession

Head of the department of information

– military artists.
The main objective from the time of

and exhibitions, art critic
laproshina@gmail.com

The Studio's foundation is to dedicate
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в услуга на историята и настоящето на
страната. Студиото си поставя за
задача да възроди страниците на
руската бойна слава и храбростта на
руския войник в запомнящи се
художествени образи.
Студиото е участвало в
създаването на мащабни държавни
проекти в продължение на 78 години
от своето основаване. Хиляди
класически произведения на
исторически и батални теми, повече от
70 диорами и панорами в света,
рисуване и възстановяване на църкви,
скулптурни комплекси в цялата страна
- всички създадени от художниците на
студио Греков, които продължават
традицията на реалистичното
изкуството и панорамната живопис.
5. Марина Збоевская
Музей-панорама „Бородинска битка”,
Москва, Русия
mpbb@mail.ru

Марина Збоевская, родена през
1973, е ръководител на отдел
„Маркетинг” в музей-панорама
„Бородинска битка”, Москва, Русия
като отговаря за рекламните проекти и
връзките с обществеността. Тя е член
на изследователски групи, подготвящи
публикации за изкуството на руския
художник баталист Франц Рубо. От
2002 г. работи в музей-панорама
„Бородинска битка”. Има научна
степен кандидат на икономическите
науки.

6. Ги Тюс
Исторически музей на Люксембург
G.Thewes@musee-hist.Lu

Ги Тюс, роден през 1967 г. е
уредник в Историческия музей на град
Люксембург, като отговаря за
експозициите и колекциите. Магистър
по история от Католическия
университет в Лувен, Белгия.
Докторска дисертация в Университета
на Люксембург. Неговите изследвания
се фокусират върху ранната
съвременна, международна, градска и
военна история.
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their art to the service of History and the
Present of our Country. The Studio sets
itself the task of recreation pages of
Russian arm's glory and Russian soldier's
valour in the memorable artistic images.
The Studio has participated in the
creation

of

large-scale

government

projects for 78 years of its work.
Thousands of classic works on the
historical and battle themes, more than
70 dioramas and panoramas in the
world,

painting

and

restoration

of

churches, sculptured complexes across
the country - all created by Grekov
Studio's

artists

who

continue

the

tradition of realist art and skill of a
panoramic art.
Zboevskaya Marina (born in 1973) is

5. Marina Zboevskaya
Museum-panorama

The

Battle

of

the Head of the marketing department at

Borodino, Moscow / Russia

the Museum-panorama the Battle of

mpbb@mail.ru

Borodino

(Moscow,

Russia)

with

responsibility for advertising projects
and public relations. She also serves as a
member of research groups preparing
the publications about the art works of
Russian battle-painter Franz Roubaud.
She joined the Museum-panorama in
2002. She has a degree of the candidate
of economic science
Guy Thewes (born in 1967) is curator

6. Dr. Guy Thewes
Musée

d'Histoire

de

la

Ville

de

at the Historical Museum of the City of

Luxembourg

Luxembourg

G.Thewes@musee-hist.lu

exhibitions
studied

with
and

History

responsibility

collections.
at

the

He

for
has

Université

Catholique de Louvain, Belgium (MA) and
the University of Luxembourg (PhD). His
research

focuses

on

early

modern,

transnational, urban and military history.
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Последната му книга е “Stande,
Staat

und

Militar.

Finanzierung

der

Osterreichischen

Versorgung

und

Armee

den

in

Niederlanden

1715-

1795” (Bohlau, 2012). През 2006 той
ръководи

създаването

на

нова

панорама вътре в музея.
Сара Велас е основател и директор

7. Сара Велас,
Панорамата Велаславасей,

на Панорамата Велаславасей

Лос Анжелис, САЩ

Анджелис,

sara@panoramaonview.org

експозиционна зала, театър и градина

която

в

в Лос

своята

представя разнообразни забавления
от

епохата,

предшестваща

киното.

Основните атракции включват 360 градусовата

арктическа

панорама

„Сияние от севера”, дългата 270 фута
движеща

се

панорама

„Голямото

движещо се огледало на Калифорния”
и градинска инсталация - алпинеум,
използвана

за

китайски

оперен

спектакъл, наречен „В преследване на
зелената

мечта”.

Член

на

Международния съвет на панорамите,
г-жа Велас пътува много по целия свят,
за да улови уникалната атмосфера на
панорамното

изкуство

–

на

историческото

от

и

на

19

в.

съвременните му прояви. Тя е дълбоко
загрижена за архитектурното опазване
и е работила като доброволец активист
в

Съвременния

Анджелиската

комитет

служба

за

на

Лос

охрана.

Родена в град Панорама, Калифорния,
Сара Велас получава бакалавърска
степен по живопис от Вашингтонския
университет в Сейнт Луис, Мисури и
живее в Лос Анджелис.
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His most recent book is “Stände,
Staat

und

Militär.

Finanzierung

der

Österreichischen

Versorgung

und

Armee

den

in

Niederlanden

1715-

1795” (Böhlau, 2012). In 2006, he
supervised

the

creation

of

a

new

panorama inside the museum.
Sara Velas is the founder and director

7. Sara Velas
The Velaslavasay Panorama, Los

of the Velaslavasay Panorama in Los

Angeles / USA

Angeles, which presents a variety of pre-

sara@panoramaonview.org

cinematic

entertainments

in

its

exhibition hall, theatre and gardens.
Major efforts include the 360-degree
arctic panorama Effulgence of the North,
the 270-foot-long moving panorama The
Grand Moving Mirror of California, and a
garden rockery installation paired with
Chinese

Opera

performances

tilted

Pursuing the Verdant Dream. A member
of the International Panorama Council,
Ms.

Velas

has

travelled

extensively

throughout the world to experience the
unique immersive state offered by the
panoramic art form in both its historic
19th

century

manifestations.
concerned

and
She

with

contemporary
is

also

deeply

architectural

preservation and has worked as a
volunteer

activist

Committee

of

with
the

the

Los

Modern
Angeles

Conservancy. Born in Panorama City,
California, Sara Velas received her BFA in
Painting from Washington University in
Saint Louis, Missouri and resides in Los
Angeles.
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8. Венцислав Чаков,
Исторически музей, Балчик,
България,
vchakov@abv.bg

Венцислав Чаков е роден в Балчик,
България, през 1969 година. След като
завършва специалност зъботехника в
Полувисшия медицински институт „Д-р
Н. Николаев” във Варна, той отива да
учи история, получавайки
бакалавърска степен от Шуменския
университет „Епископ Константин
Преславски”, и магистърска от
Великотърновския университет „Св.
Св. Кирил и Методий”. В момента
работи като уредник в Историческия
музей в Балчик към отдел „История на
България: 15-19-ти век”. Неговата
изследователска работа е в областта
на военната история, военните
униформи и авиационна хералдика.
Интересите му включват историята на
панорамното изкуство и баталната
живопис. Има участие в повече от 40
статии на български специалисти и
публикации в пресата. Някои от
неговите илюстрации са включени и в
чуждестранни издания.

9. Вероника Френкс,
Ма Плум, Висинген, Холандия
veronica@frenks.com

Вероника Френкс (1956) учи
романски езици и работи като
независим изследовател и публицист,
предимно на исторически теми.

10. Проф. Тиаго Лейтао де Соуса
PROURB-FAU-UFRJ Рио де Жанейро /
Бразилия
leitao.thiago@gmail.com

Тиаго Лейтао е архитект и
докторант по Programa де POSGraduacao на Urbanismo FAU / UFRJ,
Рио де Жанейро, Бразилия.
Магистратура по наука и изкуства,
PROURB-FAU-UFRJ Рио де Жанейро,
реализирана в Sint-Lucas Architectuur,
Hogeschool Voor Wetenschap & Kunst,
Брюксел, 2007-2008. Заместващ
професор в родния си университет FAU
/ UFRJ, 2009. От 2010 г. е професор в
Pontificia Universidade Catolica PUC-Rio
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8. Ventislav Chakov

Ventsislav

Chakov

was

born

in

Historical Museum of Balchik /

Balchik, Bulgaria, in 1969. Having taken

Bulgaria

a college degree in Dental Technology

vchakov@abv.bg

from 'Dr N. Nikolaev' Medical Institute in
Varna, he went on to study History,
obtaining his bachelor's degree from
'Episkop

Konstantin

Preslavski'

University of Shumen, and his master's
degree from 'Saints Cyril and Methodius'
University

of

Veliko

Turnovo.

He

currently works as a curator at the
Historical Museum of Balchik and is
responsible for the 'History of Bulgaria:
15th-19th Centuries' department. His
research work is in the field of military
history, military uniform, and aviation
heraldry. His interests include history of
the art of panorama and battle painting.
He has contributed over 40 articles to
Bulgarian

specialist

and

popular

publications. Some of his illustrations
have also been included in foreign
publications.
Drs. Veronica Frenks (1956) studied

9. Drs. Veronica Frenks
Ma Plume, Vlissingen / Netherlands

romance languages and works as an
independent researcher and publicist,

veronica@frenks.com

mainly about historical subjects.
Thiago Leitão, is an architect and Phd

10. Prof. MSC Thiago Leitão de Souza
PROURB-FAU-UFRJ Rio de Janeiro / Brazil

Student

leitao.thiago@gmail.com

Graduaçãoem Urbanismo FAU/UFRJ, Rio

in

Programa

de

Pós-

de Janeiro, Brazil. Master in Science of
Arts, PROURB-FAU-UFRJ Rio de Janeiro,
co-realized at Sint-Lucas Architectuur,
Hogeschool voor Wetenschap & Kunst,
Brussels, 2007-2008. Was substitute
Professor

of

his

home

university

FAU/UFRJ 2009. Since from 2010, he is
Professor
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at

Pontifícia

Universidade

и Universidade на Gama Filho UGF-RJ,
където

преподава

архитектурата
разработва

и

теми

в

областта

на

урбанистиката,
и

статии

за

панорамите, компютърна графика и
техника,

скициране

и

смесени

дигитални експерименти.
Щефан Отерман, който през 1980

11. Д-р Щефан Отерман

година създава своята първа мащабна

Асизи ООД, Берлин, Германия

работа върху феномена и фасадата на

stephan.oettermann@asisi.de

панорамата, днес е уредник в Асизи
ООД.
Ядегар Асизи е почетен директор

12. Проф. Ядегар Асизи
Асизи ООД, Берлин,

на частното дружество Асизи ООД,

Германия

което

office@asisi.de

панорамните експозиции на различни

от

2003

година

управлява

сменящи се теми в Лайпциг, Дрезден, а
сега също и в Берлин
Кристина Цакалия е завършила

13. Кристина Цакалия
Фондация по изкуствата Телоглион,

История и Археология и Философския

Солун, Гърция

факултет на Аристотел университет,

chtsagka@tf.auth.gr

специализирайки
история

на

археология

изкуството.

и

Има

магистърска степен по класическа и
римска археология и е кандидат на
науките по класическа археология и
изкуство със специалност скулптура.
Работи
обекта

като

археолог

под

наблюдението
Министерство

на

няколко

ръководството
на

на

и

гръцкото

културата

и

Аристотел университет в Македония и
Тракия /сред тях са разкопките в Пела,
Виржина и Дион/. От 2008 г. работи
във

Фондация

Телоглион

„Експозиционен и фондове”
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в

отдел

Católica PUC-Rio and Universidade Gama
Filho UGF-RJ, where he teaches in the
Architectural

and

Urbanism

representation field, developing subjects
and articles about Panoramas, Computer
graphics techniques, Drafting, Freehand
sketches and mixed digital experiences
Stephan Oettermann, who in 1980

11. Dr. Stephan Oettermann

created the first major work on the

asisi GmbH, Berlin / Germany

phenomenon and face of panoramas, is

stephan.oettermann@asisi.de

today the curator of asisi GmbH
Yadegar Asisi is Spiritus rector of the

12. Prof. Yadegar Asisi

privately owned asisi GmbH, which since

asisi GmbH, Berlin / Germany

2003 has been mounting panorama

office@asisi.de

exhibitions on a variety of changing
themes in Leipzig, Dresden, and now also
in Berlin.
Christina

13. PhD cand. Christina Tsagkalia
Teloglion Foundation of Art, Thessaloniki

Tsagkalia

has

studied

History and Archaeology, Faculty of

/ Greece

Philosophy, in the Aristotle University

chtsagka@tf.auth.gr

specializing in Archaeology and History of
Art. She has a Master degree in Classical
and Roman Archaeology and is a PhD
candidate in Classical Archaeology and
Art with specialization in sculpture. She
has worked as archaeologist in several
excavations

conducted

under

the

supervision of the Greek Ministry of
Culture and the Aristotle University of
Thessaloniki in Macedonia and Thrace
(among them are the excavations in
Pella, Vergina and Dion). Since 2008, she
belongs to the staff of the Teloglion
Foundation A.U.Th., in the department of
exhibition's organization and the Tonis
Spiteris Archive.
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14. Сюзън Рей,
Ню Йорк, САЩ
gribble@earthlink.net

Сюзан Рей живее и работи в Ню
Йорк. Изследванията си върху
панорамите и подобни „оптични
забавления” тя представя на
конференциите на Международния
Съвет на Панорамите и на общността
„Магически фенер”. За
Викторианското общество в Америка,
тя изнася доклад за панорамите в Ню
Йорк. Нейните изследвания са
публикувани във вестник „Магически
фенер” и в бюлетина на Обществото за
индустриална археология.

15. Силвия Алтинг фон Хюсау
Амстердамски университет, Холандия
sl.altingvangesau@gmail.com

Силвия Алтинг фон Хюсау (1988)
има бакалавърска степен по театрално
обучение и история на изкуството.
През август 2012 г. тя ще завърши
изкуствознание към Университета в
Амстердам. В момента пише дипломна
работа на тема панорамите в
Амстердам през деветнадесети век.
Използвайки историята на всички
панорами, показвани в Амстердам, тя
иска да обясни мястото на панорамата
в променящия се град.

16. Проф. Ерки Хутамо,
Катедра Дизайн и медийни изкуства,
Калифорнийски университет, Лос
Анжелис, САЩ
erhuhta@ucla.edu

Ерки Хутамо е професор по история
и теория на медиите в Университета на
Калифорния в Лос Анджелис, катедра
Дизайн и медийни изкуства. Има
докторска степен по културна история.
Той е широко известен като пионер медиен археолог. Неговите най-нови
книги са Медийна Археология:
подходи, приложения и последици
(ред. Jussi Parikka, Университета на
Калифорния Прес, 2011) и голяма
монография Илюзиите в движение:
Медийна Археология на движещата се
панорама и свързаните с нея гледки
(предстоящо през есента на 2012 г.,
МИТ Прес)
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14. Suzanne Wray

Suzanne Wray lives and works in New

New York / USA

York City. Her research on panoramas

gribble@earthlink.net

and related “optical entertainments” has
been presented at conferences of the
International Panorama Council and the
Magic

Lantern

Society.

For

the

Metropolitan Chapter of the Victorian
Society in American, she lectured on
panoramas in New York. Her research
has been published in the Magic Lantern
Gazette, and the Society for Industrial
Archeology newsletter.
Sylvia Alting van Geusau (1988)

15. Sylvia Alting van Geusau MA

studied Theatre Studies and Art History

University of Amsterdam / Netherlands

at the University of Amsterdam. In

sl.altingvangeusau@gmail.com

August she obtained her Master degree
in Art Studies. In her master thesis she
gave an detailled overview of the history
of all panoramas exhibited in Amsterdam
in the nineteenth century. Using this
history she explained the position of the
panorama within the changing city of
Amsterdam
Erkki Huhtamo is Professor of Media

16. Ph.D. Erkki Huhtamo
University of California Los Angeles,

History and Theory at the University of

UCLA Department of Design Media Arts,

California Los Angeles, Department of

Los Angeles / USA

Design Media Arts. He holds a Ph.D. in

erhuhta@ucla.edu

cultural history. He is widely known as a
pioneering
most

media

recent

archaeologist.

books

are

His

Media

Archaeology: Approaches, Applications,
and Implications (ed. with Jussi Parikka,
University of California Press, 2011) and
a large monograph, Illusions in Motion: a
Media

Archaeology

Panorama

and

of

Related

the

Moving

Spectacles

(forthcoming Autumn 2012, The MIT
Press).
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17.Проф.Мачико Кусахара
Васеда университет, Токио, Япония
kusahara@waseda.jp

Мачико Кусахара е профессор в
Училището по култура, медии и
общество, Васеда университет, Токио.
Нейните изследвания се фокусират
върху взаимодействието между
медийната култура, технологиите и
обществото, както в началото на
зрителната култура, така и в
съвременното медийно изкуство.
Публикациите и на английски език
включват „Изкуството като средство:
Нов подход в разбирането на
съвременното японско медийно
изкуство” (2007). „Ще отворим
Панорама-кан”, „Началото на манията
панорама в ерата Мейджи” (2010), и
„Детските филми, местните медии и
японската мода” (2011).

18. Доминик Хенсън
Кралски музей на въоръжените сили и
военна история, Брюксел, Белгия
dominique.hanson@klm-mra.be
д-р Наташа Питърс
Кралски музей на въоръжените сили и
военна история, Брюксел, Белгия
natasja.peeters@klm-mra.be
Пол Пилигри
Пилигри НВ, Брюксел, Белгия
paul@pelegrie.be

Наташа Питърс има бакалавърска
степен по история (Свободен
университет, Брюксел, 1994) и
докторска степен по история на
изкуството и археология (Свободен
университет, Брюксел, 2000). Тя е
била аспирант на Белгийския фонд за
научни изследвания (1994-98),
изследовател в
Грьонинген
университет (2000-03), куратор на
изложбата De uitvinding van het
landschap. Het Vlaamse landschap van
Patinir tot Rubens, 1520-1700, Antwerp,
RMFA (2004), и научен сътрудник към
Рубенс-проект и експозиция в RMFA в
Брюксел (2004-06). През 2006 г. тя
става уредник на художествените
колекции в Кралския музей на
въоръжените сили и военната история,
Брюксел. От 2011 г. тя е ръководител
на отдел „Изложби, публикации и
изкуства” на музея. Води курс по
европейска живопис в Свободния
университет в Брюксел (2008-2011).
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17. Prof. Machiko Kusahara

Machiko Kusahara is Professor at the

Waseda University, Tokyo / Japan

School of Culture, Media and Society,

kusahara@waseda.jp

Waseda University, Tokyo. Her research
focuses on the interplay between media
culture, technology, and society in both
early visual culture and contemporary
media art. She has curated, written, and
juried internationally since mid 1980s.
Publication in English includes "Device
Art: A New Approach in Understanding
Japanese

Contemporary

Media

Art"

(2007). ""We Will Open the Panoramakan", The Beginning of the Panorama
Craze in Meiji Era" (2010), and "The
'Baby Talkie', Domestic Media, and the
Japanese Modern" (2011).
Natasja Peeters has a Ba in History

18. Dominique Hanson
Royal Museum of the Armed Forces and

(Vrije Universiteit Brussels, 1994) and a

Military History, Brussels / Belgium

PhD in History of Art and Archaeology

dominique.hanson@klm-mra.be

(Vrije Universiteit Brussels, 2000). She

Dr. Natasja Peeters

was an aspirant of the Belgian Fund for

Royal Museum of the Armed Forces and

Scientific Research (1994-98), post-doc

Military

History,

Brussels

/

Belgium

researcher

at

Groningen

University

natasja.peeters@klm-mra.be

(2000-03), curator of the exhibition De

Paul Pelegrie

uitvinding

van

het

landschap

landschap.
van

Patinir

Het

Pelegrie NV / Belgium

Vlaamse

paul@pelegrie.be

Rubens, 1520-1700, Antwerp, RMFA

tot

(2004), and scientific collaborator of the
Rubens-project and exhibition at the
RMFA of Brussels (2004-06). In 2006,
she became curator of the art collections
in the Royal Museum of the Armed Forces
and Military History, Brussels. Since
2011,

she

is

head

of

exhibitions,

publications and arts of the museum. She
taught the course of European painting at
Vrije Universiteit Brussels (2008-2011).
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Публикувала е многобройни
художествено-исторически статии от
1993 г. насам и е редактирала много
книги. Докторската и дисертация ще
бъда публикувана през 2012 г. от
Кралската академия на науките,
литературата и изкуството на Белгия, с
п о дк р еп ат а н а ф о н даци ят а н а
Белгийския университет.
19. Патриция Керн
Магистърска программа за
транскултурни изследвания, Карл
Ясперс Център, Хайделберг, Германия
kern@asia-europe.uni-heidelberg.de

Патриция Керн завършва
университет в Инсбрук със
специалност история и втора
специалност - медийно обучение. Има
допълнителна специалност по древна
история от същия университет. Като
асистент в Катедрата по съвременна
история в Хайделбергския университет
от 2008-2009, тя се насочва към
историята на Турската република. От
2009 г. тя е член на програмата за
транскултурни изследвания в клъстера
„Азия и Европа в глобален контекст” в
Хайделбергския университет, с проект
за дисертация върху „Музеите и
политиката на паметта в съвременна
Турция”

20. Доц. Матю Лопес
Хендрикс колеж, Конуей, Аризона,
САЩ
matlopas@gmail.com

От 2000 г. Матю Лопес е доцент по
изкуствата в Хендрикс Колеж, Конуей,
Аризона
Училище по изкуствата Йейл,
M.F.A. жвопис и графика, 1995
Художествен институт Чикаго, B.F.A.,
живопис и рисуване, 1991 Мичигански
университет, BA, Изкуства и
идеи/китайски изследвания, 1988
Тайван, един семестър изучава
китайски език с частни уроци, 1986
Нанджинг университет, един семестър
изучава китайски език и съвременна
китайска история, 1985.
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She

has

published

numerous

art-

historical articles since 1993 and edited
various books. Her PhD will be published
in 2012 by the Royal Academy of
Sciences, Letters and Arts of Belgium,
with the support of the Belgian University
Foundation.
Patrizia

19. MMag. Patrizia Kern

Kern

graduated

from

Graduate Programme for Transcultural

Innsbruck University with a major in

Studies, Karl Jaspers Centre, Heidelberg

History and a minor in Media Studies.

/ Germany

She holds an additional major in Ancient

kern@asia-europe.uni-heidelberg.de

History from the same University. As a
research and teaching assistant at the
Department of Contemporary History at
Heidelberg University from 2008-2009,
her focus was on the history of the
Turkish Republic. Since 2009 she is a
member of the Graduate Program for
Transcultural Studies within the Cluster
“Asia and Europe in a Global Context” at
Heidelberg University with a dissertation
project

on

“Museums

and

memory

politics in contemporary Turkey”.
Since

20. Ass. Prof. Matthew Lopas
Hendrix College, Conway AR / USA
matlopas@gmail.com

2000

Matthew

Lopas

is

teaching as Associate Professor of Art
with tenure at Hendrix College, Conway,
AR
Yale School of Art, M.F.A., Painting and
Printmaking, 1995School of the Art
Institute of Chicago, B.F.A., Painting and
Drawing, 1991 University of Michigan,
B.A., Arts and Ideas/Chinese Studies,
1988 Taiwan, semester in studying
Mandarin Chinese in private tutorial,
1986

Nanjing

University,

Semester

studying Mandarin Chinese and Modern
Chinese History, 1985
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21. Проф. Мартин Улнър
Директор на Иновации за творческите
и културни индустрии, Факултет по
Изкуствата, Плимут Университет,
Великобритания
M.Woolner@plymouth.ac.uk

Мартин Улнър е Директор на
Иновации за творческите и културни
индустрии в Плимут университет. Той е
и директор на
специалистите в
областта на научните изследвания на
изображенията и производството на
360о филми, анимации
и
интерактивни игри с цел забавление и
обучение. ICCI360 разпространява
знания чрез организирането на много
семинари за филми и анимация,
образователни семинари, научно
изследователски симпозиуми,
техническа помощ и съвместна
продукция.
В продължение на три години
Мартин Улнър развива в
сътрудничество с Igloo Vision Limited,
Великобритания
това 360о
мултимедийно място, подходящо за
туристически цели. В резултат на това
се появяват редица структури с
различни размери и конфигурации,
които са подходящи за различни
събития. Улнър е продуцент
на
фестивала, който ще използва найголямата от тези структури, 21
метровата Арена, която ще бъде
използвана за Олимпийските и
Параолимпийските събития това лято.
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21. Ass. Prof. Martin Woolner

Martin Woolner is Director of ICCI

Plymouth University, Faculty of Arts /

(Innovation for the Creative & Cultural

United Kingdom

Industries) at Plymouth University, UK.

Director of Innovation for the Creative

He is also Director of ICCI360, specialists

and Cultural Industries (ICCI)

in imaging research and the production

M.Woolner@plymouth

of 360° film, animation, performance
and interactive multiplayer games for the
purposes

of

entertainment

education.

ICCI360

developed

knowledge

and

disseminates
through

its
the

provision of many film and animation
workshops,

education

seminars,

research symposia, technical support
and collaborative productions.
For three years Martin Woolner has
been developing in collaboration with
Igloo

Vision

Limited,

UK

a

360°

multimedia venue that is suitable for
touring purposes. This has resulted in a
number of structures of various sizes and
configurations that are suitable for a wide
range of events and functions. Woolner is
the producer for the festival that will be
using the largest of these structures, the
21 metre ICCI360 Arena that will be used
for the Olympic & Paralympic events this
summer.
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Обикновено Общо събрание 2012 - покана и дневен ред
Уважаеми членове на МСП, скъпи приятели на общността на
панорамите,
Съгласно член 16 от устава на МСП, за нас е чест да Ви поканим
да присъствате на Общото събрание на МСП, което ще се проведе в
Община Плевен, пл. Възраждане, N1, 5800 Плевен, България във
вторник, 11 септември, 2012 г., от 16.30 до 17.30 ч., местно време.
Дневният ред е както следва:
1. Откриване на Общото събрание и приемане на дневния ред
2. Одобряване на протоколите от Учредителното Общо събрание 2011
г. в Гетисбърг, Пенсилвания, САЩ
3. Доклад на президента
4. Финансов отчет за 2011 и освобождаване от отговорност на
Изпълнителния съвет
5. Избори
а. Изпълнителен борд
б. Членове
6. Стратегически план за 2012-2013 г.
7. Бюджет за 2012 г. и 2013 г.
8. Членски такси 2013 г.
9. Информация за предстоящите конференции
10. Назначаване на почетни членове
11. Други и закриване на събранието
Общото събрание е отворено за всички участници в 21
международна конференция на панорамите, но само записаните IPC
членове имат право да гласуват.
Най-добри пожелания,
От името на Изпълнителния съвет на IPC,
Ернст Щорм, Патрик Дайхер
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Ordinary General Assembly 2012 - invitation and agenda
Dear member of IPC, dear friend of the panorama community,
According to Article 16 of the Statutes of IPC, we are honoured to
invite you to attend IPC's General Assembly, which will take place at Pleven
Mu-nicipality, sq. Vazrazhdane, N1, 5800 Pleven, Bulgaria on Tuesday, 11
September, 2012 from 16.30 to 17.30, local time.
The agenda is as follows:
1. Opening of the Assembly and approval of the Agenda
2. Approval of the Proceedings of the Constituent General Assembly 2011 in
Gettysburg PA, USA (s. attached file)
3. President's Report
4. Financial report 2011 and discharge for the Executive Board
5. Elections
a. Executive Board
b. Auditors
6. Strategic Plan 2012-2013
7. Budget outlines 2012 and 2013
8. Membership fees 2013
9. Information on forthcoming conferences
10. Appointing Honorary Members
11. Any other business and closing of the Assembly
The General Assembly is open to all participants of the 21st International
Panorama Conference, but only enrolled IPC members are entitled to vote.
Best regards,
On behalf of the IPC Executive Board,
Ernst Storm
President

Patrick Deicher
Secretary-General
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HIGHLIGHTs in the Post – conference tour
The town of Veliko Tarnovo
Tarnovo was a capital of the Medieval Bulgarian kingdom more than two
centuries (since the end of XII to the XIV c.). It was a center of political,
administrative, religious and cultural life of the kingdom. Contemporaries have
described it as “God's preserved town”, “The Great Tarnov”, “The queen of the towns”,
”the second town in words and acts after Constantinople”. Tarnovo became a capital
of the restored Bulgarian state in 1186 after two-century Byzantine rule. The
strategic location and the fact that Tarnovo had been one of the best fortified towns in
the XII c. was a precondition for its choice as a capital. The capital was extended on
three hills: Tsarevets, Trapezitsa and Momina krepost. They were fortified by
impressive walls. Residential quarters arouse on the slopes towards the river of
Yantra and on its banks. The inaccessible hill of Tsarevets was the best place where
the supreme power of the Bulgarian tsars could be established. The sophisticated
fortress system ensured safety of the citizens. The main entrance of the fortress was
the west one. It was fortified by four consecutive gates and turrets above them. There
was a wooden draw-bridge in front of the first gate.
The king's palace and the Patriarchal complex were the most impressive
ensembles on the hill. The Medieval Bulgarian rulers and their entourage resided at
the palace. The complex was reconstructed several times in the period XII-XIV c. It
was surrounded by high fortress wall with turrets. Richly decorated buildings were
facing an inner yard.
The Patriarchate – “The mother of all Bulgarian churches”- headed the
religious life of the kingdom. It was protected by fortress walls and turrets. Libraries,
residential buildings and offices of the patriarch, cells of monks were built inside. The
patriarchal church “Ascension of Christ” with a Bell-tower were erected in the center
of an inner yard.
Baldwin's Tower was named after the Latin Emperor Baldwin of Flanders,
captured during the Battle of Adrianople in 1205 by Tsar Kaloyan. According to the
legend, Baldwin was imprisoned in this tower after the battle and died there.
The fortress amazes with the number of the orthodox churches raised there
– 23 churches, 4 of them belonged to monasteries. Their facades were decorated with
the typical of the epoch pictorial style and the walls were painted with marvelous
frescoes. The entirely rebuilt patriarchal church “Ascension of Christ” could be seen in
our days. The fortress Tsarevets is nowadays one of the most visited landmarks in the
country.
Trapezitsa Hill is located northwest of Tsarevets and was known for its many
churches and as the main residence of the nobility. In the Middle Ages it was among
the main European centres of culture and gave its name to the Tarnovo Artistic School
of architecture, painting and literature. Archaeological studies here continue and new
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important finds are constantly discovered.
Holy Forty Martyrs Church
This church is the Bulgarian most famous medieval monument of Veliko
Tarnovo. It was built and painted in the reign of the Bulgarian Tsar Ivan Assen II in
honor of his great victory at the Battle of Klokotnitsa over the Despotate of Epirus
under Theodore Ducas on March 9, 1230 (the day of St. 40 Martyrs). This is the main
church of the monastery of the Great Lavra at the foot of Tsarevets on the left bank of
the Yantra River.
Some of the Bulgarian Empire's most significant historical records are stored
in the church, including Omurtag's Column, Asen's Column and the Border Column
from Rodosto from the rule of Khan Krum. The columns of Khan Omurtag and khan
Krum are written in Greek language. The inscription of Omurtag is about building of a
new glorious palace on Danube River, location is still unknown. The second part of the
inscription is a legacy for the new generations to remember the deeds of Omurtag.
These columns were placed in the church by Ivan Asen II as a tribute to his mighty
ancestors.
In the first years of Ottoman rule, the church preserved its Christian
character, possibly until the first half of the 18th century. It was then converted to a
mosque, with the mural paintings, the icons and the iconostasis being destroyed and
alterations being made to the structure itself in 1853. Only a limited number of
paintings are preserved, primarily from the northern half of the narthex's west side.
Archaeological research of the church began as early as the 1850s, but
excavations were first made in 1906 and 1914, after it was badly damaged by an
earthquake in 1913. The full independence of Bulgaria from the Ottoman Empire was
proclaimed by Tsar Ferdinand on 22 September 1908 in the church.
In 1972, a royal burial of a 1.9 m-tall accoutred man was excavated that
included a massive (61.1-gram) gold ring bearing a heraldic image and the inscription
Kaloyanov prasten ("Kaloyan's ring") in negative. After extensive reconstruction
works, the Holy Forty Martyrs Church was fully renovated in the 2000s and opened
once again to the public, with an official inauguration on 14 September 2006. The
church modern look greatly resembles its medieval structure. Following the church's
reconstruction, it has been used as the burial place for the remains of Bulgarian
emperors and nobility. In the church are buried the kings Kaloyan, Ivan Asen II,
Michael Shishman, and Queens Mary and Irina Ana, St. Sava of Serbia, and many
other members of the royal family and the Bulgarian aristocracy. It also contains the
remains of Kaloyan taken 800 years after his death.
The church was declared a National Antiquity and architectural monument of
national importance in addition to artistic monument of national interest.
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The Samovodska charshia
The Samovodska charshia is the old market in the old capital of Bulgaria –
Veliko Tarnovo. In the early 19 th century, when the town was rapidly developing,
there emerged a shopping centre with lots of workshops, bakeries and cafes. The
nowadays existing workshops recreate the Renaissance atmosphere. There are
cutlery, tannery, pottery, a carpenter's shops and a weaving workshop, where the
artisans follow authentic technologies of work.
During the 19 th century the important Tarnovian inns were located there.
The most popular among them was the Hadji Nikoli Inn, which has now been restored.
Today the architectural heritage site Somovodska charshia includes the
monument and the museum house of the eminent Bulgarian writer Emilian Stanev
and the monument to Stefan Stambolov – an active figure from the time of the
Bulgarian Liberation, who afterwards became Prime-minister of Bulgaria (18871894).
The village of Arbanasi
It is located on a high plateau 4 km from the city of Veliko Tarnovo. It is
known that the village existed during the time of the Second Bulgarian State (1185 1393). At that time the Bolyari living in the capital Tarnovo used it as a summer
residence. According to legend, the Tsar of Tarnovo minted coins here.
After the victory of Ivan Asen II (reign 1218 - 1241) in 1230 at Klokotnitsa
over the forces of Episcope Teodor Komnin, the kingdom of Arbanasi (now Albania)
became part of the Bulgarian Empire and many inhabitants of the new territories
settled in the region. According to one account, the village was named after the
homeland of the settlers. The main activities practiced by the residents of Arbanasi
during the Ottoman rule were animal husbandry and trade. Some inhabitants bred
silkworms.
During the 17th century, Arbanasi rose to prominence as a trading center.
The houses of wealthy traders from this period resembled small fortresses. They
appeared severe and forbidding from the outside, without balconies or terraces, with
bars on the windows and sturdy armored entrances. Within, however, they were
richly appointed and most impressive. The entire interior was decorated with doors,
windows, closets, floors with exceptionally ornate woodworking and plaster
elements, all of which demonstrates the highly developed artistic skills of the
builders.
Characteristic of the houses in Arbanasi is that because of the way they were
built, it was possible to remain inside for long periods without going out, except to the
well in the courtyard for water.
A century later the village was looted and set on fire by the Kardzhalisti
(mercenaries engaged by the Ottoman Empire who usually marauded in gangs). The
residents of Arbanasi, after suffering through an epidemic of cholera and several
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earthquakes, were forced to seek a calmer and more secure place to live.
After 1810, Arbanasi was gradually repopulated. Settlers arrived from the
Hellenic and Trevnenic Balkans, but the village was overshadowed by the Turnovo
revival. The glory that was Arbanasi is still evident in the many houses and cultic
buildings, the traditions and customs, associated with its former residents.
The most interesting museums in Arbanasi are the Konstantsaliev house,
The Birth of Christ Church, and The Church of the Archangels Michael and Gabriel.
The Konstantsaliev house
It is among the largest of the richly decorated houses that have been
preserved. It dates from the 17th century. At a later date Atanas Konstantsaliev
purchased and restored the house, and it is known by his name to the present day. In
1913, it was leveled by an earthquake. After that it was again purchased and
converted into a museum. In 1958, an exhibit of artifacts from the 19th century was
held in the house. The exposition represents the way of life of the wealthy merchants
in the period oft he zenith oft he village XVI – XVII-th c. The house is an example oft
he unique style of architecture in the village of Arbanasi – a house-fortress
surrounded by high stone walls.
Church of the Nativity
This is the earliest and the most richly decorated church in the village of
Arbanasi. It was built by stages. The oldest layer of wall-paintings is from the end of
XVI c. The church is divided into a men's section (the narthex) a woman's section (the
vestibule), and a galleries that enclose these areas on the north and west. To the east
the church adjoins The Saint John the Baptist Chapel. The narthex that can still be
viewed today at first stood alone as a church, and the murals on its walls were
executed in 1597. Also from this period are the murals The Last Judgment and The
Birth of Christ. The murals in the women's section are on the walls and entrance. The
theme of the murals in the chapel are dedicated to their patron saint, John the Baptist.
The church was declared an architectural and artistic-cultural monument in the 61st
edition of the State Records, in 1978.
One of the most interesting scenes is the genealogical tree of Jesus Christ
with the twelve ancient philosophers. It is in the narthex.
“The wheel of life” is the most impressive wall-painting in the gallery of the
church. This is the earliest presentation of the scene on the walls of Bulgarian
churches.

The Ethnographic museum Etar
The Architectural and Ethnographical Complex Etar is the first open air
museum of this kind opened in Bulgaria. The museum is situated 8 km south of the
town of Gabrovo and was established on September 7th, 1964. Etar is the old name of
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the Yantra River. The 50 museum sites, arranged over an area of 7 hectares, give a
mental picture of the architecture, folklore, crafts, traditional cuisine, household
order and clothing of the Gabrovo region from the Revival period – the second half of
18 and the 19 centuries. Of the 25 demonstrated crafts 19 are live.
Etar is the only one and unique collection of the old-times water-driven
machinery in Bulgaria.
It was build and organized by means of three methods – on site restoration, on site
preservation, transportation of originals and restoration of buildings. Etar consist of
10 objects and its one of the most rich and well kept active technical collection around
the European museums on the open air. This is the reason the water wheel to be the
emblem to the Etar. The most important specialty to the collection is that all objects
are in action as it was in the past.
The Boyana Church
The Boyana Church, in the eponymous Sofia suburb at the foot of Mt.
Vitosha, is one of the few complete and perfectly preserved mediaeval monuments
testifying to the significant contribution of Bulgarian monumental painting to
European culture in the middle Ages.
The Boyana Church was built in three stages: in the late 10th and early 11th,
the mid-13th, and the mid-19th centuries. The oldest section is a small one-apse
cross-vaulted church with inbuilt cruciform supports. It was built in the late 10th and
early 11th century. The second section, which adjoins the Eastern Church, was
commissioned by Sebastocrator Kaloyan and his wife Dessislava and in the mid-13th
century. This building belongs to the two-floor tomb-church type. The exterior is
decorated with ceramic ornaments. The last section was built on donations from the
local community in the mid-19th century.
The Boyana frescoes are an early example of the icon-painting style which
later on was adopted in mural painting and as such they mark the beginning of specific
features which strongly influenced the Tirnovo artistic school. The icon-style murals
that became widespread in the Serbian, Russian and Mount Athos monasteries during
the 14th to 16th centuries are closely related to this innovation.

National Museum of History
The National Museum of History in Sofia, founded in 1973, has become the
largest depository of Bulgaria's cultural and historical heritage, a guardian of
treasures of great cultural value/world significance, one of the biggest museums on
the Balkan Peninsula. Since its foundation the National museum of history has
accumulated over 600 000 artifacts-monuments of culture and amassed rich
archaeological and historical archive. Its funds account for one fifth of all monuments
registered in Bulgaria.
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