
  

 

HAYP Pop Up Gallery is a nomadic gallery that sets up temporary art exhibitions in unexpected vacant places. The city is our gallery! 
 
 
 
  

HAYP Pop Up Gallery 
October 22, 2015. Newsletter 

 
 

Upcoming Events: 
 
 

Thurs,  Oct 22: 7-9pm at AEON Anti-cafe 
Origami Folding Party. BYOB 
Help us make 1000+ origami cranes for our HAYP4.0 installation. 
 
Paper, guidance, and instructions will be provided by HAYP. 
Coffee & Tea courtesy of AEON. 
BYOB (Bring Your Own Bottle) for additional elixirs.. 
Free entrance, standard AEON time-club fee applies 
 
 
 

Thurs,  Oct 29 to Sun Nov1: “In Motion”  in the Yere-
van-Gyumri tra in 
HAYP 4.0: Art installation in the train 
Opening event: Thurs Oct 29 

2:30pm (Departure from Yerevan) 
*Dance & theater performance on train ride 
5:40pm (Arrival in Gyumri) 
6pm Presentation at Berlin Art Hotel 
7:30pm Luys i luso & Tigran Hamasyan performance 

Other Events:  
Daily departure from Yerevan at: 
 7:55 AM, 2:30 PM, 6:15 PM  

*For a full schedule of performances, consult the HAYP website. 
 
HAYP wants to connect the Yerevan community to the Gyumri arts scene 
through a temporary exhibition on the Yerevan-Gyumri train.“In Motion” 
plays with the transitional state of our context: the train. Artists are invited to 
create interactive installation and performance that shows the passage of 
time through people’s engagement with the art. 
 
 
 

Fri ,  Nov 6 - 16: “Enter through the smoke shop”  
at Misty Fumes  
HAYP 5.0: Personal & Political Protest Signs by Samvel Saghatelyan (Solo 
exhibit) 
Location: Misty Fumes, electronic cigarette shop 
Tumanyan 18, Yerevan (by Nalbandyan intersection) 
Opening event: Nov 6,  7pm 

DJ & wine will be served, Smoke tasting also available upon request 



  

 

 
Առաջիկա  միջոցառումներ․  
 
 
Հինգշաբթի , հոկ․  22 ,  ժամը  19 :00 «AEON» սրճարանում  
Օրիգամի պատրաստելու երեկո (բերել սեփական ըմպելիքը) 
Օգնե՛ք մեզ պատրաստել 1000+ օրիգամի կռունկներ մեր ՀԱՅՓ4.0-ի 
պատրաստմանհամար։ 
 
Հինգշաբթի , հոկ․  29 ,  ժամը  13 :45 Երևանի  երկաթուղային  
կայարանում  
ՀԱՅՓ4.0-ի բացումը՝ «Շարժման մեջ» 
Կարող եք այցելել մինչև նոյ․ 1-ը 
Վայրը՝ Գյումրի-Երևան գնացք 
Բացման արարողություն՝ 

14:00 (մեկնումը Երևանից) 
*Պարային և թատերական ներկայացում գնացքի շարժման 
ընթացքում 
17:00 (ժամանումը Գյումրի) 
18:00 ներկայացում «Բեռլին Արթ» հյուրանոցում 
19:30 «Լույս ի լուսո-ի» և Տիգրան Համասյանի ներկայացումը 

Գնացքի այլ մեկնումները՝ 
Ամենօրյա մեկնում Երևանից և Գյումրիից՝ 
 7:55, 14:00, 18:00  

*Ներկայացումների ամբողջական օրակարգին ծանոթացե՛ք ՀԱՅՓ-ի 
կայքից։ 
 
ՀԱՅՓ-ը ցանկանում է կապել Երևանի հասարակությունը Գյումրու 
մշակութային պատկերին Երևան-Գյումրի գնացքում ժամանակավոր 
ցուցահանդեսի միջոցով։ «Շարժման մեջը» կապվում է մեր գաղափարի 
անցումային վիճակին՝ գնացքին։ Արվեստագետները հրավիրվում են 
պատրաստելու ինտերակտիվ նախագծեր ու ներկայացումներ, որոնք 
ցույց կտան  ժամանակի անցումը՝ արվեստի մեջ մարդկանց 
ներգրավվածության միջոցով։ 
 
Ուրբաթ ,  նոյ․  6 19 :00-ին  Misty Fumes-ում   
HAYP5.0-ի բացումը՝ «Մուտքը ծխելու խանութից» Բողոքի անձնական և 
մասնագիտական նշաններ Սամվել Սաղաթելյանի կողմից (սոլո 
ցուցահանդես) 
Կցուցադրվի մինչև նոյ․ 16-ը 
Վայրը՝ «Misty Fumes» էլեկտրական ծխախոտի խանութ, Թումանյան 18, 
Երևան (Նալբանդյան փող․ խաչմերուկի մոտ) 
Բացման արարողություն՝ նոյ․ 6 

Կմատակարարվի DJ և գինի, ինչպես նաև (ցանկության դեպքում) 
ծխախոտի համտեսում  

ՀԱՅՓ փոփ ափ պատկերասրահ 
Հոկտեմբերի 22-ին, 2015թ․ Տեղեկագրություն 

ՀԱՅՓ փոփ ափ սրահը շրջիկ պատկերասրահ է, որը հիմնում է ժամանակավոր արվեստի 
ցուցադրություններ ազատ և անսպասելի վայրերում: Քաղաքը մեր պատկերասրահն է: 


