2015: АКЦЕНТИ
[8 Февруари 2015]
Арт движение КРЪГ представя в Берлин изложба от семейни
фотографии от Кърджали

На 7 и 8 февруари Арт движение КРЪГ представи изложба от съхранени семейни
фотографии на турски фамилии от област Кърджали, турско документално наследство
от 19-20 век, в Българския културен институт в Берлин по време на двудневен фест,
озаглавен „Дни на българската култура – нови европейски акценти“.

Прожекции на филми, презентации на книги, дискусии и срещи с публиката са
предвидени в наситената културна програма. Участници в събитията бяха: Вяра
Анкова, генерален директор на БНТ, Севда Шишманова, програмен директор на БНТ,
актьорите Асен Блатечки, Владимир Пенев и Самуел Финци, председателят на СЕМ и
сценарист на филма "И България е една голяма грешка“ Георги Лозанов и режисьорът
Стоян Радев.
Свои книги представиха 8 български и 1 немско издателства. На 8 февруари
представителите на българската диаспора в Берлин видяха игралния филм
„Съдилището“ на режисьора Стефан Командарев. Това е копродукция на Александър
Рис, Кристине Хаупт от “Нойе Медиополис филм продакшън”, Германия; Борис Т. Матич
от “Пропелер филм”, Хърватия; Владимир Анастасов, Ангела Несторовска от “Сектор
Филм”, Македония и др. След края на прожекцията публиката се срещна със Стефан
Командарев, Асен Блатечки, Александър Рис и Кристине Хаупт.

Представителите на Арт движение КРЪГ взеха участие в разговор с публиката на тема:
„Българското кино и световният бежански процес“, в дискусия за тенденциите в
съвременната българска литература и в кръглата маса на тема: "Какво /не/ се случи в
България след падането на Берлинската стена".
С филми и презентации във фестивалната програма участваха също представители на
Комисията по досиетата и артисти от Софийската опера и балет. Беше представена
книгата "Гена Димитрова. От А до Я" на журналиста Димитър Сотиров.
Програмата беше осъществена с подкрепата на Министерство на културата и
Министерство на външните работи на РБ, Българското посолство в Берлин, БНТ и
Съветът за електронни медии (СЕМ).

[13 Февруари 2015]
ДВЕ МЛАДИ ХУДОЖНИЧКИ ОТ ИСТАНБУЛ ГОСТУВАТ В КЪРДЖАЛИ

Две млади художнички от Истанбул гостуват в Кърджали по покана на Арт движение Кръг
и ще представят в „петък 13-ти” своя дебют на българска земя. Смели експериментаторки,
тяхното творчество е свързано с прецизен избор на художествени средства,
възпроизвеждащи реални ситуации в арт конфигурации. Авторският проект „Забравени
спомени” е на Дидем Ербаш, родена през 1985 г. в Истанбул. Тя създава своите истории
чрез колажи от реални предмети и фотографии. Когато създава една история от стари
снимки, тя съотнася реалния живот на хората върху тях и литературата. Тя обикновено се
фокусира върху проблемите на насилието върху индивида, за да анализира природата на
различните правила и нрави, които съществуват в света. Завършила е Университата Мимар
Синан в Истанбул, в момента прави магистратура в Истанбулския Сабанджъ Университет.

През 2013 г. работи в лятната академия в Залцбург с кубинската художничка Таня
Бругера, една от най-значимите съвременни политически художнички, която преди
няколко години взриви световната преса със своя пърформанс „Тежестта на вината” и
изпълнява пърформанси в градове като Лондон, Москва, Богота, Венеция с
политическо значение за даденото конкретно място, в съответствие с неговата
история, конфликти и политически власти. Нейните проекти са били представяни в
биеналетата във Венеция, на биеналето в Истанбул през 2013 г., на Московското
биенале и пр. Проектите на Дидем Ербаш са свързани и с дейността на
експерименталната истанбулска група млади художници „Арт шифт”, които работят в
изоставени сгради, открити пространства, външни фасади, създават мобилни музейни
конструкции в хотелска стая или на етажа на стара къща.

Експозицията в Арт галерия Кръг е конструирана от стари снимки, лични фотографии,
текстове и реални предмети. „Моите работи се основават на връзката между
идентичност и памет – казва Дидем Ербаш. – Основният материал, който използвам, са
стари фотографии, които мога да разглеждам извън конкретния контекст или
информацията на техните притежатели. След това се опитвам да вляза в диалог с
обектите, сякаш те са част от моята памет. Опитвам се да ги направя част от моята
история. Така аз оформям тези спомени съобразно моя собствен опит, като си
представям, че по този начин те ще могат да се ползват и да намерят смисъл и за
всеки друг. Все пак основната ми цел е през призмата на чуждия спомен да открия
идентичността – различията между отделните култури, разликата в цвета на лицата в
картите за идентичност, облеклото, цвета на косата, всички елементи от живота в
големия град са елементи от изследването на идентичността.”
Мергюзе Гюнай е куратор на изложбата и участва със свой проект в нея. Тя е от
семейство на изселници. Родена е през 1984 г. в Пловдив, баща й е от с. Бели вир,
община Черноочене и през ранното си детство е живяла в Кърджали. През 1989 г.
семейството й се изселва в Истанбул. Мергюзе завършва факултета по изящни
изкуства в университета Yeditepe в Истанбул и работи по различни кураторски проекти
в сферата на постмодерното изкуство заедно с Маркус Граф – един от най-известните

световни изследователи на съвременното изкуство, писател и куратор, който работи в
Истанбул от 2001 г., роден е в Германия през 1974 г., преподавател е в Художествена
академия в Щутгарт по история на изкуството, активен участник и организатор в
програмите на Международното биенале на изкуствата в Истанбул. Един от общите
проекти на двамата е „Contemporary Istanbul Art Fair”. През януари 2015 г. Мергюзе
Гюнай е съ-организатор на нашумялата изложба “Извинете, кой етаж е това?” в
Галерия „Меркюр” в Истанбул, която третира отчуждението в новите градски квартали.
Кръгът от интересите й може да се опише в категориите на т.нар. „опън арт” –
едновременно разработване на живопис и ситуация, медия и видео- арт. Съвместната
им изложба „Забравени спомени” с Дидем Ербаш е българският дебют на двете
авторки, в който Мергюзе Гюнай акцентира върху графични експерименти и колажи с
лични черно-бели фотографии от детствотото си в Кърджали през 1989 г.

[23 Март 2015]
ЧЕШМИТЕ – ВОДА В РАДОСТ И МЪКА

Никой все още не знае колко са
наистина чешмите в Кърджалийско и
колко е стара традицията да се построи
чешма в знак на почит към водата, към
живота и към хората, които сме
загубили.

отделиш от своето
нуждаещите се.

имущество

за

В един документ от 16 век се казва:
„Земният живот прилича на вода, която
сме изляли от небето и с нея по земята
изникват растенията за препитание на
хората и на добитъка”. В един
съвременен разказ за Родопите пък се
отбелязва: „Не си живял тук, ако не си
вдигнал чешма”.
Даряване на пари за изграждане на
чешма, както и на канализация за
подаване на вода към нея, е било акт на
благочестие, което играе важна роля в
живота
вярващите
мюсюлмани
и
християни.
Вярвало се е, че построяването на
чешма или мост над река е дело, равно
по ценност на това да възпиташ
праведни
деца,
да
събираш
и
разпространяваш
знания
или
да

Освен това чешмата винаги е била и
средище на социален живот. В Истанбул
и големите турски градове днес чешмите
са част от архитектурната традиция,

неизменна
част
от
културното
наследство.
В
някои
съвременни
пътеписи се казва, че чешмите в
Кърджалийско може би са стотици,
защото само на територията на едно село
може да са над 10. Частично са описани
около 90 в един сборник на турски език
от 2013 г., съставен от Метин Хасан от
Момчилград.
От тазгодишния световен ден на водата
(22 март) екип от доброволци на Арт
движение Кръг стартират проучване с
цел да бъдат описани местата на
чешмите на територията на община
Кърджали и историите, свързани с тях. За
старта на тази инициатива в Арт
галерията
е
аранжирана
изложба,
посветена на чешмите.

Организаторите представят авторска
експозиция на журналиста Гюнер Шукри
„Чешмите – традиции в Ардинско” със 70
чешми.
Това фотоизследване е насърчено от
кмета Ресми Мурад и се съхранява в
музея в Ардино като ценен документален
материал. Освен тази експозиция, Кръг
показват архивни кадри за Айше Молла
чешма в Кърджали, която през 2007 г. се
възстановява по инициатива на кмета
Хасан Азис с кампания за обществено
финансиране.

В изложбата в Арт галерията, която е
под надслов „Чешмите – вода в радост и
мъка”, са включени и фотографски
материали за 3 чешми от Дъждовница и
съпровождащи разкази на възрастни
хора за тях. Това са: чешмата на Мурад
Хасан, изградена за хаир на селото през
1940 г., двете т. нар. „Ашакъ чешмелер”
– Долни чешми, около които според
легендата селото е възникнало преди
около 200 години и чиято вода не
пресъхва
никога
и
до
днес.
Посетителите ще видят и колажи с
текст и снимки за най-новата чешма,
тържествено открита през 1980 г. и
построена с дарителска кампания от
местните жители в центъра на
Дъждовница.

[20 Май 2015]
ПРОГРАМА НА 8-ТО ИЗДАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА „МУЛТИКУЛТУРНИЯТ
ГРАД”

Инициативата „Мултикултурният град” вече се превърна в традиция и тазгодишното
издание е осмо от старта през 2008 г. Програмата през 2015 г. включва събития в
периода от 24 май до 21 юни и стартира на 24 май (неделя) с „Рисувани стихове”
на журналистката Снежана Горанова. Нейни стихове от неиздавани ръкописи ще
бъдат трансформирани в артинсталации, а в чест на празника на славянската
писменост и култура и за почитателите на изискания поетичен текст, прочетен „през”
визуален експеримент, галерията ще бъде отворена за посетители цяло денонощие –
от 6.00 ч. сутринта на 24 май до 6.00 ч. сутринта на 25 май.
На 30 май (събота) в Артгалерията ще бъде представена гостуваща изложба
„Старите занаяти и техните майстори от Одрин” с участие на авторите. Фотоизследване, осъществено от 13 професионалисти и любители фотографи, показва в
работен процес 41 одрински майстори-занаятчии, които още пазят и предават от
поколение на поколение най-старите местни занаяти.
Фото- изследването ще продължи в партньорство с Арт движение КРЪГ на територията
на Кърджали – гостуващата културна делегация ще се срещне „на живо” с 21 носители
на най-старите занаятчийски практики в Кърджалийско, запазени и до днес, за да бъде
подготвена втора част на пътуващата експозиция този път със заглавие „Старите
занаяти и техните майстори от Кърджали”.
На 4 юни (четвъртък) ще бъде представено изданието „За Кърджали с
любов...”, подготвено от Арт движение Кръг и литературното сп. Кръг, в което

участват 22-ма от най-младите кърджалийски автори. Събитието е посветено на 85годишнината от рождението на кап. Георги Георгиев, обиколил света с яхтата „Кор
Кароли” и почетен гражданин на Кърджали. По този повод се планира през м. юни да
започнат работите по преместване на бюст-паметника на ветроходеца в централната
градска част. Тази инициатива е подета първо от в. „Нов живот”, а през 2013 г. РИМКърджали също се присъединява към идеята заедно с организациите на запасните
офицери от Кърджали и Варна. През 2015 г. с помощта на кърджалийския Морски клуб
„Ангел Петров – Йошката” в партньорство с Арт движение Кръг и със съдействието на
Община Кърджали тази идея ще бъде осъществена за юбилея на ветроходеца – като
част от програмата на тазгодишното издание на Инициативата „Мултикултурният град”.
На 4 юни ще бъде връчена за трети път наградата „Мултикултурният човек”.
Нейни носители досега са Нуреддин Мехмед и проф. д-р Петър Гарена.
За 12 юни е планирана акцията „Семеен портрет” – представяне на архиви и фотодокументи от семейната история на д-р Хамид Кадир от Кърджали с гости от неговата
голяма фамилия от страната. Част от семейството се е изселило в Пловдивско в
средата на 20 век, друга част се е пръснала по света. От тази фамилия е младият
заместник-кмет на гр. Куклен – Илхан Кадир, който в момента ръководи общината след
отстраняването на досегашния кмет. Най-младата представителка на семейството
Алина скоро се очаква да защити магистърската си степен по Право на
Интелектyалната собственост в Университета “Кyин Мери” в Лондон, а в момента е
стажантка в Междyнародната организация за защита правата на звукозаписните
компании (IFPI). Тази организация осъществява анализ на ключовите тенденции в
музикалната индустрия, осигурява подробен анализ на водещите звукозаписни
музикални пазари, в т.ч. и цифровите, грижи се за разпространението на лицензирани
услуги на националните и регионалните пазари, като осъществява контрол върху
правата за изпълнение, извършва потребителски изследвания, глобални класации по
години и отличава най-популярните артисти, разпространявани във физически
формати, сваляне и стрийминг.
На 20 юни ще бъде официално открит новият бюст-паметник на легендарния
самотен мореплавател кап. Георги Георгиев, роден в Кърджали през 1930 г., за
85-годишнината от рождението му. Кап. Георги Георгиев е вероятно най-известният в
света кърджалиец, обиколил Земята с яхтата „Кор Кароли” и рекордьор на Гинес от
1971/1972 г.

Инициатива „МУЛТИКУЛТУРНИЯТ ГРАД” (2008-2015): представяне

Съвместна инициатива на Община Кърджали и Арт движение Кръг, с висока медийна
популярност. Стартира през м. май 2008 г. Инициативата е ежегодна, провежда се през
м май/юни. През 2015 г. ще се проведе осмото поредно издание. Целта на
Инициативата е да покаже Кърджали през призмата на неговата мултикултурна памет
в контекста на съвременните европейските градове. Местната културна памет на
населението в региона пази наративи, писмени паметници, архиви и артефакти от
културните и езикови групи, които са живяли тук през 19 и 20 в., а част от
наследниците им живеят и до днес. В Кърджали, обявен за град през 1912 г., през 20 в.
са живяли заедно българи, турци, арменци, евреи (до 1946 г.), роми, българимюсюлмани и малко на брой гръцки фамилии. Днес преобладаваща в общината е
турската културна общност, следвана от българите, българите-мюсюлмани, роми и
арменци.
В рамките на Инициативата „Мултикултурният град” досега:













маркирани са местата на някогашни турски ханове, арменски и еврейски
кафенета (общо 9 места на историческа памет);
показани са големи експозиции с фотоархиви на семейна родова памет (общо
8);
осъществено е съвместно българо-турско пътуващо фото- изследване на
традиционните занаятчийски практики от двете страни на границата (в Одрин и
Кърджали), представено в двата града и София за Европейските дни на
наследството (2015);
презентирани са арт концепции на млади местни автори от всяка от културните
и езикови групи в региона (общо 12);
поставена е паметна плоча на мястото на някогашната изгоряла при пожар
еврейска синагога;
реализирано е международно участие на академични представители от 5
европейски страни за наблюдение и документиране на автентичния местен
празник Хъдърлез (в с. Рани лист);
създадени са карти на улиците в някогашния им вид, и са монтирани на видими
места в града с надписи на бълг. и англ. ез.;
в програмата „Културни хоризонти” сe изпълняват детски и младежки акции,
пърформанси, възстановки чрез текстове на български, турски, арменски, иврит
и ромски езици, издадена е книгата с творби на млади автори за
мултикултурното ежедневие на града – „За Кърджали с любов” (2015);
арменски автори и културни дружества от страната са участвали с различни
музейни и фолклорни експозиции (2011, 2012, 2013);











през 2015 г. е спасен от забрава бюстът на самотния легендарен мореплавател
кап. Георги Георгиев, роден в Кърджали и рекордьор на Гинес за обиколка на
Земята с яхта, и съхранен в нов вид конструкция като бюст-паметник, монтиран
в централната градска част;
дипломати от посолствата на Армения, Палестина и Израел са участвали в
различните издания до този момент;
през 2010 г. Инициативата „Мултикултурният град” е представена на голям
международен форум в Барселона:
http://www.kardjali.bg/?pid=2,2&id_news=2070
през 2013 г. за първи път се провежда номинация „Мултикултурният човек” за
принос в развитието на мутикултурализма. Първи носител на наградата е
Нуреддин Мехмед, бивш актьор, граждански активист, политик и кърджалийски
депутат във Великото Народно Събрание.
през 2014 г. номиниран за наградата е Отец Петър Герена за неговия принос за
развитие на мултикултурния диалог;
през 2015 г. номиниран за наградата е инж. Хасан Азис за приноса му за
развитието на Кърджали като град-лаборатория на културното многообразие по
време на неговите изтекли три мандата като кмет на община Кърджали.

[24 Май 2015]
РЪКАТА, КОЯТО МЕ ПРЕВЕДЕ ПРЕЗ ПРАГА

Тазгодишното издание на Инициативата „Мултикултурният град” стартира на 24 май с
24-часова акция в Артгалерията – „Рисувани стихове” на журналистката Снежана
Горанова. Галерията ще бъде отворена за ценители на словото от 6.00 ч. сутринта на
празника на славянската писменост и култура до 6.00 ч. на 25 май. По идея на Арт
движение Кръг серия стихове на журналистката са превърнати във висящи визуални
артинсталации и могат да се четат на място.
През 2012 г. в. „Нов живот” публикува за първи път нейни стихове, като отваря врата
към нейния съкровен свят, нежна чувствителност и неиздавани ръкописи. „Рисувани
стихове” в Артгалерията са още един опит за вдигане на завесата, под която в живота
на всеки от нас винаги се появява „ръката, която ме преведе през прага” и писаното
слово е част от тази магия.

Снежана Горанова живее и работи в Кърджали от 1985 г. Когато пристига за първи път
в града, също е м. май, тя вече е завършила следдипломна квалификация по

журналистика в Софийския университет и е написала първата си поетична книга,
одобрена от Варненското издателство „Христо Г. Данов”. Книгата не излиза по
различни причини, а Снежана остава да работи като журналист във в.”Нов живот” и
става един от най-популярните автори в регионалния печат.
Нейни текстове, рецензии за книги и кореспонденции са публикувани и в различни
национални издания, сборници, в литературните алманаси „Тракия” и „Юг”, в
електронното списание „Литературен свят”. Авторка е на рецензии за писателите
Николай Хайтов, Георги Алексиев, Никола Инджов, за двамата талантливи
кърджалийци Мария и Георги Караколеви, и за редица други. Носителка е на различни
награди за журналистическо майсторство и три пъти е награждавана от колегите си със
„Златно перо” за 24 май.

[29 Май 2015]
СТАРИТЕ ЗАНАЯТИ И ТЕХНИТЕ МАЙСТОРИ В ОДРИН
задача
да
срещне
„на
живо”
съвременната публика с богатата
история на занаятите и нейните
носители.

Одрин е известен с богатото си
наследство от занаяти и майсторски
практики.
Много
организации
и
личности се грижат да бъде съхранена
историята на местните занаяти, както и
да се възстановят старите майсторски
практики като част от културноисторическата
памет
на
града.
Администрацията в Одрин прилага
модерна стратегия за маркетинг и
опазване на местното разнообразие от
занаяти. През 1955 г. в Одрин е
създадена Камара на занаятите, в която
членуват около 15 000 търговци и
майстори-занаятчии.
Камарата осигурява експертна помощ
при юридически и административни
процедури за регистрации, обучения и
посреднически услуги, и поддържа
подробни регистри на майстори, калфи,
чираци и търговски вериги, които
работят
с
такава
продукция.
Дружеството на фотографите в Одрин
(EFOD – EDİRNE FOTOĞRAF SANAT
DERNEĞİ) си поставя амбициозната

Във фотоизследването се включват 11
професионалисти
и
любители
фотографи, и за няколко месеца те
правят фотосесии с 41 от най-старите
одрински майстори.

Изложбата
е
подготвена
церемонията
по
подписване
Договора
за
побратимяване

за
на
на

общините Одрин и Кърджали през
април т.г. и гостува за първи път в
Кърджали за тазгодишното издание на
„Мултикултурният град”. 11-те автори
ще представят на 30 май от 18.00 ч. в
Арт галерия Кръг впечатляващата
колективна експозиция, в която ще
видим палитра от живота и изкуството
на 41 майстори – халваджии, кожари,
каменоделци, музиканти кларнетчии,
юрганджии и часовникари, медникари и
стъклари, производители на бонбони и
курабии, на плодови сапуни и сандъци
за чеизи, както и на майстори, които
работят по технологията „едирнекари”
(рисуване с боя и лак върху кожа,
текстил и дърво).
За двудневната програма на гостите в
Кърджали
Арт
движение
Кръг
организира серия предварителни срещи
въз основа на собствено изследване на
тукашни
майсторски
практики
и
запазени занаяти.

Амбициозната задача на партньорите е
изложбата да има продължение под
заглавие „Старите занаяти и техните
майстори от Кърджали”. За гостуването
на експозицията официална информация и покани са изпратени на кмета
на Одрин г-н Реджеп Гюркан и на
неговата заместничка г-жа Чидем
Гегеолу. Кметът на Кърджали инж.
Хасан Азис ще открие събитието.

[04 Юни 2015]
ЗА КЪРДЖАЛИ С ЛЮБОВ

На 4 юни (четвъртък) от 17.00 ч. като част от Инициативата „Мултикултурният град” в
Арт галерията ще бъде представено специалното илюстрирано издание „За Кърджали с
любов”, подготвено от Арт движение Кръг и литературното сп. Кръг, в което участват
22-ма от най-младите кърджалийци. Най-младият е на 12 години, най-„възрастният” –
на 23. Те бяха поканени да напишат истински любовни текстове за своя град. Някои от
авторите вече са далеч от тук, студенти са, дори са в други точки на света, но всички
пишат за своя град с любов, а любовта към родното място е един от най-важните
двигатели за човека. Тя е съизмерима само с любовта към семейството. И като
истинските любови, тя също е необяснима – не може да се обясни нито с красотата на
градските пейзажи или с оживлението по улиците, нито с броя на историческите
паметници или с вкуса на ягодите, нито с приказните природни феномени. Тя е
породена от всичко това, включва цялата памет за детството, всички аромати на
живота, цялата топлота и свежест на сезоните, които се сменят като светлина и сянка.
Дали днешните автори са бъдещи архитекти, имиджмейкъри, финансисти,
конструктори, журналисти, спортисти или мениджъри, то тази любов към родното

място ще бъде завинаги един специален „товар”, без който иначе сърцето остава
безтегловно. Днес те пишат за пеперудите, за парковете, за българскитe, турските и
арменските приказки на своите баби, за многообразието от лица, етноси и култури, за
храмовете и мостовете в града, за неговите тихи кътчета и за реката, която го оплита в
прегръдките си. Утре животът тук ще зависи и от тях. „В днешния забързан и студен
свят е истинска радост да си роден в град като Кърджали. Град, който винаги ще
приема загубилите се по пътя на търсенето и ще чака своите деца да се завърнат в
бащината къща” – пише в един от публикуваните текстове. Екземпляри от книжката ще
бъдат връчени на кмета на Кърджали, на областния управител, на министъра и зам.министъра на младежта и спорта.

Събитието е посветено на 85-годишнината от рождението на кап. Георги Георгиев,
обиколил света с яхтата „Кор Кароли”, роден на 4 юни 1930 г. в нашия град и почетен
гражданин на Кърджали. По повод на неговия юбилей се планира при юни да бъде
преместен бюста ветроходеца от язовирната стена в централната градска част и
възстановен като паметник на финала на тазгодишната програма на Инициативата
„Мултикултурният град”.

[04 Юни 2015]
ИНЖ. ХАСАН АЗИС СТАНА
„МУЛТИКУЛТУРНИЯТ ЧОВЕК”

НОСИТЕЛ

НА

ГОДИШНАТА

НАГРАДА

Кметът на Кърджали инж. Хасан Азис стана носител на годишната награда
„Мултикултурният човек” за 2015 г. Тя се присъжда за развитието на
мултикултурализма, интеркултурния диалог и езиковото и многообразие в Кърджали.
На специална церемония в артгалерия досегашните носители на отличието почетният
гражданин на Кърджали Нурредин Мехмед и енорийският свещеник отец Петър Гарена
връчиха на градоначалника стъклената статуетка и грамота.
„Мултикултурният човек е съвременният инженер на развитието. Това е личност,
способна да разбере сложността на системата от различни културни практики и да
действа като медиатор между тях. Кметът инж. Хасан Азис заслужава тази награда,
защото помогна за превръщането на Кърджали в град-лаборатория на културното
многообразие”, каза Радост Николаева, директор на фондация „Кръг”. Тя припомни, че
наградата е учредена през 2013 г. и има за цел да акцентира върху ценността на
интеркултурното взаимодействие. „Благодаря за това признание, то е в резултат на
работата не само на кмета, но и на големия екип, с който имам удоволствието да
работя”, каза при получаване на наградата инж.Хасан Азис. Той подчерта, че призът
„Мултикултурният човек” е една от най-ценните награди, които е получавал досега.
Сподели, че е щастлив, че живее в Кърджали, заради добротата на хората и
взаимопомощта между тях, заради споделените чувства и проблеми, за любовта на
всички кърджалийци към родния град. Градоначалникът поздрави младите хора за
чудесните есета и стихове, събрани в книжката „За Кърджали с любов”.
Специалното илюстрирано издание „За Кърджали с любов”, в което участват 22-ма
млади кърджалийци, е подготвено от Арт движение Кръг и литературното сп. Кръг.
Най-младият е на 12 години, най-„възрастният” – на 23. Те са поканени да напишат
истински любовни текстове за своя град. Някои от авторите вече живеят далеч от
родното място, дори са в други точки на света, но всички пишат за своя град с любов,
един от най-важните двигатели за човека.

„Кметът Хасан Азис е човекът, който обединява.Той е турчин с турците и българин с
българите.Той е в църквата на Великден, в джамията на Байрям.Той може да събере
всички хора на една трапеза за общ курбан”, каза отец Петър, носител на наградата от
2014 г.
Събитието на 4 юни е посветено на 85-годишнината от рождението на кап. Георги
Георгиев и почетен гражданин на Кърджали, обиколил света с яхтата „Кор Кароли”. По
повод на неговия юбилей започнаха работите по възстановяване на 165-килограмовия
бюст от витошки гранит на ветроходеца, преместването му от язовирната стена, където
в момента е охраняема и недостъпна за посетители зона, и вграждането му в паметник
в централната градска част – като финал на тазгодишната програма на Инициативата
„Мултикултурният град”, стартирала през 2008 г.

[18 Юни 2015]
РЕКОРДЬОРЪТ НА „ГИНЕС” КАП. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - НЕЗАБРАВИМ В
РОДНИЯ КЪРДЖАЛИ

Тазгодишната инициатива "Мултикултурният град" завършва по нестандартен
начин – с гражданска акция за спасяване
от разруха чрез реновиране и пренасяне
на паметника на кап. Георги Георгиев от
язовирната стена в центъра на Кърджали.
Това става в кратки срокове – от 4 до 20
юни, в чест на 85-годишния юбилей на
легендарния мореплавател. За целта е
създаден
Инициативен
комитет
от
представители на Морски клуб "Ангел
Петров - Йошката", Областен съвет на
СОСЗР, Арт движение КРЪГ, ОС на БЧК и
Община Кърджали. За инициативата
официално са информирани Министерство
на отбраната, Министерство на младежта
и спорта, Фондация "Кор Кароли" от
Варна, а с подкрепата на Яхт клуб
"Капитан Георги Георгиев - Порт Варна" е
установена
връзка
със
сина
на
мореплавателя – Иван Георгиев, корабен
механик и ветроходец. В специално писмо

до кмета на Кърджали и до членовете на
Инициативния комитет Иван Георгиев
изказва
искрена
благодарност
за
всеотдайността да се осъществи този
проект, за който в града мечтаят от
години.
Бюст-паметникът на самотния мореплавател и легендарен ветроходец кап.
Георги Георгиев, осъществил най-дългата
морска обиколка около Земята с яхтата
"Кор Кароли" (1976-1977), е изграден в
негова чест от признателни кърджалийци
над язовирната стена на яз. Кърджали
преди 32 години и открит на 13 май 1983.
Инициативата е на местната Организация
за съдействие на отбраната (ОСО), от
която е част и тогавашният Морски клубКърджали. Бюст на капитана е дарен на
кърджалийци от варненската структура на
ОСО, а монтажът на място е осъществен
от Петър Буров. Петър Буров е капитан на
плавателни съдове до 40 бруто регистър
тона водоизместимост. Той е участник в
уникалното транспортиране по суша на
кораба "Емона" от Бургас до Кърджали
през 1979 г., за да се реализира смелата
идея на кап. Георги Георгиев и на
тогавашния кмет Димитър Милев за
Кърджали като планинско пристанище.
Като знак на съдбата днес, през юни 2015
г., кап. Петър Буров се включва и в
демонтажа на рушащия се паметник на
околосветският пътешественик, за да
бъде пренесен този ценен символ от
романтичното минало в центъра на
Кърджали и преоткрит от новите
поколения в града.
Както винаги за успеха на начинанието
допринасят
и
няколко
истински
ентусиасти
с
техните
дарителски
действия. Началникът на язовирен район
"Кърджали" Иван Делчев осигурява
необходимия допуск за работа върху
скалния масив с барелефа, съдейства за
транспортирането на автентичния 135килограмов бюст от витошки гранит и

избира специалисти-каменари, за да
поправят деформациите върху скулптурната композиция. Йордан Веселинов
Иванов,
собственик
на
фирма
за
транспорт на големи товари, извършва
доставката на новия 4-тонен постамент от
риолитова туфа за паметника в градската
градина. Председателят на УС на
Сдружение "Инициатива Обща памет"
Красимир Димитров и неговият екип
реновират старата плоча с надпис,
даряват нова плоча и извършват
финалния монтаж на бюста върху
постамента.

Символичен жест в последните дни прави
и собственикът на "Емона" Мирослав
Шопов, който дари 300-килограмовата

дясна котва на кораба – за да бъде
вградена със специална халка към
постамента на новата конструкция на
паметника на българския Яхтсмен № 1 за
всички времена.

Вдъхновяваща роля в този изцяло
доброволчески проект играе и Жоро
Ермишкин
–
инструктор
морска
подготовка и капитан на учебен катер
"Восток", внесен в Кърджали от СССР през
1980 г. До 1989 г. той и кап. Петър Буров
са членове на единствения морски клуб в
България, който извършва целогодишен и
ежедневен воден транспорт по яз.
"Кърджали" и яз. "Студен кладенец" за
превоз на пътници между Стената и 11-те
села с язовирски гари в Кърджалийско.

На церемонията на 20 юни (събота) от
11.00 ч. в градската градина за откриване
на реновирания бюст-паметник на кап.
Георги Георгиев са поканени гости от
София и Варна, между които е и кап. Тома
Томов, председател на фондация "Кор
Кароли" от Варна. Той е първият капитан
на славната баркентина "Калиакра".
Дълги години този ветроход е морската
визитна картичка на България по света с
успехите си в регатите "Cutty Sark" и "Tall
Ship Race" за ветроходи. На 20 декември
всяка година Фондация "Кор Кароли"
връчва преходната награда за най-добро
българско ветроходно постижение през
годината.

[19 Юли 2015]
ПЕЙЗАЖНАТА ФОТОГРАФИЯ ИЛИ ЗА СПОСОБНОСТТА ДА СИ „НАВИРАШ
НОСА НАВСЯКЪДЕ”
От 19 до 25 юли в Европейската
културна младежка къща (ЕКМК) на Арт
движение КРЪГ в Дъждовница гостува
фотографът-експериментатор Владимир
Донков със 7 свои колеги, които
работят по проекти за художествена
фотография.

Владимир
Донков
работи
във
Великобритания, но основното си време
за снимки прекарва из далечните
полярни
райони
на
Гренландия,
Лапландия и арктическите острови на
Норвегия, като снима фотоистории с
вулкани, зимни пейзажи, айсберги,
ескимоски села, арктически нощи,
тресавища и морски бури, живейки при
хората в ескимоски селища, където се
живее „без ключ” и можеш да хванеш
„лодка на стоп”. През 2010 г. той взе
участие в международния пленер в
Дъждовница, а през 2011 г. е поканен с
презентация за TEDxBG за тайните на
пейзажната фотография и екстремната
макро-фотография.
Нарича себе си „снупър” – човек,
способен да си навира носа навсякъде.
Професионален лектор за тайните на
„пейзажна фотография – стратегия,
екшън и светлина” (2012, 2015), за
фотографската
работа
„Отвъд
клишетата:
Пейзажна
и
Травъл
Фотография” (2016). „Позната ми е
ситуацията, в която като снимаш в

чужбина и после вкъщи редовно те
взимат за извънземно, което си няма
идея от нещата в България – казва той.
– Но и в България и навсякъде другаде
имам един принцип – по "дефолт" да
вярвам, че хората са по-интелигентни
от това, с което ги заливат отвсякъде”.
По време на лятната си резиданция в
Дъждовница 7-те фотографи изучаваха
през фотообективите си селото и
живота на хората тук, живота на хората
в махалите на село Ненково и
ежедневието в село Безводно. Като
прекараха няколко нощи при овчарите в
Ненково, те успяха да снимат махала
Бакалите в района на селото, която
действително за първи път е третирана
като вдъхновяващ обект на художествено откривателство. За един от
предстоящите семинари, организирани
от
него
през
2016
г.
https://www.facebook.com/VerticalShot/,
(откъдето е авторският му колаж подолу) се посочват и възможности за
фотографи-експериментатори да участват в предстоящи световни експедиции
за пейзажна и травъл фотография.

[19 Август 2015]
ДЪЖДОВНИЦА С ЛЯТНА ПРОГРАМА - 2015
занаятчийски практики на територията
на община Кърджали, подготвяйки
продължение
на
изложбата
„41
майстори – 41 съдби”, която беше
показана през май по време на
Инициативата „Мултикултурният град”.
Всъщност майсторите от Кърджали ще
бъдат 22 и финалната изложба – преди
да замине за София през септември –
ще бъде показана за първи път на
Фестивала на терлика в Дъждовница на
5 септември (събота).

Традиционното 10-то арт лято в
Дъждовница тази година стартира още
през
юни
със
съвместен
изследователски
проект
между
Ателието
по
фотография
с
ръководителка
Дилек
Алтай
към
Дружеството на фотографите в Одрин и
Артдвижение Кръг.

За два месеца 11-те фотографи от
Ателието и екипът на Кръг се срещнаха
с
представители
на
най-старите

През юли гости на Арт движение Кръг в
Дъждовница бяха 7 професионални
фотографи
заедно
с
фотографаекспериментатор Владимир Донков,
които
работят
по
проекти
за
художествена фотография.
През август в Арт къщата в Дъждовница
работиха и представители на пещерен
клуб „Хеликтит”, които извършиха
предварително проучване за картиране
на местните забележителности „Скален
прозорец”,
пещера
„Снежинка”
и
пещера
„Утроба”.
Експерти
по
картирането ще завършат проекта тази
есен като срещата им ще бъде отново в
Арт къщата.
От 22 до 31 август в Дъждовница ще се
проведе
10-тото
издание
на
международния пленер „Артхоризонти”,
който е част от националния културен
календар
на
Министерството
на
културата. Гости от България, Турция,
Норвегия и Австрия ще могат да

работят по свои проекти в новия
склуптурен парк в Арт къщата, създаден
от 4-тонни каменни късове, пренесени
от свлачището в село Пенево.
Между гостите е и фотографът Зафер
Галибов, преподавател в НБУ и
участник в първото издание на
международния пленер, театралният
режисьор
Торстейн
Андерсън
от
Норвегия, норвежката изпълнителка
Елфи Свердруп, която ще записва и

обработва местен музикален фолклор, и
представители на младата турска група
художници „Артшифт”, които работят по
художествени проекти паралелно в
Истанбул и Лондон.
Село Дъждовница се подготвя и за 10тото юбилейно издание на Фестивала
на терлика, който ще се проведе на 5
септември (събота). На фестивала ще
гостува и екип на БНТ.

[22 Август 2015]
ВЕЧЕ 10 ГОДИНИ ТВОРЦИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ СЕ СРЕЩАТ В ДЪЖДОВНИЦА
С вечер на фотографията започна 10-тият пленер „Артхоризонти” в Дъждовница (22-31
август). Участниците видяха серия фотографски концепции на Зафер Галибов,
преподавател по история на фотографията в НБУ и носител на множество
международни награди по фотография, както и видео-презентацията „Нашенци” на
фотографа Златко Латев.
От първия ден две лаборатории по изкуствата стартираха работа в Дъждовница –
театрална работилница с режисьора Торстейн Андерсън от Норвегия, в която участват
млади актьори от Театър „Димитър Димов” и студенти от НАТФИЗ, и лаборатория за
музикален пърформанс с ръководител музикантката Елфи Свердруп от Норвегия.
Театралната работилница се осъществява в партньорство на Арт движение Кръг и
театър „Димитър Димов” и участниците работят върху текстове от пиесата „Пер Гинт”
на норвежкия драматург и носител на нобелова награда Хенрик Ибсен. На 27 август
(четвъртък) от 11.00 ч. на открито в Кърджали пред входа на театъра участниците в
театралната работилница ще покажат процес от работата си с Торстейн Андерсън,
който е режисьор и постановчик на повече от 40 пиеси в Осло.

В лабораторията за музикален пърформанс участват младежи от Кърджали и
Дъждовница заедно с най-възрастните жени от селото, които заедно експериментират
и записват парчета с изпълнителката Елфи Свердруп. Норвежката музикантка има
изключително богат вокален опит за работа на терен при събиране, обработване и
миксиране на местни ритми от цял свет в съвременна интерпретация.
На 26 август (сряда) сряда от 18.00 ч. жители и гости на Дъждовница са поканени на
уникален музикален пърформанс с компилация от саунд и вокал на местни жители,
млади китаристи от града и гост-изпълнителката от Норвегия.

Каменните блокове от новия скулптурен парк също вече намериха своите автори. Две
художнички от Истанбул изписаха стих на Назъм Хикмет върху един от каменните
късове, а млад художник от Пловдив разработва концепция по заглавие „Спомените на
камъка”. Художници от България и Турция изографисват стените на Арт къщата и
местното кметство.

Творческите партньорства между творци от цял свят и хората от Дъждовница развиват
модела на интеркултурно взаимодействие и разширяват популярността на селото като
сцена за изкуство.

[28 август 2015]
НОРВЕЖКИЯТ РЕЖИСЬОР ТОРСТЕЙН АНДЕРСЪН РЕПЕТИРА „ПЕР ГИНТ”
НА ХЕНРИХ ИБСЕН В ДЪЖДОВНИЦА


Тостейн Андерсън, млади кърджалийски актьори и студенти от НАТФИЗ
представиха музикален пърформанс по текстове от пиесата “Пер Гинт"
във фоайето на театър „Димитър Димов” пред почитатели на театъра

Норвежкият режисьор Торстейн Андерсън, който е резидент в тазгодишното издание
на международния пленер „Арт хоризонти“, проведе театрална работилница в
Дъждовница с кърджалийски актьори и студенти от НАТФИЗ. На 28 август
те представиха във фоайето на театър “Димитър Димов” резултата от съвместната си
работа: музикален пърформанс по текстове от пиесата “Пер Гинт” на норвежкия
драматург и нобелист Хенрик Ибсен в съпровод на сюитите на Едуард Григ. Приказнофантастичната пиеса „Пер Гинт“ разказва за началото на 19 век и ни превежда от
долините и планините на Норвегия до бреговете на Мароко, после в Сахара, в Египет и
отново в Норвегия. Театралната работилница е част от тазгодишното издание на
международния пленер „Арт хоризонти”, който се провежда за 10-та година в
Дъждовница. Досега в него са били участници повече от 900 артисти, режисьори,
писатели, художници, фотографи, изследователи и студенти по изкуствата от над 30
страни по покана на Арт движение “Кръг”.

Театралната работилница е съвместен експеримент на Тостейн Андерсън и наймладите младите актьори от екипа на театър „Димитър Димов“, както и на двама
студенти в НАТФИЗ Ахмед Юмер и Кристина Топалова. „Работата се съсредоточи върху
произведенията на драматурга Хенрик Ибсен и на композитора Едвард Григ по
фантастичната скандинавска легенда за Пер Гинт. Театралният експеримент има за
цел да предаде процеса на раждане на идеи в подобна среда”, разказва ръководителят
на проекта Радост Николаева. Участниците в театралния експеримент сами са се заели
с превода от английски на „Пер Гинт“ на Ибсен, заради липсата на българско копие.
Самият режисьор участва актьорски в продукцията и изпълнява своя откъс на
норвежки.
„Работихме плътно няколко дни по много часове и създадохме фантастичен екип от
млади актьори” – споделя Торстейн Андерсън. Директорът на театър „Димитър Димов“
вр. и. д. Гълъб Бочуков изрази задоволството си от играта на актьорите, които са
уловили тежкия и труден свят на Ибсен.

Торстейн Андерсън е работил като актьор в постановки в Норвегия, Хърватска,
Португалия и Финландия, и е режисьор на повече от 40 пиеси. Участвал е в концертни
програми на норвежки музикални групи и в литературно-музикални пърформанси.
Играл е в 12 филма, а през 2014 г. работи за норвежката телевизия (NRK).

[02 Септември 2015]
10-ТО ЮБИЛЕЙНО
ДЪЖДОВНИЦА
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От дискретен местен празник, фестивалът на терлика вече се превърна в магнетичен
център за млади и стари от близо и далеч. На 5 септември (събота) от 10.00 ч.
Дъждовница ще посрещне приятели, изпълнители и гости за 10-ти път. По повод
Европейските дни на наследството-2015 и тазгодишна национална тема „Културно
наследство и местно устойчиво развитие”, чийто избор е свързан с подготовката на
Европейска стратегия за културното наследство на Съвета на Европа, юбилейното
издание на фестивала е посветено на 21 майстори-занаятчии от Кърджали и селата.
Ще видим техни портрети в специална изложба на открито, подготвена от членове на
EFOD – Асоциация на фотографите от Одрин с ръководителка г-жа Дилек Алтай. От
май до август т.г., фотографите в партньорство с Арт движение Кръг проведоха
фотоизследване, което беше своеобразно продължение на проекта на EFOD „41
майстори-41 съдби”, показан по време на тазгодишната програма на „Мултикултурният
град” в Кърджали.

За 10-ия Фестивал на терлика стените на местното кметство са изографисани от млади
художници от страната и чужбина – участници в международния пленер „Арт
хоризонти”, който по традиция се провежда всяка година в навечерието на
фестивалния ден. За юбилейното издание организаторите са подготвили програма за 3
сцени. Младежката сцена стартира първа в 10:00 ч. и на нея ще се представят
изпълнители на рок, хип-хоп и рап.
От далечна Норвегия ще се включи и рапърът Денис Христов с парче от дебютния си
албум „След залеза”, който направи и свое весело рекламно клипче за фестивала на
терлика на тема „Дъждовница – фест столица”. В същото време най-малките участници
ще работят по визуални проекти върху каменните блокове, пренесени от свлачището
на село Пенево с цел да бъдат превърнати в парк на изкуствата.
15 читалищни състави ще участват в празника със специална програма. Още една
изложба ще краси центъра на селото – гостуваща експозиция с архивни материали и
документи, посветена на алианските традиции и съпровождана от гости от с. Звиница.
Поводът е празникът на текето на Елмалъ баба в с. Биволяне, който се провежда
същия ден и започва няколко часа по-късно.
Възрастни семейни двойки от Дъждовница се подготвят за първи път да се появят пред
зрители и участници във фестивала, в знак на това, че празникът е станал един от
ключовете към местно развитие и символ на почит към културното многообразие. Екип
на БНТ също ще гостува на Фестивала на терлика.

[05 Септември 2015]
В ДЪЖДОВНИЦА ЧЕСТВАТ ЮБИЛЕЙ

За 10-годишнината на Фестивала на терлика на 5 септември в Дъждовница
пристигнаха състави и изпълнители от 15 села на общината и мъже заплетоха за първи
път публично терлици. Две туроператорски фирми доведоха гости от София и две
изложби красяха стените в центъра на селото.
Първата „21 майстори от Кърджали – 21 съдби” е посветена на Европейските дни на
културното наследство през м. септември и в близките дни ще бъде показана в залите
на парламента. Нейните автори от EFOD – Одринската асоциация на арт фотографите
– пристигнаха за откриването на експозицията в Дъждовница, а ръководителката на
проекта Дилек Алтай поздрави с празника всички участници. Втората изложба с
фотографии от традиционната култура на алевии-казълбаши беше представена по
повод големия празник на алианите в Биволяне, който тази година също е на 5
септември. Автор на ценната колекция е изследователят и писател Мухарем Алиосман
от с. Звиница, откъдето също не липсваха гости за юбилея.

Поздравления от името на кмета инж. Хасан Азис поднесе Елисавета Кехайова, зам.кмет на общината. В обръщението беше подчертана силата на празника да обединява
местните традиции с творческата енергия на автори от България и чужбина, и да
покаже вдъхновяващ мултикултурен модел на местно сътрудничество за развитие,
който си остава уникален за региона и страната. Поздравителен адрес изпрати до
организатори и гости областният управител Илия Илиев. В него се казва: „Днес, на 5
септември тази година ние имаме два празника, обърнати към традицията. Те са част
от нашата обща идея да изтъкнем най-силните страни от това, което имаме, и да
развием културните празници – като радост за хората, които живеят тук, но също и
като стимул за местно развитие”. Евродепутатът Илхан Кючюк изпрати поздрав за
уникалния начин, по който селата си сътрудничат в името на това да свържат
традицията с бъдещето, историята с живия живот.

Изпълнители от всички възрасти възпроизведоха стари местни танци и обряди –
чомата, нишан, традиционните танци зейбек и румели. Момичета от града и групата
Ларго бенд изпълниха авторска музика и популярни рок и поп парчета. Фенове на рапа
слушаха в арткъщата парчета от дебютния албум на Денис Христов „След залеза”. С
кратък видео- поздрав от Норвегия, записан от Денис и Сали Халил започна празникът
от рано сутринта и завърши с традиционния кешкек. За първи път публично местни
мъже плетоха терлици.
Екип на БНТ през целия ден снимаше участниците и изпълнението на местни обичаи.
Празникът в Дъждовница се организира от Арт движение Кръг съвместно с община
Кърджали и кметство Дъждовница.

[10 Септември 2015]
„ПЪТНА КАРТА” ЗА МЛАДЕЖКА РАБОТА, БАЗИРАНА НА ИЗКУСТВОТО И
ТВОРЧЕСТВОТО
През септември беше одобрен проект, за който Арт движение КРЪГ започна да работи
като партньор още от юни, по покана на Университета в Льовен, Белгия и на
Европейската Федерация на младежките клубове (Брюксел) по Програмата Еразъм+,
КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – стратегически
партньорства, сектор „Младеж“. С участието на още няколко организации от Белгия и
Словения в продължение на две години период ще бъде разработвана методология за
нов тип гражданско и социално сътрудничество между младите хора от Европа,
основана на съвременните изкуства. Всеки от партньорите създава своя база данни,
въз основа на мониторинг върху местни и национални експерименти в различни
младежки общности. Като част от това партньорство Арт движение КРЪГ стартира
информационен блог на български и англ. езици, насочен към младежка аудитория у
нас и в чужбина: http://krug-movement.tumblr.com/

[23 Септември 2015]

"СТАРИТЕ ЗАНАЯТИ И ТЕХНИТЕ МАЙСТОРИ ОТ КЪРДЖАЛИ И ОДРИН"
ГОСТУВАТ В СОФИЯ

На 23 септември от 11.00 ч. в Клуба на Народния представител в Народното събрание
гостува изложбата „Старите занаяти и техните майстори от Кърджали и Одрин”. Тя е
посветена на Европейските дни на наследството-2015 – една инициатива на Съвета на
Европа и Европейския съюз, която се отбелязва от стотици организации в Европа през
септември т.г., а националната тема е ‘’Културно наследство и местно устойчиво
развитие’’, чийто избор е продиктуван от все по-утвърждаващата се роля на
културното наследство като важен ресурс за местно развитие.

Автори на експозицията са 11 фотографи от EFOD – Сдружение на арт-фотографите от
Одрин, а местен партньор е Арт движение КРЪГ от Кърджали. Двете организации са и
инициатори на събитието, което се предхожда от дълга изследователка работа в Одрин
и от няколко месеца изследователска работа на българска територия.
Фотографите от EFOD имат дълъг опит в професионални фото- изследвания и
портретна фотография, както и в публичното й представяне. Арт движение КРЪГ има
дълъг опит в местни изследвания на културното наследство и при интерпретирането му
в модерни арт концепции.
Тази експозиция поставя акцент върху значението на занаятите като част от
културното наследство на Балканите. Авторите ни предоставят наистина вълнуваща
среща с 44-ма от най-старите – достойни и непреклонни пред света на технологиите –
носители на истинското и предавано от поколение на поколение майсторство в двата
побратимени града Одрин и Кърджали.
Майсторство, което е част от културната памет на Балканите, но също така е безспорен
ресурс в общата историческа памет. Списъкът от занаяти е дълъг: ножари, шивачи,
леяри, майстори на бонбони и покриви, златари и пчелари, фурнаджии и часовникари,
майстори на сачове и музикални инструменти, юрганджии, майстори на сувенири,
дърводелци, обущари, певци и музиканти.
Дебютът на експозицията вече се състоя по време на 10-тото юбилейно издание на
Фестивала на терлика в Дъждовница на 5 септември т.г.

[02 Октомври 2015]
ЕКСПОЗИЦИЯ ОТ НАГРАДЕНИ ТВОРБИ В ПРОГРАМАТА НА ВТОРИЯ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОТО САЛОН-ПЛОВДИВ ПОКАЗВАТ В АРТ ГАЛЕРИЯ
КРЪГ

Днес 2 октомври (петък) от 18.30 ч. в Арт галерия КРЪГ ще бъде показана експозиция
от наградени в програмата на Международния Фото Салон творби, които дават
представа за тенденциите и търсенията в световната артфотография. Събитието има и
сантиментална стойност за всички, които познават някогашното момче Антон и
сестричката му Любка от квартал „Прилепци”.

Антон Савов е роден в Кърджали, в кв. „Прилепци” и е учил в кварталното начално
училище до 1-ви клас. През 1973 г. родителите му Василка и Вълчо Савови се
преместват с децата си в Пловдив, както правят и голяма част от тогавашните
строители на язовира, за които вече няма работа в града. Дядото на Антон – Любен
Дяков – е преселник от Одрин, а бабата Мария е била осиновена в Кърджали. Антон
рисува от дете и завършва дърворезба. Професионално се занимава с реклама, дизайн
и артфотография. Член е на Управителния съвет на Националното сдружение
Фотографска академия и е носител на много награди за артфотография. През 2014 г.
заедно със сестра си Любка Савова основават първия у нас Международен Фото Салон
Пловдив, който действа под патронажа на Международната Федерация за Фотографско
Изкуство (FIAP) и Националното сдружение „Фотографска Академия Янка Кюркчиева”,
и се осъществява със съдействието на програмата „Пловдив – Европейска столица на
културата 2019”.
В амбициозната програма на Международния Фото Салон още през 2014 г. се включват
144-ма индивидуални участници от 37 страни от 3 континента с общо 1257 фотографии
в три тематични раздела, във всеки от които се прави селекция на най-доброто. В
първия раздел „Моят град – история, традиции, изкуства, култура, религия” постъпват
288 фотографии от 74 автори, а при селекцията остават 54 фотографии от 35 автори.
Във втория раздел „Черно-бяла, монохромна фотография” постъпват 458 фотографии
от 117 автори, а при селекцията остават 167 творби от 82 автори. За раздела „Цветна
фотография” постъпват 511 фотографии от 131 автори, а при селекцията остават 50
фотографии от 42-ма автори. При финалната селекция 3-членно жури избира 271
фотографии на общо 100 творци от 32 държави, а раздадените 33 награди отиват при
23-ма творци от 13 страни. За богато илюстрирания каталог с творби от това издание
на Международния фотосалон организаторите Антон и Любка Савови получават найвисоката оценка от 5 звезди от FIAP. Същата година пътуващата изложба под надслов
„МФС Пловдив 2014 - Избрано“ гостува в художествените галерии в 9 населени места у
нас.
Във второто издание на Международния Фото Салон през 2015 г. участват 285 автори
от 61 страни от 4 континента с общо 2994 фотографии, представени в пет раздела. Към
предишните два тематични раздела са добавени новият раздел „Акт”, в който
постъпват 329 фотографии от 82-ма автори, и тематичният раздел „Природа”, в който
постъпват 476 фотографии от 121 автори. При финалната селекция специализираното
5-членно жури от български и чуждестранни професионалисти избира 672 фотографии
на 205 автори от 54 държави, а 77-те награди се поделят между 53-ма творци от 25
държави. Пътуващата изложба „Втори МФС Пловдив 2015 - Избрано“ до момента има 5
представяния в различни градове на страната.

[20 Октомври 2015]
ДВАМА ТУРСКИ АВТОРИ ГОСТУВАТ В АРТ ГАЛЕРИЯ КРЪГ
Двама турски автори гостуват в Арт галерия Кръг, докато в Истанбул тече 14-тото
биенале на изкуствата, което събира творци и любители от целия свят.
Роден в гр. Коня, където днес има голяма диаспора изселници от България,
художникът Хикмет Четинкая има естествено влечение към нашата страна и е гостувал
тук със свои изложби няколко пъти, включително и в програмата на Нощта на музеите
и галериите в Пловдив. Като гражданин на света, той живее и работи едновременно в
Торонто и Истанбул, и пътува много по покани на различни артизложения и галерии.
Зад гърба си вече има 118 самостоятелни изложби и участие в над 900 общи в Азия,
САЩ и Европа. Член е на Международната асоциация за пластични изкуства към
ЮНЕСКО. За първото си представяне в Кърджали пристига преди откриване на негови
самостоятелни изложби в Австралия. Специфичната му художествена философия е
фокусирана върху ценността на живописната пластика за сметка на композиционната
форма, и върху собствените му изследвания за ефекта от цветовете върху
композицията. Още през 1992 г. създава собствено авторско студио, а след това и две
галерии, в които на експериментални живописни техники се обучават млади и стари
артисти, а също и деца. Често организира уъркшопи и пърформанси на живо пред
очите на публиката, преодолявайки чрез своя метод всяко различие по национален,
възрастов, религиозен или друг признак. Чувствителен е към граждански каузи,
свързани със съдбата на бежанци и мигранти, и често участва със свои работи в
обществени събития, които подкрепят такива каузи.

По време на гостуването му в Кърджали, с него представя свои творби и неговата
„ученичка” Шукран Истанбуллу – художничка, която е с 4 години по-възрастна от него,
но е негов последовател, работи в ателието му от 2001 г. и често се появява като
творчески партньор и съавтор на Хикмет Читанкая. Родена е в гр. Бълъкесир,
образованието и специализациите си по живопис е получила в университети в Анкара,
Хамбург и Вашингтон.”Изкуството е неразделна част от живота, аз го приемам като
огледало, което отразява живота” – казва художничката. Както Хикмет Четинкая, чиято
основна живописна тема е червеният мак, тя разработва „кръстери в лилаво” по
собствените й думи – лилавите люляци, които в изкуството й се появяват в десетки
интепретации, излъчващи различни видове енергия и оптимизъм. Има 15
самостоятелни и е участвала в над 200 общи изложби по света, в артпанаири и
фестивали, и също е член на Международната асоциация за пластични изкуства към
ЮНЕСКО. Наред с художествените тренинги тя организира и семинари за личностно
развитие.

[12 Ноември 2015]
НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД „МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”
По инициатива на екипа на Арт движение КРЪГ още през април 2014 г. Национална
селска мрежа-България стартира създаването на Тематична работна група за
изработване на финален доклад по проблемите на младите хора в малките населени
места и селските райони.
Докладът се подготвя почти цяла година и през ноември 2015 г. докладът бе
официално представен на вниманието на институциите, като първи опит да се създаде
цялостна картина за състоянието и ефективността на младежките инициативи по
места, за процесите в българското село, които насърчават младежкото
предприемачество, за тенденциите у нас и в селските райони в Европа за създаване
на активни младежки местни общности, вкл. и с инструментите на културата
и изкуството. Между основните автори на доклада са двете съ-председателки на
Тематичната работна група: Радост Николаева, председател на Управителния съвет на
Арт движение КРЪГ и Мария Топчиева.
За повече информация:
http://www.nsm.bg/sites/default/files/youth%5Bsmallpdf.com%5D%281%29.pdf
http://www.nsm.bg/sites/default/files/Doklad%20TRG%2011_FINAL_10%2011%202015_0.
pdf

[20 Декември 2015]
КЪРДЖАЛИ – ГРАД НА ДОБРИТЕ КАУЗИ ПРЕЗ 2016
С цел да насърчи участието на млади
хора в доброволчески Арт движение
КРЪГ обяви през м. ноември покана за
текст, фотография и рисунка на тема
„Най-добрият човек, когото познавам”
за деца и младежи от 6 до 18 г. В
резултат
ще
бъде
публикуван
оригинален разгъващ се на много части
рекламен постер с произведения на
младите автори.
Рекламният постер е издаден за
Игнажден и представя вълнуващи
разкази за добри каузи на добри хора
от града и селата, фотографии и
рисунки на общо 36 деца и младежи.

На самия Игнажден в Арт галерия КРЪГ
„през” арт инсталация във форма на
отворена врата, висока 3 м, в която са
монтирани творбите на младите автори

за
„Най-добрия
човек,
когото
познавам”, „прекрачва” всеки посетител
– във връзка с вярването, че от това
какъв човек пръв прекрачи прага на
къщата зависи и каква ще е годината.

Символичните разработки в текстове,
изображения и фотографии за „найдобрия човек” са предизвикателство
към темата „Кърджали – град на
добрите
каузи
през
2016-та”
с
уточнението: „За добрите каузи трябват
добри хора!”, която ще бъде развивана
през новата година.
В акцията участват младежи от СОУ „П.
Славейков”, ГПЧЕ „Хр. Ботев”, СОУ „Отец
Паисий” и от селата Рани лист,
Дъждовница и Болярци. Авторите на
литературните текстове са на възраст от
11 до 17 г., а на рисунките и
фотографиите – от 6 до 18 г.
На кмета, на областният управител и на
всички народни представители от
Кърджали младите автори връчват
екземпляр
от
рекламния
постер
„Кърджали – град на добрите каузи през
2016-та!”.
Сред „добрите хора” виждаме лекари и
майстори на чешми, момчета, които
монтират къщички за птици в града, и
бивши
моряци
–
участници
в
гражданската инициатива да бъде
издигнат паметник на кап. Георги

Георгиев в центъра на Кърджали.
Виждаме бате Ахмед, който се хвърля
да спаси момче в микроязовир, и майка,
която не дели децата на „свои” и
„чужди”. Виждаме овчарката кака
Раиме, която „събира светлина” и я
раздава на хората, а без нея
овцевъдството в Болярци наистина би
било под въпрос. Между тези, които
искаме „да прекрачат прага ни”, са
също: Мария, която изработва и дарява
100 сладки за благотворителен базар,
Катрин, която дарява плитката си за
онкоболно дете, чичо Митко, който
„боядиса оградата пред блока”, Айлин,
която ходи да чете на глас книги в Дома
за стари хора, Ани, която всяка събота
раздава хляб и понички на бездомни, и
още десетки като тях.

