
ГАЛЕРИЯ СТРУКТУРА
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Галерия Структура е пространство за съвременно изкуство, подкрепящо художествената сцена чрез 
местни и международни проекти. Целта на галерията е да популяризира съвременното изкуство и да 
изследва въздействието му върху обществото, като същевременно предоставя на своите художници 
по-голяма видимост към нови публики. 
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МЕСТОПООЖЕНИЕ
Галерията е разположена в централната градска
част в непосредствена близост до емблематичната
сграда на Централна поща.



ПЛАН НА ГАЛЕРИЯ СТРУКТУРА

Галерия Структура разполага с: 

- основна зала 134 кв.м
- малка зала 14 кв. м
- лоби 40 кв.м
- 100 бр. столове
- 3 бр. телевизори
- 1 б- 1 бр. проектор
- обособен кът за кетъринг
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ОСНОВНА ЗАЛА

МАЛКА ЗАЛА

Пространството на галерията е 
архитектурно съкровище от 1936г, 
възстановено с отношение към 
традицията и усет към новото. 
Множеството интересни детайли, 
сред които впечатляващия 
обеоберлихт, създават характерна 
атмосфера. 
Модерния, минималистичен дизайн
и декоративните акценти в 
интериора превръщат галерията
в едно от най-разпознаваемите 
и динамични места в столицата.
ГГалерията предоставя
възможността пространството 
да бъде наемано  за различни 
събития от частен и корпоративен
характер.
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ИЗГЛЕД ЛОБИ



www.structura.gallery

ул. “Кузман Шапкарев” 9
 София 1000

Вторник - Събота
12:00 - 19:00ч 

ИЗГЛЕД ОСНОВНА ЗАЛА



www.structura.gallery

ул. “Кузман Шапкарев” 9
 София 1000

Вторник - Събота
12:00 - 19:00ч 

СНИМКИ  ОТ СЪБИТИЯ
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    Цени за наем на пространството:

 - 500 лв/ час  за  събитие; 
 - 150 лв/ час - инсталационни и деинсталационни 
    дейности; 
- при наемане за повече от един ден цената 
   подлежи на договаряне (моля свържете се с нас
   на посочения контакт и ние ще ви изготвим 
   оферта);
- всички цени са без ДДС.
  

* **  Пространството не се отдава под наем за
        изложби и арт събития. 

КОНТАКТИ: contact@structura.gallery  // 0890116300
                       gkrumova@structura.gallery // 0878811068


