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[Януари 2010]

Изложба “Дъждовница”

20 фотоса – колажи и инсталации, бяха селектирани от международно жури и се представиха в
изложбените пространства на „Festival della creatività”, проведен в края на миналата година в
Италия. Фестивалът се провежда за трета година във Флоренция, регион Тоскана, с цел да
покаже най-добрите европейски постижения във визуалните изкуства, осъществени чрез
използване на нови изразни средства. Обикновено през изложбените пространства минават
около 400 000 зрители за 4 дни. Този италиански проект налага Флоренция като съвременна
сцена и действаща лаборатория, способна да влияе върху международните дебати за
дефиниране на новите модели за европейско развитие и сътрудничество чрез средствата на
изкуството и културата. В последната фестивална програма участваха визуални проекти от 27
европейски страни, не само на отделни автори, но също и на музеи, културни институции,
посолства и университети. Двата български проекта във фестивала бяха: изложба, представена
от Арт движение Кръг под заглавие „Дъждовница. Животът”, посветена на обикновените неща в
село Дъждовница, и 58-минутен филм за големия български художник Кристо („Christo in Paris”),
сниман през 1990 г. от американския режисьор Алберт Мейсли. След дълго и тежко журиране,
единствената допусната „селска тема” на фестивала, чието издание е посветено на града и
неговото бъдеще, беше експозицията на Арт движение Кръг. 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.

[Февруари 2010]

Дъждовница пише любовно писмо
Експозиция под надслов „Дъждовница пише
любовно писмо” се отвори за посетители на 11
февруари от 11.00 ч. в Арт галерия „Кръг”.
Трансперант с ръчно изписани текстове, който
препраща към романтичната призма на
любовния живот в Дъждовница, е експониран в
изложбеното пространство. Тази експозиция е
своеобразна препратка към Деня на любовта –
един празник, който се бори за интернационално
място в глобалния свят. „Любовното писмо” от
Дъждовница съдържа магични маанета от
местната селска любовна празнична култура,
както и текстове от интервюта, провеждани от
екипа на Арт движение Кръг през последните
години.
Освен
вдъхновяващи
текстове,
посетителите ще могат да видят и предмети от
сватбени и годежни празненства – обувки и греб
(сватбена кърпа) от сватбата на Айшегюл,
червен греб от сватбата на Юмюгюл, бял
сватбен греб, подарен от Оркян и съхраняван в
Арт къщата в селото, предмети от местния
обичай „Къна геджеси”, текст върху обвивка на
бонбонче, запазен от Калбие от празника
Хъдърлез, който гласи: „На богатите хора/
гроздето е голямо,/ обаче моята любима е като
каймак,/ нас, който ни разделя,/да падне като
кавак (тур. ез. - топола).”
Между любовните „признания” могат да се видят
и тъжни текстове, предавани от поколение на
поколение: „Черницата се е разцъфтяла на
филизи, /кой знае сърцето ми, /в един гроб да ни
сложат/ с моята любима...”, както и маанета за
подкрепа и насърчаване на любимия: „На върха
на минарето,/виж звездата./Мен не можеш да ме
купиш евтино.”
Любими момичета, оприличавани със „звезди”, и
„любовни писма”, равностойни на любовни хайку
от световната литературна съкровищница
представят местни традиции от селото по повод
Деня на любовта – 14 февруари.

[Април 2010]

КРЪГ представя “ Мултикултурният град” на Международен форум

През март Арт движение КРЪГ взе участие в дебатите и културните акции на Евросредиземноморския форум в Барселона, посветен на разширяването на културния диалог
между ЕС и Средиземноморските страни, в т.ч. и с Турция. 1022 мениджъри на граждански
организации от 43 страни в Евро-средиземноморския регион представиха разнообразни
интеркултурни практики и политики. Събитието беше отразявано от 52 международни печатни
и електронни медии. КРЪГ представи специална мултимедийна концепция на тема
„Мултикултурният град” в сесията за добри международни практики, където целта беше да се
идентифицират не само водещи модели, но и предизвикателствата пред мултикултурния свят.

„Това не е проект, а дългосрочна политика на „пренасяне”
на литература и изкуство по траекторията София-Кърджали-Дъждовница-Кърджали, в един
отворен кръг от артистични действия, литературни, визуални и изследователски, в които
постепенно общността, към която е насочено всичко това, започва да играе изключителна
роля – каза Радост Николаева.” Беше представен пътят, изминат от КРЪГ между изкуството и
инициативата „Мултикултурният град”, която се изпълнява в партньорство с Община
Кърджали от 2008 г. насам.

[Април 2010]

КРЪГ участва в Средиземноморска среща в Палермо

По покана на италианската младежка неправителствена организация „Центро Стъди Инициативе
Еюропео” и Община Палермо представители на Арт движение КРЪГ бяха на среща-семинар с 28
организации от Европа, Африка и Азия от 17 до 25 април в Палермо. Целта на срещата бе да се
представят добри практики за интеррелигиозно и интеркултурно сътрудничество, които подпомагат
опазването на културното наследство. Освен „Кръг” на срещата участваха и представители на
Дружеството за ООН от България, както и младежки неправителствени организации от Италия,
Франция, Швеция, Израел, Палестина, Мароко, Тунис, Ливан, Египет и др. Опазването на част от
автентичния вид на 100-годишна каменна сграда на Арт къщата в Дъждовница и идеята да се съхрани,
без да се разрушава бившият тубдиспансер в Кърджали, като се превърне в Дом на терлика и стане по
този начин препратка към вече известния местен фестивал, бяха оценени като „добри практики” от
партньорите в срещата. „Кръг” представи изложба от неподправения живот в селото и песен, изпята от
82-годишната Шерифе Юсюф Али, записана от екипа. Съвместните инициативи на Кръг и Община
Кърджали - Фестивалът на Терлика и Инициативата „Мултикултурният град” - бяха единственият опит
от Балканите, показан като добър регионален модел за интеркултурни и интеррелигиозни политики.

[Май 2010]

Кафенетата на стария Кърджали
Кърджали като модерна дестинация, базирана
върху взаимодействието между културите.
Инициатива’2010 се открива на 28 май с Ден,
посветен на старите Кърджалийски кафенета.
Същият ден се открива официален паметен
знак върху сградата, където от 1933 до 1954 г.
се е намирало първото кафене на арменците в
града, с тогавашен собственик Агоп Мардик
Тилкиян. Почти 2 десетилетия кафенето е било
място за срещи и културно средище за
арменската общност в града. За събитието в
Кърджали пристигна арменска делегация,
водена от почетния консул в Пловдив г-н
Ехиязар Узунян. Събитието в Кърджали
съвпада и с Националния празник на Република
Армения.

От 28 май до 4 юни т.г. Община Кърджали и Арт
движение КРЪГ организират за трети път
дейности в рамките на инициативата
„Мултикултурният град”, която има за цел да
акцентира последователно върху различни
места и събития от мултикултурната памет на
града и да развива привлекателността на

В Деня, посветен на старите Кърджалийски
кафенета, между трите чинара на ул.
„Републиканска” беше монтирана специална
карта, указваща техните места като част от
архитектурната история на града. „Кафе на
греян пясък” кърджалийци ще могат да пият
този ден в комплекс „Русалка”, поканени от
младия бизнесмен Ферхад Зенгин от Измир в
градската градина и да хапнат арменски
сладки в кафе „Севан” на Магардич Черкишян
на ул. “Републиканска”. Изложба „Портрети и
истории от кафенетата на стария Кърджали”, с
фотоси, архивни и рекламни материали, стари
сервизи и подноси за кафе от някогашните
кафенета като центрове на социални контакти
в стария Кърджали, бе открита в Арт галерията
от 28 май до 6 юни. Няколко дни по-късно гости
от Испания, Полша, Словакия и Кипър
засадиха дръвчета от техните страни на
улицата на кафенетата.

[Юни 2010]

Успешни модели за местно развитие, представени в Кърджали

30 представители на граждански и младежки организации, местни администрации и сдружения на
жени от селски общини и кметства от Испания, Полша и Словакия се събраха на 4 и 5 юни в Кърджали
по покана на Арт движение КРЪГ. Това беше последната инициатива, включена в тазгодишната
програма на „Мултикултурният град”. Участниците представиха успешни модели за развитие на
селските общини и кметства в своите страни. Бяха обсъдени възможности за сътрудничество в
областта на културата, туризма и алтернативното обучение за всички поколения на село. В срещата
взе участие и кметът на Къджали инж. Хасан Азис, който представи успешните проекти на общината,
културните и туристическите ресурси на района и изрази надежда, че скоро ще заговорим и за
побратимени села, а не само за побратимени градове. Участниците обсъдиха предложение да бъде
подписано споразумение за бъдещи координирани действия и сътрудничество между партньорите от
страните участнички и техните общини. Кметът на с. Мост Лятиф Мехмед Расим покани гостите да
вземат участие в традиционна молитва за дъжд в неговото село, където те засадиха и фиданка на
маслина, донесена от район Арагон в Испания. Това е първото дръвче в двора на новата детска
градина в село Мост. На празника в селото присъстваха гости от съседни села и местни кметове. Гост
беше и Генералният консул на Република Турция в Пловдив г-н Джунейт Явузджан. В Кърджали
гостите разгледаха макета на бъдещия парк „Арпезос-север”, пазара и Водното огледало, след което
посетиха Арт къщата в Дъждовница и се срещнаха с местни хора.

[Юни 2010]

Серия летни театрални работилници в Дъждовница

С уъркшоп на Младежката театралната
студия „Бончо Урумов” към читалище
„Славянска беседа” в София започна
културният сезон на Арт къщата в
Дъждовница. Част от състава на студията,
който само през 2010 г. спечели наградите за
най-добър спектакъл, за най-добра женска и
мъжка роля на наскоро приключилият
фестивал „Океан от любов” в Пазарджик и
няколко награди от Театралния фестивал в
Каварна, участва в творческа акция с деца и
младежи от селата Дъждовница и Рани лист.
Бяха драматизирани текстове, публикувани в
изданието на Арт движение КРЪГ „20
експедиции в Източните Родопи”, които
съдържат
документални
разговори
с
възрастни хора и семейства от селата на
община Кърджали.
Партньорите от читалище „Иван Вазов” в Рани
лист представиха местни традиции – къна,
молитва за дъжд, нишан, оригинални турски
песни и др. Средната възраст на участниците
в първата театрална работилница беше 16 г.
През легендарната театрална студия,
създадена от режисьора Бончо Урумов, са
минали такива имена като Владо Карамазов,
Йоана Буковска, Самуел Финци, Иван Радоев,
Захари Бахаров, Ненчо Илчев, Иван Ласкин,
Искра Ангелова, Кристина Янева, Георги
Къркеланов, Карла и Башар Рахал и др.

[Юли 2010]

Пътеводител на градския нещотърсач

След пролетните акции за преоткриване и
маркиране на характерни места от градската
мултикултурна памет, и след дебюта „Кукли на
булеварда” на Петя Зенгин от Кърджали, отново
интересът на организаторите от Арт движение
КРЪГ е насочен към новия тип изследване на
града, разглеждан като контактна точка между

традиционните
визуални
ресурси,
нестандартните вдъхновяващи обекти и втория
план на ежедневието. На 30 юли от 19.00 ч. в
Артгалерията се откри дебютна изложба с
работно заглавие „Пътеводител на градския
нещотърсач” на арх. Иван Кръстев. Това е
серия от 14 големи графични работи във
формат 1,00 х 1,20 м, изпълнени със смесена
техника от тушове, акрил, креда и моливи. Един
от най-популярните архитекти от по-младото
поколение в Кърджали за първи път показва в
родния си град свои художествени работи,
интерпретиращи
темата
за
градските
пространства като проекция на индивидуалната
свобода. „Висящи” между отвесни геометрични
структури хора, ефирни стени на сгради, през
които
„прозира”
съществуването
на
обитателите „вътре”, „портрети” на момичета,
възникнали сякаш естествено между фугите и
правоъгълниците на градските стени...
Арх. Иван Кръстев е проектирал множество
частни и обществени сгради в Кърджали, той е
и автор на проекта на Арт къщата в
Дъждовница и на бъдещия Дом на терлика.

[Август 2010]

И Петият Фестивал на Терлика в село Дъждовница – в Националния културен календар

За пети път Дъждовница се превръща в място за фестивална програма, посветена на терлика. За първи
път фестивалът се провежда в рамките на цял месец – от 20 август до 20 септември. Програмата е
ориентирана към младите хора от региона, страната и чужбина, и местни жители. Организират се арт
класове, летни резиденции за художници и поети, национален тематичен пленер „Дървото говори” с
одобрени 10 от 112 кандидати за участие, евроучилище „Цветовете на терлика” в сътрудничество с катедра
„Моден дизайн” на Берлинския университет за приложни науки (HTW), един от най-престижните ВУЗ-ове в
Германия, където се учи дори дизайн на плетката... По време на фестивалната програма се организирате
изложби и срещи с учебни заведения в Кърджали. Някои от участниците в пленера показват свои авторски
филми пред публика и снимат филм за Дъждовница. Реализирана е инсталация от 256 миниатюрни
терличета, изплетени само от мъжете в селото, скъп подарък за екипа на Кръг.
Участници в тазгодишния пленер са: Мария Донева – поетеса и драматург (Стара Загора), Теодора Петева
– скулптурна керамика (Севлиево), Цвета Стоева – журналист и сценарист (София), Ивайло Гогов –
художник (Разлог), Ваня Жекова – сценарист, филмова документалистика (София), Иванка Могилска –
сценарист, поет и режисьор (София), Асен Тановски – преводач на поезия (София), Росица Пиронска –
поет, преводач (Тетевен), Петя Зенгин – моден дизайн (Кърджали), Галина Димова – художник (Кърджали).

[Септември 2010]

Художникът Марио Лишевски пренася ценностите на HTW-Berlin в Дъждовница
програми в селото създава нов вид „територия” за
артистични търсения, обучение и творческо
взаимодействие между автори от цял свят с местния
начин на живот, традиция и микс от култури.
Село Дъждовница може да се дефинира като
своеобразен „non-place”: пресечна точка между
големите градове, културната периферия, граничните
територии (в случая между България, Турция и
Гърция), между селските и постиндустриалните ареали
на живеене на Балканите и Югоизточна Европа.
Местната култура е обусловена от влиянието на
турската традиция в езика, облеклото, кухнята и
вярванията, но също – и от българските плетива,
кръстосани дантели, цветови композиции в
празничната дреха и пр.

От 11 до 20 септември 8 германски студентки от HTWBerlin участват в съвместен проект с Артдвижение
КРЪГ, който се осъществява с подкрепата на двамата
партньори и Община Кърджали.
Този проект се подготвя от септември 2009 г. с работно
заглавие „Архипелаг Мода – цветовете на терлика” и
има за цел да „изнесе” част от теорията и практиката
на работата върху дизайнерските проекти за
съвременно облекло от учебната зала в една
необичайна среда, каквато е село Дъждовница, община
Кърджали, България. От 5 години създаденият от Арт
движение Кръг Център за европейски резидентни

Как да се „ситуират” усвоените еталони на обличане,
тенденциите в дизайна, влиянието на големите имена в
бранша с компилацията от местни култури, местни
цветови хармонии, със създадените на място плетени
и тъкани произведения, които отразяват друг възглед
за света и живата традиция. В селото се празнува
единственият в България местен празник, посветен на
Терлика – плетена или тъкана многоцветна домашна
обувка, разпространена навсякъде на Балканите, а
също и в някои страни от Близкия Изток.
Студентите от HTW-Berlin са изправени пред
предизвикателството да проучат и интерпретират в
собствени дизайнерски проекти миксирането на
култури, образи, ритми и природа, с които ще се
срещнат лице в лице, докато работят в Арт къщата в
селото. Водещ лектор е художникът Марио Лишевски
от HTW-Berlin.
На 19 септември участниците представят своите
графични проекти в Арт къщата на КРЪГ в село
Дъждовница пред почитатели и журналисти.

[Септември 2010]

Дъждовница посрещна гости от Германия, Корея и Камерун

Петото издание на празника на Терлика в Дъждовница събра много гости. В съботния ден площадчето
пред Арт къщата и паметника на Терлика е оживено от сутринта. Пристигнали са хора от съседните
села. „Очакваме този ден с вълнение, защото се превърна в един от най-желаните празници за
местните жители, в една хубава традиция за Дъждовница”, споделя кметицата Гюлхаят Халил. По
думите й селото вече има приятели от различни континенти и далечни държави - Япония, Франция,
САЩ и др. Този път специални гости за деня на Терлика са младежи от Германия, Камерун и Корея.
Студентите от Берлинския университет за приложни науки и изкуства гостуват заедно с техния
ръководител – талантливият български художник Марио Лишевски. Бъдещите художници и дизайнери са
подготовлии изложба с графики от селото и района, а музикалното изпълнение на Дженифър от
Камерун бе посрещнато с много аплодисменти от публиката. Особен интерес предизвика инсталацията
с 246 чифта малки терличета, изплетени от мъжете в селото. Жените и децата от Дъждовница и екипът
на Кръг бяха подготвили дарение от плетени терлици и художествени произведения за благотворителен
базар в Анкара, сумите от който са предназначени за деца сираци. „Този празник е единствен не само в
Родопите и в България, но и в Европа. Вече няколко години Арт къщата в Дъждовница посреща млади
таланти от различни страни, които се превръщат в истински мост за приятелство”, казва кметът инж.
Хасан Азис. Той поздрави участниците и подчерта, че Кърджали е добър пример за съжителство на
различни етноси и култури. Бе прочетено и специално поздравително писмо от името на Н. Пр. Матиас
Мартин Хьопфнер, извънреден и пълномощен посланик на Федерална република Германия в София за
партньорството между Артдвижение Кръг и Берлинския университет за приложни науки и изкуства.
Празникът на Терлика продължи с концертна програма с участието на училищни и читалищни състави
от с. Дъждовница и околните населени места - Енчец, Стремци, Жинзифово, Широко поле. За всички бе
приготвен и традиционен кешкек (пили с жито).

[Октомври 2010]

Изкуството като полемика

На 12 октомври в зала "Хермес" в София Община
Кърджали и Арт движение КРЪГ показаха над 100
творби на
художниците-карикатуристи от
Истанбул Бурханедин Ардагил и Мухиттин
Кьороглу. Това бе първо представяне в столицата
на експозицията, дарена през 2008 г. за
кърджалийци от Бурханедин Ардагил, съдържаща
69 оригинала, повечето от които са отличавани с
награди на журита по цял свят. Бурханедин
Ардагил е роден в Кърджали и напуска България
през 1989 г. 45 са творбите, с които участва в
изложбата
Мухиттин
Кьороглу
също
изключително награждаван по света турски
карикатурист,
илюстратор
и
художник.
Творческият път на двамата автори минава през
десетки фестивали, конкурси и биеналета на
карикатурата в Европа и Азия, често работят в
тандем, като прилагат "двойно гледане" към една
и съща тема и осъществяват по този начин
забавна полемика по въпросите на глобалното
затопляне,
световната
политика,
спорта,
модерната битка за сфери на влияние и
типологията на политическите лидери. Активно
присъстват в турския културен живот, а също и в
енциклопедиите за развитие на съвременната
турска сатирична рисунка и политическа сатира.

