2011: АКЦЕНТИ

[10 Януари 2011]
Японски художник-фотограф – на резиденция в Дъждовница

В Дъждовница пристигна японският
художник и фотограф Фуке Сан със свой
„зимен” проект – да интерпретира
снежната природа на селото и зимния
пейзаж на Източните Родопи като обекти
на изкуството. Неговият проект в Източна
Европа се нарича „Цветовете на снега” и
се осъществява със сложни дигитални
техники, които представят снеговете чрез
техните скрити от окото цветове, но
никога в бяло.

За своето фотоизследване в Румъния и
България той е стипендиант на
Министерството на културата в Токио и
ще бъде гост на Арт къщата в
Дъждовница през м. януари. Роден е
през 1957 г. в град Кагава, Япония,
завършил е дизайн в Университета в
Токио и живее в град Кагава.

Ето някои от неговите самостоятелни
изложби:
2009, „Гадания по сняг”: Музей за
съвременно изкуство, Окаяма, Япония
2008, „Гадания по вода”: Градска галерия
в Икуно, префектура Хиого, Япония
2004, „Жертвоприношения”: ZEIT-FOTO
SALON, Токио, Япония
1993, „Фотография и живопис”: Галерия
Артланд в японския град на дървените
замъци Маругаме
1991, „Тъжни перуники”: ZEIT-FOTO
SALON, Токио, Япония
1988,
„Къде
отива
Дъждът”:
Фотоплатформа, Осака, Япония
Фуке Сан е участвал в различни групови
изложби в Санта Фе, САЩ, в Салона за
фотография в рамките на ЕКСПО’90 в
Осака, Япония, в редица международни
биеналета на фотографията в Япония,
Тайван и САЩ.
Носител е на японската награда за
съвременно изкуство „Kirin Contemporary
Award”. Част от произведенията,
създадени в Дъждовница, ще бъдат
показани в Арт галерията.

[17 Януари 2011]
Представяне на художествени колекции в Одрин

В
пространствата
на
културноисторическата сграда на Центъра за
култура и изкуства „Деведжи хан” в
Одрин на 15 януари беше открита
изложба на творби – собственост на
частни художествени колекции от
Кърджали. Деведжи хан е една от найстарите сгради в града с над 400годишна история, известна като „Ханът
на камиларите”. Днес тя е интегрална
част от културния живот в Одрин, с богат
художествен календар и наситена

програма
от
артистични
изяви.
Организатор на събитието е Арт
движение КРЪГ като стъпка от тяхната
нова инициатива „Градове и култури”.
Гости на изложбата бяха г-жа Елисавета
Кехайова,
зам.-кмет
на
Община
Кърджали, г-н Намък Кемал Дьоленекен,
зам.-кмет на Община Одрин, г-н Вълчо
Марков, генерален консул на Р България
в Одрин, преподаватели и студенти от
Тракийския университет и представители
на културни организации. Бяха показани
художествени творби на различни автори
– притежание на частни колекционери от
Кърджали, между които и творба на
Станка Димитрова – основателка на
фонда на ОХГ „Станка Димитрова”. Беше
представен и Фондът за съвременно
изкуство на Арт галерията и Арт къщата
в Дъждовница, който се създава през
последните 5 години и вече притежава
близо 200 творби от европейски автори,
за което Община Кърджали беше
номинирана като Община новатор от
Фондацията за реформа в местното
самоуправление.
Кръг представи от своя фонд работи на
истанбулските художници Бурханедин
Ардагил и Мухиттин Кьороглу. Изложбата
ще продължи до 21 януари.

[07 Февруари 2011]
Сдружаване и иновации в селска среда
посетени и разгледани 8 села,
развиващи културен и зимен туризъм в
Полша и Словакия.

По проект на Арт движение КРЪГ за
партньорства за селско развитие,
подкрепена от Центъра за развитие на
човешките
ресурси,
Подпрограма
„Грюндвиг”, кметове на селски кметства
от община Кърджали бяха поканени да
участват в европейска партньорска
среща в Полша и Словакия. В двете
страни се срещнаха представители на
граждански организации и на местната
власт от 5 страни – Испания, Кипър,
България и страните-домакини. Общо 17
кмета на селски кметства от тези страни
подкрепиха гражданските организации в
амбицията им да обединяват местните
общности и производителите от селата в
Европа за създаване на общи културни и
туристически продукти, за обмяна на
хора, идеи и добри практики. Бяха

Гостите
присъстваха
на
местни
празници, посетиха музейни експозиции,
разположени в селски къщи, срещнаха се
с
производители
и
бизнесмени.
Българската и испанската делегация се
споразумяха до края на март да обсъдят
обща база за сътрудничество и да
пристъпят към първото побратимяване
между селски кметства. През май
делегация от Кипър, която обединява
производители и граждански организации по проекта за партньорства за
селско развитие, ще посети Кърджали с
цел да проучи възможностите за
побротимяване между села от двете
страни.

[13 Февруари 2011]
Фотоизложба "Един Кърджалиец в Калифорния" показват в арт галерията

Една нестантартна фотоекспозиция
показват в Арт галерията от 14 до 24
февруари. Това е изложба с 60 фотоса
от Калифорния, Айдахо, Аризона и
Флорида, селектирани между хиляди
кадри от едногодишна обиколка на САЩ
на кърджалиеца Мариян Димитров –
спортист на годината за 2010 г. на
община Кърджали. Изложбата е от
серията на Арт движение КРЪГ „Градове
и култури”.

Това е първата авторска изява на
Мариян Димитров в сферата на
фотоизследването. Роден е през 1972 г.
в Кърджали, дългогодишен национален
състезател в отбора по кану-каяк. Само
през 2010 г. той е носител на 4 златни
медала от Републиканския шампионат по
кану-каяк. През 2000 г. за първи път
участва на Олимпиадата в Сидни,
Австралия, след което следват серия
международни, национални и регионални
участия. От 2003 до 2008 г. живее в САЩ,
а през 2007-2008 г. обикаля западните
щати и трупа богат фотоархив. В
експозицията в Арт галерията ще бъдат
показани екзотични места – Долината на
смъртта на границата на щатите Невада
и Калифорния, Соленото езеро в щата
Юта, Дървото на Джошуа в пустинята
Мохаве в Калифорния, Затворът
„Алкатраз” в залива Сан Франциско,
Венис бийч в Калифорния, където са
свирили „Doors”, портрети на хора от
градчето Сан Изидро на мексиканската
граница. Снимки от приближаващо
торнадо в пустинята и кадри от
нелъскавата страна на живота в Америка
също са част от представянето.
Мултимедийна презентация на фотоси от
архивите на Мариян Димитров също ще
бъде показана като част от общата
концепция на организаторите на 18
февруари, когато ще се състои и
официалното откриване с участието на
автора. Изложбата се осъществява с
подкрепата на Фотостудио „Уникум”.

[23 Февруари 2011]
“Одрин-градът на трите реки” гостува в Кърджали
По покана на Арт движение КРЪГ и в партньорство с Дружеството на Арт фотографите от
Одрин в Арт галерията гостува изложбата „Одрин – градът на трите реки” на журналиста
Енвер Шенгюл от 25 февруари до 25 март. След отличния прием на тази експозиция от
ценителите в Ямбол и Хасково, тя ще бъде показана и в Кърджали.
Енвер Шенгюл е магистър по „История на изкуството”, директор на известния Музей на
здравето в Одрин, преподавател е във Факултета по изящни изкуства на Тракийския
университет. Автор е на книгите „Селимие” и „Дарюшифа”. Бил е кореспондент на
Турската национална телевизия, на в. „Хюрриет” и Агенция Анадол, както и председател
на Дружеството на Арт фотографите в Одрин. С художествена фотография се занимава
от 1985 г. и има 60 изложби в страната си и в чужбина.

Изложбата, с която гостува в България, съдържа 30 изследователски работи, които
хвърлят нова светлина върху уникалните културно-исторически паметници и красивата
природа на Одрин. Някои от тях са правени точно на мястото, където трите реки –
Марица, Арда и Тунджа се събират, за да се влеят в Бяло море. През обектива на Енвер
Шенгюл, който ще присъства на откриването, зрителят ще стигне до забележителни
места, свързани с културната история на Одрин – един от най-старите градове в Европа,
с богато културно-историческо наследство.
Откриването на изложбата е на 25 февруари (петък) от 18.00 ч.

[16 Март 2011]
Пътуваща изложба с лица от Родопите стартира от Арт галерия “Кръг”

50-годишнината си хасковският фотограф Златко Латев, носител на много национални
награди за художествена фотография, ще посрещне с изложба в Арт галерията в
Кърджали на 25 март от 18.00 ч. Работното заглавие на експозицията е „Нашенци” и
съдържа 25 художествени портрети най-вече на възрастни хора от малки села в
Източните Родопи и Средна гора. "Това е репортажен портрет, но показан по художествен
начин", казва авторът. Фотографът е участвал в два фотопленера в село Дъждовница и е
организатор на националния фотопленер „Дъждовница’ 2007”, в резултат на който бяха
създадени произведения, показвани в цялата страна. Изложбата „Нашенци” съдържа
работи, правени през последните 4-5 години, някои от които вече са печелили престижни
награди. Златко Латев е автор на „Снимка на годината - 2008" в VІІ-ия национален
фотоконкурс, организиран от Canon България, носител е на златен медал на FIAP в
салона „Фотоваканция 2010”, първа награда от конкурса “Биоразнообразието - всички
сме част от него” на ЕК и много други. През май експозицията „Нашенци” ще бъде
представена в Американския колеж в Благоевград, след това в Кюстендил, а до края на
годината – в Хасково, София, Приморско, Стара Загора и др.

[13 Април 2011]
10 деца и младежи от Младежки Алианс “Кръг”- в конкурс на гръцка фондация

За един ден Арт галерията се превърна в ателие за 10 деца и младежи от Младежкия
алианс към Арт движение КРЪГ, които се готвят за участие в конкурса „Гърция през моите
очи”, обявен от Гръцката културна фондация и Гръцката туристическа организация в
България. За консултант беше поканен младия художник от Пловдив Младен Младенов,
чиито графични „рисунки” върху керамика са създадени с иновативни методи за
миксиране на образи и преодоляват традиционното схващане за взаимодействието
между материал, картина и техника. Преди да подреди своите графики, рисувани върху
керамика, и серията си от нестандартни пластики в Арт галерията, той проведе
еднодневен уъркшоп с деца и младежи от класовете по визуални изкуства на Кръг.
Тази година конкурсът e включен в програмата, посветена на популяризирането на
гръцките паметници от световното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО и има
за цел да насърчи младежката креативност за участие в популяризирането, защитата и
опазването на собственото им културно и природно наследство. Художникът показа
филмов материал с рисувани живописни изображения и фрагменти върху керамични
съдове и иконостаси от класическата гръцка художествена традиция и ПлисковскоПреславската култура, открити върху развалини на манастири в България и Гърция.
Експонираните в Арт галерията глазирани керамични плочки са изработени в духа на
декоративната традиция в българското изкуство от 8-10 век с геометрични и растителни
орнаменти, подредени така, че да образуват фризове от повтарящи се мотиви.

[05 Май 2011]
Представители от Швеция, Кипър, Румъния и Испания участват в инициативата
“Мултикултурният град”

36 представители на граждански организации, общини и университети от Швеция, Кипър,
Румъния и Испания взеха участие в тазгодишното издание на инициативата
“Мултикултурният град”, четвърто по ред, в Кърджали. Проявите са посветени на
Европейския ден на солидарност между поколенията. По този повод в Арт галерията ще
бъде открит „Музей за един ден” (One day museum). Той представя архивни снимки от
първите обущарски работилници в Кърджали и архивни снимки от семейни албуми и
европейски музеи на страните-участнички. Те илюстрират превратностите на модата в
традиционната култура, характерни за европейските градове от началото на миналия век.
Днес гостите взеха участие в публичен дебат на тема „Стратегии за разбиране на
миналото – носталгия или антиносталгия”, модериран от екипа на Арт движение КРЪГ с
финансовата подкрепа на Центъра за развитие на човешките ресурси. Участниците
посетиха СОУ „Петко Славейков” и СОУ „Отец Паисий” за среща и обмяна на опит в
обучението по предмети, свързани със съхраняване и развитие на историческата памет и
езиковото многообразие. Утре, 6 май, гостите ще наблюдават традиционния празник
„Хъдърлез” в село Рани лист и ще посетят Арт къщата в село Дъждовница.
Като част от програмата на „Мултикултурният град” през т.г. на 13 май Кръг ще
представят изложбата „Пътепис за Америка” на 18-годишната Габриела Гавраилова –
една младежка концепция за различните култури по света, а на 27 май – книгата с
исторически документи за съдбата на Армения „От Гюлестан до Москва”, публикувана
наскоро. Събитията в рамките на Инициативата „Мултикултурният град” се организират от
Арт движение КРЪГ в партньорство с Община Кърджали.

[10 Май 2011]
„Музей за един ден” отвори врати в Кърджали
Азис. Той сподели пред присъст-ващите,
че обувките са различни като хората, но
и че те носят част от същността на всеки
един от нас и говорят за вижданията ни
за живота.

„Музей за един ден” отвори врати в
Кърджали.Той представи архивни снимки
от първите обущарски работилници в
града и фотоси от семейни албуми и
европейски музеи на Кипър, Румъния,
Швеция, Испания, Белгия, Полша,
Великобритания.
Те
илюстрираха
превратностите
на
модата
в
традиционната култура на всяка една от
страните участнички, характерни за
европейските градове от началото на
миналия
век.
Необичайната изложба бе част от
инициативите на тазгодишното издание
“Мултикултурния град” и събра десетки
гости в Арт галерията в Кърджали в края
на миналата седмицата. Сред тях бе и
кметът на община Кърджали инж. Хасан
Специален гост на откриването бе найвъзрастният майстор обущар в Кърджали
Кеворк Киркор Евлиян. Той показа
обувки, изработени от него през 1962 г. и
немски каталози с модели от миналия
век. За експозицията краеведът и
известен пещерняк от Кърджали Минчо
Гумаров предостави детските си
цървули. На откриването на изложбата
присъстваха и представители на
граждански организации, общини и
университети от Швеция, Кипър,
Румъния и Испания, които участваха в
тазгодишното издание на инициативата

Обувката винаги е била спътник в живота
на хората и тя не е ярък герой в нашето
ежедневие, но е универсален език, каза и
Радост Николаева от Арт движение
КРЪГ. Движението заедно с община
Кърджали бе организатор на проявата,
посветена на Европейският ден на
солидарност между поколенията.

“Мултикултурният град”, четвърто по ред
в Кърджали.Същия ден гостите взеха
участие в публичен дебат на тема
„Стратегии за разбиране на миналото –
носталгия или антиносталгия”. Той бе
модериран от екипа на Арт движение
КРЪГ. По-късно участниците във форума
посетиха СОУ „Петко Славейков” и СОУ
„Отец Паисий” и обмениха опит в
обучението по предмети, свързани със
съхраняване
и
развитие
на
историческата памет и езиковото
многообразие.

[12 Май 2011]
„До Чикаго и назад”

Единадесетокласничка от Кърджали ще представи тази вечер своя пътепис „До Чикаго и
назад”. Посетителите ще имат възможност да видят Америка през фотообектива на един
млад човек и неговата концепция за различните култури по света. Фотоизложбата е
подредена в Арт галерия „Кръг” в Кърджали и ще бъде открита в 19,00 часа. В нея са
включени фотографии направени от Габриела Гавраилова по време на шестмесечният й
престой в побратименият на Кърджали американски град Елхард. Проявата е част от
тазгодишното издание на Мултикултурния град” на Арт движение КРЪГв партньорство с
Община Кърджали.

[17 Юни 2011]
Дебют в Артгалерията

Дебютната изложба на младата художничка от София, която живее и работи във Велико
Търново, Станка Атанасова се откри в Артгалерията, като част от инициативата на Арт
движение КРЪГ „Градове и култури”. След множество участия в общи изложби в страната
и в биеналета в Полша, Италия, Румъния и Япония, 29-годишната художничка дебютира
самостоятелно в Кърджали. Тук тя показва живопис и графика. Особено интересни са 20те миниатюри, изпълнени със суха игла. В краткият си професионален път Станка
Атанасова участва в 17 национални и международни изложби, конкурси и биеналета, и
получава 5 награди за авторски работи. Член е на Дружеството на художниците от Велико
Търново.

[22 Юни 2011]
Валията на Одрин пристига в Кърджали, открива изложба в Арт галерия „Кръг”

Делегация, водена от валията на Одрин
г-н Гьокхан Сьозер, пристига в Кърджали,
съпровождан от Генералният консул на Р
Турция в Пловдив Рамис Шен. В състава
й участват бизнесмени, културни и
политически дейци, представители на
гражданския сектор. Целта е да се
обсъдят възможности за партньорство и
инвестиции. По повод на официалната
визита, на 22 юни в Арт галерия „Кръг” в
18.00 ч. се открива фотоизложба с 41
фотографии,
представящи
разнообразното историческо и културно
наследство на Одрин.

Това е и времето на най-големия му
разцвет,
когато
султаните
се
надпреварват да строят дворцови
комплекси,
грандиозни
ансамбли,
монументални сгради и храмове. В града
традиционно са живели и много българи.
До 1913 г. тук е имало българска мъжка и
девическа гимназия, както и няколко
църкви, от които са запазени „Свети
Георги“ (построена през 1880 г.) и "Св.
св. Константин и Елена" (1869 г.).
Изложбата „Незаменимият завет на
дедите ни” представя културното и
историческо богатство на Одрин и се
подготвя от 2 години. В нея са поканени
да участват известни фотографи от цяла
Турция. Премиерата й в Кърджали, след
което ще бъде показана и в самия
Одрин. Събитието се организира от
Регионална Дирекция на Анадолската
агенция в Одрин и Дружеството за турска
култура и изкуство – Кърджали.

Той е един от най-старите градове в
Европа. Създаден е от траките, а покъсно на същото място възниква
гръцкият град Орестея. През 125 г.
римският император Адриан го назовава
на свое име – Адрианопол.
До 1369 г., когато е превзет от
османските турци, той е един от главните
центрове на Византийската империя.
Почти цял век след това е първата
турска столица – до падането на
Константинопол през 1453 г.

Със специално приветствие към всички
се обърна кметът на Община Кърджали

инж. Хасан Азис, който заяви: „Аз мисля,
че тази изложба е още една крачка един
към друг – на Кърджали към Одрин и на
Одрин към Кърджали и защо не - по една
крачка на сближаване между двете
страни България и Турция. Изкуството
има една цел и тя е да приближава не
само нации и народи, но и отделните
хора. Най-голямото достойнство на тази

изложба, е не само в това, но и във
възможността всеки посетител да се
докосне до една неповторима история и
атмосфера.”
Инициаторите на изложбата бяха
поздравени и от областната управителка
Иванка Таушанова, която също пожела
успех при представянето й пред
широката публика.

[09 Юли 2011]
Специален докладчик на ООН на посещение в Кърджали
за равния достъп до образование на
малцинствата, за обучението им на
майчин език. По време на посещението
си в страната ни г-жа Гей Макдугъл се
среща
с
представители
на
правителството,
правозащитни
и
граждански организации, местни власти
и представители на вероизповеданията.

В Кърджали пристигна специалният
докладчик и независим експерт по
въпросите на малцинствата към ООН гжа Гей Макдугъл. Г-жа Гей Макдугъл се
интересува от етническите, религиозните
и езиковите малцинства в България, от
проблемите, свързани с положението на
малцинствените групи, от специфичните
законодателни и други мерки, които са
приети за недопускане на дискриминация
и равенство пред закона с цел членовете
на малцинствените групи да могат
безпрепятствено да упражняват своите
права. Ще бъдат повдигнати и въпроси

Арт движение КРЪГ са организатори на
нейното посещение в Кърджали, а
Българският хелзинкски комитет е
координатор на срещите й в страната. В
Кърджали г-жа Гей Макдугъл и нейният
екип имат срещи с градоначалника инж.
Хасан
Азис,
имат
среща
в
мюфтийството, а също и с екипа на
омбудсмана на Кърджали г-н Хакиф
Емин. Предвидени са срещи с г-н Мюмюн
Емин, старши експерт в Дирекция
„Специализирана администрация” на
Комисията за защита от дискриминация,
и с представители на граждански,
младежки и културни организации. За да
напише доклада си за България, г-жа Гей
Макдугъл посещава София, Пловдив,
Пазарджик, Кърджали и Благоевград.

[21 Юли 2011]
На евроучилище в Дъждовница

15 студенти
архитектура,

от

Университета
строителство

за
и

градоустройство от София участват в
традиционното лятно евроучилище с.
Дъждовница от 17 до 25 юли в резултат
на
подписан
меморандум
за
сътрудничество между Арт движение
КРЪГ и Катедрата „История и теория на
архитектурата” с ръководител доц. д-р
арх. Георги Станишев. Тази първа лятна
практика на студентите има за цел да
направи
архитектурно
заснемане,
паспортизация и дигитализация на найстарите къщи в селото, както и на
местната джамия с оглед на тяхната
възможна реновация и реконструкция. 3
D визуализации и черно-бели проекти,
създадени
от
участниците
в
евроучилището, ще бъдат представени
през м. септември в Артгалерията в
Кърджали, а най-добрите решения ще
бъдат използвани като част от
предпроектно проучване за бъдещи
финансирания по европейски програми.
Дигиталните „портрети” на къщи ще
бъдат качени в интернет – като рекламен
и информационен ресурс за любители на
предизвикателствата, каквито осигурява
тази
туристическа
дестинация в
Източните Родопи. Евроучилището се
осъществява с подкрепата на Община
Кърджали.

[09 Август 2011]
КРЪГ – партньор на Община Кърджали в реализация на проект “Мостът –
кръстопът на култури” по ОПРР
Днес кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис подписа Договор ВG161PO001/1.110/2010/033 по проект „Мостът – кръстопът на култури”, който беше одобрен за
финансиране по Оперативна програма «Регионално развитие», Схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и
промотиране на иновативни културни събития”. Стойността на проекта е 418 152 лева
като 393 307,60 лева са безвъзмездната финансова помощ по ОПРР. Проектът ще се
изпълнява от Община Кърджали в партньорство с Фондация “Младежки център КРЪГ –
Арт движение КРЪГ”. Периодът на изпълнение е 24 месеца.

Предвижда се провеждане на Иновативното културно събитие в комплекс от няколко вида
дейности, условно разпределени в две групи. Към първата група спадат: „Дни на
изкуствата” - Ден на фотографията „Аз и моят град”, Ден на музиката, Ден на приказката;
Уъркшоп по фотография; Уикенд фестивал /лайв концепция/ „Мостът”; Изложба на
открито „Старият Кърджали”. Към втората група спадат: Изследване на мултикултурната
памет; съставяне и публикуване на рекламно-информационен каталог „Ден на музиката”
за песенните и инструментални традиции в целевия регион. По проекта ще се закупи
подходящо оборудване и обзавеждане (озвучителна, осветителна и видео техника,
мултимедия, екрани, витрини и др.), даващо възможност за организиране на
иновативното културно събитие, както и за бъдещи културни прояви.

[31 Август 2011]
Дъждовница отново в Националния културен календар
фестивал „Черно-белите спомени на
Терлика”, в рамките на който на площада в
селото ще бъдат монтирани върху стативи
60 уникални черно-бели архивни фотоси от
стари албуми от Кърджалийско, отпечатани
върху специални плоскости във формат 70 х
100 см.

По традиция международният пленер „Арт
хоризонти” в Дъждовница, съвместна
инициатива на Арт движение КРЪГ и
Община Кърджали, се провежда в
навечерието на Празника на Терлика, като
част от Националния културен календар на
Министерство на културата. Досега в него са
взели участие над 150 автори от цял свят.
Сегашното издание е 7-мо по ред и
одобрените участници са от България,
Латвия, Украйна, Румъния и Дания. Те
работят върху темата „Врата към
хоризонта”, като създават инсталации,
визуални проекти, концепции за мултимедия,
текстове и клипове. Екипът на Арт движение
КРЪГ заедно с хората от Дъждовница се
готвят за празника на Терлика, който тази
година ще започне в 10.00 ч. на 2 септември
(петък). Гвоздеят в програмата е първият

Фотоархивът за фестивала е събиран
месеци с помощта на десетки селски
семейства. Най-старата фотография е от
около 1880 г. Представени са хора и
събития от 26 села на община Кърджали –
Широко поле, Стремци, Мост, Енчец,
Миладиново, Рани лист, Кадънча,
Бленика, Перперек, Долище, Бойно,
Ненково, Сипей, Безводно, Горна крепост
и др. Експозицияна „Черно-белите
спомени на терлика” след Дъждовница ще
гостува в Кърджали, по селата, има и
покана да гостува в град Гент, Белгия.
Фестивалната програма се осъществява с
любезното съдействие на: „Караман” ООД,
хотел „Кърджали”, „Максимум” ООД,
„ОРИЕМ Комерс” ООД, „Екострой” ООД,
Районното мюфтийство, Альоша Синабов
– Ротари клуб (Кърджали) и Сейхан Ибрям
– ресторант „Казанова”.

[03 Октомври 2011]
Европейско младежко сътрудничество

През септември седем представители на
Младежкия алианс към Арт движение
КРЪГ, в който са регистрирани 42-ма
младежи от Кърджали и селата, пътуваха
по проекти на организацията. От 18 до 24
септември 17-годишният Денис Мустафа
от СОУ „Петко Славейков” представи
Кърджали в европейски уръкшоп „Местно
и международно доброволчество –
стандарти за качество на младежките
дейности”, който се състоя в градчето Сао
Висенте на португалския остров Мадейра.
В уъркшопа, организиран от 3 европейски
партньорски организации на Арт движение
КРЪГ (от Шотландия, Холандия и
Португалия) Денис Мустафа беше един от
двамата българи.

Общо 22-ма участници от Европа се
включиха в дейностите по проекта, целящ
да обучи млади лидери на мениджмънт за
местно и международно доброволчество,
включително и като се използват
възможностите на културата и изкуството.
През последната седмица на септември
още 4 представители на Младежкия алианс
бяха одобрени да вземат участие в
семинар за събиране на живото градско
наследство (архитектура, литература и
семейна памет), който се състоя в
Букурещ. В семинара обменяха опит и
идеи преподаватели и студенти от
университети и НПО от Румъния,
България, Испания, Швеция и Кипър.
Габриела Гавраилова, председател на
младежкия Ротари клуб в Кърджали,
Христа Кадиева от същия клуб, Георги
Добришинов и Станислав Милев бяха
представителите на Кръг от Кърджали.

[13 Октомври 2011]
Нов живот за старите къщи

14 студенти от Катедрата по история и
теория на архитектурата от УАСГ, София
с ръководител доц. д-р арх. Георги

Станишев, представят утре от 18.00 ч. в
Артгалерията
своите
архитектурни
проекти за възстановяване на найстарите сгради в село Дъждовница.
Освен това, което може да се направи с
рулетка и компютър, в изложбата са
показани текстове и истории, разказани
от местни хора, рисунки на старите къщи
и местната джамия, документални
снимки, макети на сградите в
реставриран вид, изследване на
родословни дървета – осъществени по
време на лятното евроучилище този юли,
организирано от Арт движение КРЪГ и
Катедрата по история и теория на
архитектурата. За първи път хората от
Дъждовница се сдобиват с реални
проекти за реставрация и реконструкция,
които
ще
търсят
европейско
финансиране, както и с истории, които
правят полусрутените сгради живи и
днес. Изложбата е част от културната
програма на Община Кърджали,
посветена на 21 октомври и ще се
проведе с участието на авторите.

[22 Ноември 2011]
Арт движение КРЪГ участва в международна културна инициатива
От 18 до 21 ноември в Загреб се състоя
първата годишна среща на мрежата от
организации, които ще реализират през
2013 г. амбициозен проект под името
„Световни Арт Игри” (WAG). В срещата
участваха представители на национал-ните
комитети от 25 страни, а към мрежата вече
са се присъединили 78 страни. Арт
движение КРЪГ от Кърджали участва със
свои представители на конференцията, а
Радост Николаева е член на българския
национален комитет. Втората годишна
конференция на националните комитети
ще се състои през 2012 г. в Измир.

През май 2013 г. ще се реализира
първото издание на световните арт игри
в хърватските градове Вуковар, Лудбрег
и Крижевци с 2-седмични фестивални
програми, организирани от националните

комитети на всички страни-участнички в
мрежата. Зад този амбициозен проект
стоят
държавни
институции
и
неправител-ствени
организации
от
Хърватия,
местни
кметства
и
дипломатически мисии, междуна-родни
организации
и
известни
творци.
Програмата ще се осъществява
регулярно, на всеки две години – 2013,
2015, 2017 и т.н. Различни градове по
света ще се състезават да бъдат
домакини на събитието, както и да
осъществяват двустранни културни
инициативи като част от подготовката на
фестивалната програма. Мисията за
развитие на културното сътрудничество
между градовете като част от
концепцията за модерна туристическа
мобилност има за цел да насърчи и
инвестиции от туристическия бизнес в
Световните Арт игри.

Президент на Организационния комитет
на WAG е художникът Питър Вайс, който
живее и работи в Израел и в Хърватия.
На първата годишна конференция на
националните комитети на WAG взе
участие и консулът на Р България в
Загреб г-н Пламен Даскалов.

[24 Ноември 2011]
В Арт галерията експонират втората част от цикъла „Градове и култури” – „Тя”

След като в началото на тази година
беше показана първата част от
художественото фотоизследване под
заглавие „В нея” от цикъла на Арт
движение КРЪГ „Градове и култури”,
авторът Николай Минчев от Пловдив се
засели в Кърджали като експерт по
строителен надзор от „Пловдив инвест”
АД при изграждане на отсечката
Кърджали-Подкова
от
европейски
коридор № 9. Междувременно той
разработи втората част от цветни пана,
като така завърши цялостната си
фотографска концепция и заедно с екипа
на Кръг я показа в Одрин, в културния
център „Деведжи хан” тази пролет и в
Съюза на архитектите от Одрин. На 25
ноември, петък, ще видим и в Кърджали
втората част от уникалното 15-годишно
фотоизс-ледване, запечатало всеки
фрагмент
от
пространствата
на
Пловдивската „Чифте хамам” – стара
турска баня, паметник от 16 в. „Тя”, както
гласи заглавието на експозицията, е

истинско огледало на различни епохи и
култури. При градежа й са използвани
камъни, обработвани през римско време,
но иззети от руините на околни сгради и
крепостни стени от времето на Филип
Македонски. Орнаменти от тогава още се
виждат върху еднометровите зидове. По
вътрешните стени се разчитат вдълбани
надписи и конструктивни чертежи на
някогашната автентична сграда, както и
средновековна стенопис с флорални и
геометрични орнаменти. Всички тези
елементи са грижливи изследвани,
преоткривани, осмисляни с особена
любов и запечатани в 27-те големи
цветни художествени пана на Минчев
във формати 0,80 х 1,34 м, които сега
гостуват в Арт галерията.

[16 Декември 2011]
6- годишната Наталия от Кърджали с национална награда

През декември 2011 г. приключи
Националният конкурс за детска рисунка
на
Застрахователно
дружество
24INS.BG. На четвърто място е 6годишната
Наталия
Узунова
от
Кърджали, възпитаник на класа по
визуални изкуства на Арт движение
КРЪГ, с рисунка по темата „Семейство”,
която събра 578 гласа във фейсбук. 150
са участниците от цялата страна на
възраст до 14 години.

Първите 6 рисунки, събрали най-много
гласове в интернет гласуването, ще
украсят
годишния
календар
на
дружеството за 2012 г., като на всяка
рисунка ще съответстват 2 месеца от
новата година. Рисунката на Наталия ще
украсява месеците юли и август. 6годишната
авторка
вече
получи
сертификата си от Управителя на
дружеството Румен Стайков. Тя е един
от най-малките художници в класа по
визуални изкуства на Кръг и на 9
февруари, когато ще навърши 7 години,
ще
бъде
открита
първата
й
самостоятелна изложба в Артгалерията.
Момичето се готви с голямо вдъхновение
за това събитие, вече консултирано и с
Дядо Коледа.

