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[14 Февруари 2009] 

ЛЮБОВНО ПИСМО НА ХУДОЖНИЧКА ОТКРИТО 47 ГОДИНИ ПО-КЪСНО 

 

 
 
 

 
 
 
 

Едно проучване на КРЪГ в градските 
архиви преди Деня на любовта 14 
февруари „извади” от забрава 
неизвестно великолепно любовно 
писмо, писано преди 47 години. 
Изложбата под надслов „Да се влюбиш 
в Кърджали” съдържа фотоколажи във 
формат 0,80 х 1,20 м на всяка от 17-те 
стр. на този текст, автор на който е 
известната кърджалийска художничка 

Станка Димитрова. Градската галерия 
в Кърджали, чийто фонд от ценни 
платна и икони е събран от нея, носи 
днес нейното име. Писмото е писано до 
Христо Николов от Кърджали, който 
днес е на 82 г. и го е съхранявал 
между книжа и снимки в един стар 
шкаф на тавана на къщата си. Този 
човек – по думите на художничката е 
нейната „голяма любов”. Между 
прекрасните редове беше открито и 
„обяснение в любов” към града: „…от 
сълзите ще разтворя най-хубавите и 
топли краски, за да обрисувам 
Кърджали, да му покажа колко го 
обичам, колко всъщност обичам 
неговите хора и живота…”.  

 
За личния живот на Станка Димитрова се знае малко, тя има и съвсем малко живи 
роднини. Младото градско поколение на практика не знае нищо за работата и 
живота й. Притежателят на писмото предостави ценния оригинал, за да го сподели 
за първи път с града и неговите хора, за които художничката е написала топлото 
признание. След протест на някои смутени от откритието живи роднини, Арт 
движение КРЪГ смени концепцията и подреди експозиция с 20 „картини-платна”, 
изписани автографски с „обяснения в любов” на известни личности, свързани с 
Кърджали и станали вече част от културната памет на града. Сред тях са имената на 
краеведката Мара Михайлова, хореографа Хикмет Мехмедов, поетесата Петя 
Караколева, големия български артист Любимир Кабакчиев, музиканта Иво Папазов 

- Ибряма и др. „Просто нямаш никакъв шанс да не обичаш Кърджали”, споделя 
скулпторът Зиатин Нуриев, роден в Кърджалийско, преподавател в художествените 
академии в София и Истанбул. В центъра на новата концепция са експонирани и 2 
стр. от писмото на Станка Димитрова към Христо Николов – в памет на тяхната 
любов. 
 
По инициатива на КРЪГ оригиналът вече се съхранява в Териториалния Държавен 

Архив. 



 [28 Февруари 2009] 

ГИГАНТСКА МАРТЕНИЦА ЗА ЗДРАВЕ И ПЛОДОРОДИЕ 

 

 

 

 

 

 

Как да бъде пре-инсталирана традици-
онната българска бяло-червена марте-
ница като част от публичното простра-
нство?  

Гигантска мартеница краси от днес 
градския пазар в Кърджали. Артистич-
на инсталация с размери 3,44 х 1,12 м, 
наречена Мартина, беше закичена от 
кмета на Кърджали инж. Хасан Азис. 
За изработването й са използвани 12 

килограма прежда, вплетени в метална 
конструкция. Огромната мартеница е 
дело на младите майстори от класа по 
визуални изкуства в Арт къщата в село 
Дъждовница.  

Това е и продължение на традицията 

да се закичват със символа на 
идващата пролет ключови места на 
територията на общината, подхваната 
от Артдвижение КРЪГ и деца от 3 села 
на миналогодишната Баба Марта. 
Мартина държи в едната си ръка 
цвете, а в другата кошница. Тя 
„пожелава” от днес на производите-
лите и търговците от Кърджали, 
Джебел, Ардино, Крумовград, Черноо-
чене, Стамболово, Хасковски минерал-
ни бани берекет, здраве и успешна 
реколта. Бялото и червено огромно 
момиче-мартеница символизира голя-
мата надеждата за плодородие и 

успех, която се възражда всяка про-
лет.  



[01 Април 2009]  

ЕКОЛОГИЯ НА КУЛТУРАТА 

 

 

 

 

 

 

 

Арт движение КРЪГ представи част от 
новосъздадения с дарения фонд за 
новаторско изкуство. Първата изложба 
на Фонда е под мотото “Екология на 

културата” и съдържа авторски творби 
на истанбулския карикатурист Бурха-
недин Ардагил, роден в Кърджали. 
Това са 44 работи, дарени на Арт 
движение КРЪГ и Община Кърджали 
през миналата година.  

Във Фонда вече са събрани над 90 
дарения от български и чуждестранни 
художници, сред които има и 23 
восъчни отпечатаци, създадени от 
унгарската художничка Кати Секели. 
Изкуството на Кати Секели ще бъде 
представено на 9 април в Художест-
вена галерия “Станка Димитрова” в 
Кърджали като Втора изложба на 
Фонда. „Восъчната” техника е позволи-
ла на художничката – резидент в Арт 
къщата в Дъждовница през 2007 г. – 
да създаде една серия художествени 
отпечатъци от кората на дърветата в 

Източните Родопи под заглавие 
„Дървото говори”.  

 

 

 

 



[23 Април 2009] 

ФОНДЪТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО – ИНОВАЦИОННА ПРАКТИКА  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В последното издание на националния 
конкурс "Община новатор", който се 
провежда от 10 години с подкрепата 
на  международната мрежа на местни-
те власти LOGIN, беше селектирана от  
иновационната практика на община 
Кърджали – Фонд за съвременно 
изкуство. Стартирането на Фонда за 

съвременно изкуство в Кърджали е 
резултат от няколкогодишно партньор-
ство с Арт движение КРЪГ за изграж-
дане на мрежа от 2 артистични 
центъра – Арт галерия „КРЪГ” и Арт 
къщата в с. Дъждовница и включ-
ването на тези центрове в стратегията 

за развитие на културен туризъм в 
региона. 
 

За създаването на Фонда за съвре-
менно изкуство, тези два културни 
центъра на територията на общината 
действат като мрежа. Събраните 
досега 90 творби са от дарения. 
Притежание на Фонда са две големи 
тематични експозиции с творби на 
Бурханедин Ардагил от Истанбул, на 
художничките Кати Секели и Нора 
Леви от Будапеща. Собственост са 
също творби на Николай Панайотов 
(Франция), Джинджи Лейки (САЩ), 
Терез Борза (Унгария), Еврен Карайел 
(Турция), Зафер Галибов, Данаил 
Николов, Цеца Георгиева, Боряна 
Росса, Олег Мавроматти (България). 
Съхраняват се и над 30 авторски 
каталози и албуми на художници и 

фотографи от цял свят.  



[20 Май 2009] 

ИЗКУСТВОТО – БЛИЗО ДО ЖИВОТА 

 

Изложба, посветена на кравата, представя Арт галерия КРЪГ от 10 до 30 април. 
Показани са стихове, посветени на кравата на поети от Балканите, колажи от 
медийни заглавия и публикации, рекламни фотоси и рисунки на крави. С авторски 
творби от художествена керамика, изобразяващи крави и бикове, гостува и младият 
пловдивски художник Младен Баделски. Негови пана и керамични облицовки са 
художествено допълнение към интериора на жилища и обществени сгради в цялата 
страна. В изложбата той представя 60 чаши със стилизирани крави, 9 свещника във 

формата на бикове и 50 пана с цветя за животните. Портрети на крави представят 
децата от класа по визуални изкуства на Артдвижение КРЪГ. „Изплетена” на ръка от 
метална тел арт-крава краси входа на галерията. Преводни текстове за начинаещи 
фермери също са достъпни за желаещите посетители.  

Какво да бъде изкуството във време на криза? Този въпрос вероятно си задават 
творци от цял свят. С какъв антикризисен рефлекс изкуството може да отбранява 

своята територия от символи, послания, фикции и забава? Да забавлява или да 
тревожи, да бъде огледало на живота или самият живот? Само преди 3 месеца 
българският проект на Младен Владимиров, живеещ от 18 години в Испания, 
спечели да участва в Парада на кравите в Мадрид чрез създаването на две огромни 
и екстравагантни арт-крави – Флоринда и Тореро. Парадът на кравите е всенароден 
културен празник, тръгнал преди десет години от Швейцария и признат след това в 
столиците на Франция и Германия. От януари до края на март т. г. най-невероятните 
105 номинирани арт-крави от изкуствена материя украсяваха испанската столица. В 
момента най-високо оценените екземпляри отиват на търг в галерия "Кристис", а 
средствата от продажбата им ще се насочат за благотворителни цели. 1800 
художници от цяла Европа участваха със свои проекти в артистичната конкуренция, 
внушаваща внимание към тревопасните, които са част от нашия свят, а заедно с тях 
сме част от едно цяло. 

 



 [19 Май 2009] 

ЕВРОПЕЙСКО МЛАДЕЖКО ПРОУЧВАНЕ В ДЪЖДОВНИЦА 

 

 

 

 

Европейски резидент от 17 до 21 май в 
Европейската младежка къща в с. 
Дъждовница е София Шрьодер от 

Лайпциг, която е номинирана сред 
голям брой млади кандидати на 

възраст от 16 до 20 години от немския 
клон на швейцарската фондация ZIS 
за младежки изследователски пътува-
ния, осъществявани с подкрепата на 
ЮНЕСКО.  

Темата на нейното изследване е 

„България: българите и тяхното 
мнение относно влизането им в 
Европейския Съюз”. Тя ще проведе 
анкети с представители на Община 
Кърджали и ще има срещи с младежи 
от различните училища. Ще разговаря 
с представители на политически 
партии и обществени организации и 
ще интервюира журналисти от местни 
медии за тяхната професионална 
оценка във връзка с темата на 
изследването. По време на срещите си 
в Кърджали София Шрьодер ще 
представи и своя проект, а също и 

възможностите за такива изследова-
телски пътувания на млади хора в 
различни европейски страни. В 
рамките на престоя си тя ще участва в 
подготовка на проект на Арт движение 
КРЪГ за общите корени на фолклора 
на всички европейски народи. След 
Пловдив, Кърджали е вторият и 

последен град в нейното проучване.  



 

[27 Май 2009] 

МЕСТА НА МУЛТИКУЛТУРНАТА 

ПАМЕТ В КЪРДЖАЛИ 

 

  
World Jewish Congress 14 September 2009   
16:44  

The place of the former Synagogue in 
Kardzhali, BG, was marked by Art Movement 

KRUG and partners as a cultural monument 
from the multi-cultural memory of citizens 

  
..::: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ :::...  

www.kardjali.bg 
ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ОБЩИНА 

КЪРДЖАЛИ - новини от Кърджали, 
телефонен указател, информация за 

Общината в следните сфери: география, 
демография, история, икономика, 

инфраструктура, социална сфера, наредби 
и решения на Общински съвет, форум, 

търгове, конкурси, фотогалерия  

 

 

 

Вчера на ул. ”Отец Паисий” в 

Кърджали, до сградата на пощата, бе 
открита паметна плоча на мястото, 
където се е намирал преди години 
духовният храм на евреите. В близост 
е монтирано и табло със скица на 
синагогата в истинския й вид.  
Специално по този повод тук бе д-р 

Максим Бенвенисти, председател на 
Организацията на евреите в България 
„Шалом”, който бе придружаван и от 
представители на вестник “Еврейски 
вести“. „Днес в Кърджали няма евреи, 
но във вашия град се е намирала 
една от деветте синагоги в страната” 
– каза д-р Бенвенисти. Той прочете 

 

поздравително писмо от посланика на 
Израел Н. Пр. Ноах Гал Гендлер към 
организаторите за инициативата в 
Кърджали. В мечтата си за модерни-
зация с новата вълна заселници от 

края на 19 и началото на 20 век, 
прииждащи от Беломорска Тракия и 
Южна Македония, в Кърджали се 
заселват 50 еврейски семейства – 
пришълци от Одрин, Димотика и 
Кавала. Някои от тези фамилии идват 
и от вътрешността на България 
(Хасково, Стара Загора, Чирпан и 
Пловдив).  

През 1924 г. те създават Еврейска 
община с председател Яко Адут, с 
чиято подкрепа е вдигнат и 
духовният храм. По думите на Яков 

Бенбасат, син на някогашния равин, 
Кърджалийската синагога е била 
скромна, както подобава на едно 
бедно население, но удобна за 
богомолците. Храмът се е намирал в 
началото на ул. „Отец Паисий”, върху 
103 кв. м площ, висок 6 м, заграден с 

38 м каменна ограда, от която днес е 
останала само 1 колона. Върху 
купола му се е издигала метална 
шестоъгълна звезда, обърната към 
Йерусалим. След пожар през 1942 г., 
сградата се саморазрушава през 1956 
г. В момента на построяването на 
синагогата евреите в Кърджали са 

144 души, през 1931 г. – 146, през 
1934 г. – 197, през 1941 г. – 191, 
през 1946 г. – 130, през 1948 г. – 
128, а през 1949 г. последните 
еврейски семейства се изселват в 
Израел. Сред видните кърджалийски 
евреи са Кемал Ешкинази е един от 

най-дейните хора в Кърджалийската 
еврейска община, роден в Одрин. 
През 1927 г. той е избран за 
председател на Синагогалното насто-
ятелство. Загиналите през войните 
български евреи (1912-1914 и 1915-
1918) са 995 души. Аврам Йосиф 

Ниего от Кърджали е награден с 
„Орден за храброст”.  

Между известните местни евреи е 
Езра Ешкинази, който през 1924 г. 
става председател на младежкото 
дружество „Макаби” и от спортна 
формация го превръща в активна 

http://www.facebook.com/pages/World-Jewish-Congress/130945114804?ref=share
http://www.facebook.com/posted.php?id=130945114804&share_id=163607330268&comments=1
http://www.facebook.com/posted.php?id=130945114804&share_id=163607330268&comments=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fwww.kardjali.bg%252F%253Fpid%253D2%252C2%2526id_news%253D1713&h=d75f1a73393a974f6c31549080942bd2&ref=share
http://www.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fwww.kardjali.bg%252F%253Fpid%253D2%252C2%2526id_news%253D1713&h=d75f1a73393a974f6c31549080942bd2&ref=share


младежка културно-просветна орга-
низация. Рашел Наего е основател-
ката на тукашната културно-
просветна еврейска женска организа-
ция „ВИЦО” (1931). Членовете на 

„ВИЦО” и „Макаби” са инициатори на 
множество градски балове, тържест-
ва, чествания и карнавали в Кърд-
жали. Създават детски хор и театра-
лен състав. Кърджалийските евреи 
участват активно и в тогавашния 
стопански живот. Към 25 януари 1938 
г. тук са регистрирани 14 фирми на 
еврейски фамилии – кинкалерии, 
кафеджийница, складове за тютюн, 
шекерджийница, склад за кожи, 
галантерия, фирма за търговия със 
стъкларски изделия, сарафски 
работилници, 3 дружества за тютюн 

на Фархи & Герон. В Кърджали е 
роден и известният български поет от 
еврейски произход Давид Овадия 
(1923-1995).  

 



[04 Юни 2009] 

АРМЕНСКИ СЕМЕЕН АЛБУМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Днес в Арт галерия „КРЪГ” бе открита 
ретроспективна изложба „Арменски 
семеен албум“, която е част от 

събитията в рамките на тазгодишната 
Инициатива 

 „Места на мултикултурната памет”. 
Експозицията включва 80 фотографии 
от архивите на арменски фамилии от 
Пловдив и Кърджали, съхранявани в 
частни албуми. Гостуват и ценни 
документи и предмети, предоставени 
със съдействието на арменския 
православен храм и Дружеството за 
култура и образование на арменската 
общност в Пловдив. За експозицията 
от фотоси е изработен въртящ се 

албум с размери 1,20 х 1,60 м.  

„Кърджали е град на културно и 
етническо многообразие с историческо 
съжителство и културна интеграция 
между българи, турци, роми, арменци, 
евреи и това му дава предимство да 

„препрочита” своите културни ресурси, 
да се връща към миналото, като го 
прави част от творческото бъдеще”, се 
казва в поздравителния адрес на 
почетния консул на Р Армения у нас 
Ехиязар Узунян, адресирано към кмета 
на Община Кърджали, под чийто 
патронаж минават събитията в рамките 

на тазгодишната Инициатива. 



[30 Август 2009] 

ДЪЖДОВНИЦА ЧЕСТВА ТЕРЛИКА ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ 

В изпълнение на културната програма, включена в календара на Министерството на 
културата, от 23 до 31 август в село Дъждовница, се провежда четвъртото издание 
на международния пленер „Артхоризонти”. В пленера участват: френската група 
„Тудезаурс”, художникът Марио Лишевски, който живее и работи в Берлин, и групата 
за алтернативно кино „Future Shorts Bulgaria”. Художници от страната работят в общ 

проект с местните плетачки на терлици. Френските художници осъществяват свой 
двугодишен пътуващ проект „Гранични територии”, „преносим” между България, 
Ливан и Турция през 2009-2010 г. Българският партньор е Артдвижение КРЪГ. 
Живеенето „на място” в Кърджали (Дъждовница), Бодрум и Бейрут – и 
трансформирането на обичайни места в работни площадки за изкуство е част от 
преносимата платформа на проекта. Целта на партньорите е да създадат общи 
произведения въз основа на характерни елементи от графичните писмени системи на 
три цивилизации – латиница, кирилица и арабски букви. 

Младият Марио Лишевски е европейски автор, роден в София, ученик на проф. 
Андрей Даниел. Пресъздава моделите на живот в модерния европейски метропол, в 
контекста на феномена „време”. Насърчава го стремежът към космополитизъм. 
Досега има 2  самостоятелни изложби – в Берлин и София.  

За първи път в селото се представя мрежата „Future Shorts”. Future Shorts е най-

голямата в света мрежа за късометражно кино и анимация, с нова програма всеки 
месец. Програмите са за истинските любители на алтернативно кино, анимация, 
музикално видео и видео-арт. България е 19-та държава, която е участва в 
световната верига Future Shorts, в британския фестивал и DVD лейбъл, състоящ сe 
от 23 държави. 

На 30 август (неделя) в 10.30 ч. в село Дъждовница започна и четвъртото издание 

на местния Празник на Терлика, в който се представят и гостуващите творци. По 
време на празника се проведе и първото регионално състезание по плетене на 
терлици.  

 

 



[07 Октомври 2009] 

ГЛАС ОТСТРАНИ 

 

 

   

Няколко камерни събития организира Арт движение КРЪГ, посветени на 21 октомври 
– Ден на Кърджали. Между тях е публичното представяне на изследователския 
проект на младата културоложка от Брюксел Констанс Барер Данглетер от артгрупа 
„Komplot”  – на посещение в арт центъра в Дъждовница. Тя работи върху кураторска 
концепция под заглавие „Арт Ахрхипелаг” за осъществяване на голям европейски 
проект за мобилност на творци от Белгия, Франция, Холандия, целящ да открие нови 
територии за изкуство на Балканите. В Кърджали тя проведе среща и с музикалния 
тандем Румен Спасов (китара и вокал) и Даниела Пенева (цигулка), които 
представиха пред КРЪГ ценители в Арт галерията новия си албум „Глас отстрани”, 

свирейки на живо на матине в неделя, 4 октомври. Обичайните места за изпълнение 
на дуета са подобни галерии в София и страната. Румен Спасов е член-основател на 
Университетския състав за старинна музика „Св. Климент Охридски”, а Даниела 
Пенева е специализирала музика в Италия и Германия, авторка е на книги, преводи 
и художествени миниатюри. 

Селекцията на автори от региона и страната за участие в проекта „Арт Архипелаг” 

през 2010 г. на културоложката от Брюксел Констанс Барер Данглетер върви 
паралелно със селекцията на места, на които ще се осъществява проектът в Европа. 
Кърджали е идентифициран като една от артистичните дестинации. В Кърджали и 
Дъждовница Констанс представи своя проект, както и дневникът, който води по 
време на своите артистични срещи и който ще бъде публикуван като книга. Повече 
за проекта може да се види на сайта на Европейската културна фондация: 
http://www.rhiz.eu/artefact-37607-en.html. 

В Дъждовница музикантите и културоложката присъстваха на традиционна „Голяма 
къна” (местен сватбен ритуал) с над 200 гости и направиха записи на гласове, 
звуци, облекла, танци и ритми. След камерното си представяне в Арт галерията в 
Кърджали дуетът Попова-Спасов заминаха за София, където ще свирят класически и 
съвременни сюити в Криптата на Храм паметника "Св. Александър Невски" на 11 
октомври. 
 

 

http://www.rhiz.eu/artefact-37607-en.html


[18 Октомври 2010] 

ИЗЛОЖБА “ДЪЖДОВНИЦА” В ИТАЛИЯ 

20 фотоколажи и инсталации бяха 
селектирани от международно жури и 
се представиха в изложбените 
пространства на „Фестивал де ла 
Креативита” от 15 до  18 октомври в 
Италия. Фестивалът се провежда за 
трета година във Флоренция, регион 
Тоскана и цели да покаже най-добрите 

европейски постижения във визуал-
ните изкуства чрез използването на 
нови изразни средства. През излож-
бените пространства минават средно 
по 400 000 зрители за 4 дни. Този 
италиански проект има за цел да 
представи Флоренция като съвременна 
сцена и действаща лаборатория, 
способна да влияе върху междуна-
родните дебати за дефиниране на 
новите модели за европейско развитие 
и сътрудничество чрез изкуството и 
културата.  

В последната фестивалната програма 
участваха визуални проекти от 27 
европейски страни – на отделни 
автори, музеи, културни институции, 
посолства и университети. Двата 
български проекта във фестивала 
бяха: изложба, представена от Арт 
движение КРЪГ от село Дъждовница, 

посветена на обикновените неща и 58-
минутен филм за големия български 
художник Кристо („Christo in Paris”), 
сниман през 1990 г. от американския  

режисьор Алберт Мейсли. Изложбата 
на КРЪГ беше единствената допусната 
„селска тема” на фестивала, чието 
издание е посветено на града и 
неговото бъдеще. Дъждовница е 
представена с фотоси, фотоколажи и 
фотоинсталации, направени от екипа 
на КРЪГ и художници от Франция, САЩ 

и Македония, гостували и работили в 
селото през последните години. 
Всички работи са авторски и са 
защитени с авторски права.  

  

Duzhdovnitsa village, Turkish life 

Esposizione Cavaniglia  

Duzhdovnitsa village, Turkish Life  

a cura di Krug Art Center, BULGARIA  

Evento del 15 Ott 15:00 

 

 

 

 

  

http://2009.festivaldellacreativita.it/node/1145/Esposizione
http://2009.festivaldellacreativita.it/luoghi/Cavaniglia


[30 Октомври 2009] 

ШЕВИЦИ И ПОЕЗИЯ ОТ ПАЛЕСТИНА 

 

Представят антология на Махмуд Даруиш по време на Палестинска изложба 
в Арт галерия „КРЪГ” 

 

 

 

Посолството на Палестина, Община 

Кърджали и КРЪГ откриха изложба на 
палестински художествени занаяти – 
керамика, бродерия и дърворезба. 
Оригинални костюми, фотоси, пласти-
ки, декоративни кутии за бижута, 
изработени от седеф са експонирани в 
Арт галерията. Да се запознаят с 

културата на древна Палестина бяха 
дошли много ценители на изкуството и 
местни творци от Кърджали. Специа-
лен гост на изложбата бе и Н. Пр. 
Ахмед ал Мадбух – посланик на 
Палестина у нас. Тези шевици върху 
нашите национални костюми имат 
своите корени в художественото 

творчество на ханаанските племена 
отпреди 6 000 години, каза Н. Пр. г-н 
Мадбух. Той благодари за поканата и 
съобщи, че Кърджали е вторият град в 
България, където експозицията госту-
ва. Ахмед ал-Мадбух сподели, че 2009 
г. е особена за Палестина. По 
инициатива на ЮНЕСКО и на Арабска-

та лига Ерусалим е обявен за 
тазгодишната арабска културна столи-
ца и само след две седмици, на 15 
ноември, българска културна делега-
ция ще замине по този повод за 
Палестина, за да участва в серия 
срещи и концерти. Вярвам, че изкуст-
вото е най-прекият път за сближаване 
между хората и ние сме готови да 
извървим заедно този път, каза още 
посланикът.  

На фона на артефакти от палести-
нското народно изкуство преводачите-
арабисти Мая Ценова и Азис Таш 
представиха антологията „След теб 
няма след” на най-големия палестин-
ски поет  Махмуд Даруиш. Той е автор 
на 30 тома с поезия, на 8 с проза и е 
един от безспорните върхове в 
съвременната арабска и световна 
поезия. 



[09 Декември 2009] 

КОЛЕДНИ ПОЖЕЛАНИЯ 

 

 

Две събития организира Арт движение 
КРЪГ през декември. Първото се 

нарича „Празнична стена” и е 
осъществено със съдействието на 
Териториалния държавен архив. Една 
от стените на галерията  представя 
превърнати в арт обекти стари 
новогодишни картички от архивите на 
известни кърджалийци. Най-старите, 
представени в празничната стена 

новогодишни картички, са от 1956-
1957 г. и са изпратени до известната 
тук журналистка, писателка и 
краеведка Мара Михайлова. На 
документи от нейния архив е отделено 
специално място по случай 20 години 
от кончината й, които се навършват 
т.г. Представени са „новогодишни 
честитки”, изпратени до нея от 
хасковския вестник „Родопска борба” 
(1957), от Българското национално 
радио и телевизия (1960), от в. 
„Земеделско знаме” (1961), от радио 
Москва (1966) и др.  

 

Може да се види поздравителна 
картичка от 1974 г., с която 
редакцията на кърджалийския всекид-
невник ”Нов живот” поздравява Мара 
Михайлова със зимен родопски пей-
заж.  

От същата година е запазена 
поздравителна картичка с празнична 
украса, изпратена от Окръжния 
исторически музей. Включени са 
графики с родопски девойки и пей-
зажи от Родопите върху картички, 

изпратени до нея от националното сп. 
„Родопи” за новата 1975 и новата 1976 
г. За новата 1980 г. Радио Москва я 
поздравява с новогодишна картичка с 
изображение на модното тогава олим-
пийското мече, препасано с олимпий-
ски кръгове.  

На „празничната стена” са показани и 
двойка чешки столове от стара 
кърджалийска къща, с орнаментика и 
фризове от хвойна – символ на 
някогашната Коледа.  

На 18 декември от 18:00 ч. в Арт 
галерията ще бъде официално открита 
втората декемврийска проява на Арт 
движение КРЪГ. Това е гостуваща 
фотоизложба на турския журналист 
Бехич Гюналан от Одрин. Тя е 
посветена на 20-годишнината от края 

на т.нар. „възродителен процес”. 
Изложбата е организирана от Община 
Кърджали, Читалище „Юмер Лютфи”, 
Арт движение КРЪГ и Община Одрин. 
Експозицията съдържа 35 докумен-
тални фотоса с кадри от „Голямата 
екскурзия”.  



[18 Декември 2009] 

20 ГОДИНИ ОТ „ГОЛЯМАТА ЕКСКУРЗИЯ” 

От 18 до 24 декември в Арт галерия „КРЪГ” може да се види изложба с документални 

фотографии от архивите на турския журналист Бехич Гюналан, правени на 

граничния пункт Капъкуле в Турция в най-тежкия период  от насилственото 

изселване на над 300 000 етническите турци от България през лятото на 1989 г., 

познато с популярното име „Голямата екскурзия”. Повод е отбелязването на 20-

годишнината от това трагично събитие.  

Behiç Günalan, Капъкуле, Турция, Юни – Август, 1989:  
  

 

 
 
Из интервю с КРЪГ, направено от Даниела Горчева за задграничния в. Диалог 
(издаван в Холандия) по повод изложбата: 

 „Даниела Горчева: А какво може да ни разкажете за изложбата на Бехич Гюналан 
„20 години от Голямата екскурзия” във вашата галерия в Кърджали през декември 
2009-та? Какво впечатление направиха тези документални фотографии? 

КРЪГ: В България тази изложба беше представена само тук, в нашата галерия, но в 
Турция е обиколила много места през миналата година във връзка с 20-годишнината 
от престъплението, извършено спрямо турците у нас и голямата трагедия в живота 

на стотици хиляди турски семейства след майските събития от 1989 г., която ние тук 



доста цинично продължаваме да наричаме „голямата екскурзия”. Бехич Гюналан е 
известен турски журналист, днес е преподавател, а в периода юни – август 1989 г. е 
бил неотклонно на граничния пункт при Капъкуле като кореспондент на различни 
турски и чуждестранни медии. Създал е огромен фотоархив – свидетелство за 
трагедията. Инициативата за изложбата е главно на изселническите дружества и на 
това в Одрин, където ние имаме доста приятели. Беше тежка изложба, много тъжна, 
цяла седмица минаваха мъже, жени, семейства и плачеха. Идваха от селата и от 
съседните общини. Това са страшни фотодокументи за прокудени от родината хора и 
багажи – кукли, печки, чайници, пишещи машини... Нещо като Холокоста. Знам, че 
тук хората помнят всичко, но не говорят нищо. Аз плаках веднъж в Дъждовница, 
като чух ходжата да казва: „В нашето село не е ставало нищо, само един човек се 
самообеси, като му смениха името.” Това е единственото изречение, казано на глас.” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

  
 


