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[17 Януари 2013] 

Арт движение Кръг подписва меморандум за културно сътрудничество с 
творци от Одрин 

 

На 14 и 15 януари Арт движение Кръг се срещна с представители на културни организации и с 

отделни творци от Одрин с цел да бъде подписан меморандум за културно сътрудничество през 

2013 г. Бяха договорени различни форми на обмен, презентации, дебати и семинари, както и 

работа по общи проекти с творци от двете страни на границата.  

В края на март група художнички, които се занимават с възстановяване на най-старите 

декоративни традиции, характерни за бита и обществените пространства в Одрин през 15 век 

(Kalemi&#351;leri), ще гостуват в Кърджали със свои произведения. Един от знаковите за Одрин 

художници от български произход Тайъп Ялмъз ще покаже първата си самостоятелна изложба в 

рамките на Инициативата „Мултикултурният град” през последната седмица на май. 

Към летните уъркшопи в Дъждовница ще се присъединят и студенти от Тракийския университет, 

а за Празника на терлика ще гостуват елитни изпълнители на класическа музика от Турция. През 

октомври г-жа Мехтап Джомерт, Почетен член на Асоциацията за култура и занаяти в Одрин и 

доцент в Тракийския университет, ще представи своя авторска експозиция, в т.ч. и различни 

концепции за традиционна украса на дървени мебели (Edirnekariler) заедно с артефакти. 

 



[11 Февруари 2013] 

Ловци на сърца – мултижанрова акция в артгалерията 

 

Девет талантливи кърджалийци на възраст от 10 до 19 години са селектирани за 

участие в общата дебютна изложба в Артгалерията под мотото на Кръг: „Във вечната 

любов аз не вярвам. Вярвам или не – за нея проповядвам”. Тази изложба е част от 

концепцията на Арт движение КРЪГ да открива и представя млади таланти от 

общината. Всички автори са избрани заради техни ярки национални и международни 

изяви или обещаващ творчески дебют. 



Деветте автора представят видеоарт, компютърна графика, рисунки с молив, колажи, 

стихове за любовта, музика и фотография. На откриването на класическа китара ще 

свири 15-годишният Узай Кабакчъ, който през 2012 г. печели ІІ-ро място на 

Националния конкурс по български език и литература „Любословие”.  

Най-малка е 10-годишната Ема-Мари Емилова, която представя серия компютърни 

графики на истории за влюбени котки. Момичето вероятно е наследник на таланта на 

прабаба си – моделиерка на дрехи от Чирпан и на майка си – дизайнер на марката за 

обувки и чанти „Надит”.  

17-годишната Налян Шенол Апти от с. Чилик дебютира пред публика с уникални 

колажи, в които са вградени и полускъпоценни камъни, а усмивките на момичетата са 

изпълнени като крила на птици. Тя пътува 3 пъти дневно с автобус от селото до 

Кърджали и обратно, а мечтата й e върху автобуса да стои огромна нейна рисунка с 

послание към всички хора – проект, който Кръг възнамерява да осъществи.  

19-годишният Ахмед Юмер е от Момчилград, но живее и учи в Кърджали. Той е 

кърджалиецът, който премина успешно през двата онлайн кръга на кастингите за нов 

тийнейджърски сериал на братя Чучкови по БНТ, а скоро беше поканен да участва и в 

пробите на живо. Чучкови имат за цел да повторят формулата на своя филм "Тилт", 

като намерят нови съвсем млади лица, които да представят пред зрителите. Сериалът 

„Ескейп” ще се излъчи в 12 едночасови епизоди, а появата му в ефира на БНТ може да 

се очаква през т. г. В Арт галерията ще бъде излъчено очарователното видео, 

посветено на любовта, с което Ахмед Юмер премина всички кастинги до момента – 

„Монолог от затвора”. „Да обичаш може би е лудост, но само лудите виждат света в 

пълните му цветове”, казва той. 

16-годишната Златина Точкова участва в експозицията с 12 фотографии на влюбени 

двойки, снимани на различни места в България, и с любовни стихове под псевдоним. С 

поезия се представя 19-годишната Нукет Данаджиева и още една тийнейджърка, която 

пише под псевдонима Тсепеш, но досега е участвала в три национални музикални и в 

три национални литературни конкурси. 16-годишната Теодора Колева е призьорката в 

конкурса за рисунка „Петя Караколева” (2010 г.) и показва свои нови работи, 

посветени на любовта, а 12-годишната Лия Стамболиева, която миналата година 

пренесе славата на Кърджали до Киото, където получи наградата „Победителят от 

България” (2012) в екоконкурса на японската компания „Панасоник”, проведен под 

егидата на ЮНЕСКО, представя в акцията на Арт движение КРЪГ специално написано 

есе. 

Изложбата се открива на 13 февруари от 17.00 ч. и ще продължи до края на февруари. 

В акцията участва и весело над 2-метрово сърце, нарисувано с малиново сладко. 



[14 Февруари 2013] 

Млади творци дебютираха в арт галерията „Кръг” 

 

„Във вечната любов аз не вярвам. 

Вярвам или не – за нея проповядвам”, 

под това мото бяха представени снощи 

в Арт-галерията в Кърджали, творбите 

на девет млади таланти. Всички автори 

бяха избрани заради техни ярки 

национални и международни изяви или 

обещаващ творчески дебют, каза при 

откриването директорът на Арт 

движение „КРЪГ” Радост 

Николаева.Пред гостите тя изтъкна, че 

изложбата е част от усилията на 

движението да открива и представя 

млади таланти от нашият край. По 

думите й изложбата е културно събитие 

отправящо послание към влюбените, но 

и насърчаващо любов към талантите. 

Участниците бяха поздравени от кмета 

на община Кърджали, а лично го 

направи директорът на Дирекция 

„Хуманитарни дейности” в община 

Кърджали Ширин Сюлейман,като 

партньор на проявата. 

„Това е хубав празник на таланти. 

Магията се получи. Духът в Кърджали 

тържествува, каза в приветствието си г-

жа Сюлейман. Тя пое ангажимент и да 

бъде направено всичко възможно, за да 

се сбъдне мечтата на една от 

участничките в изложбата 17-годишната 

Налян Шенол Апти от с. Чилик. Тя се 

представи пред широката публика 

снощи с уникални колажи, в които са 

вградени и полускъпоценни камъни, а 

усмивките на момичетата са изпълнени 

като крила на птици. Налян пътува 3 

пъти дневно с автобус от селото до 

Кърджали и обратно, а мечтата й e 

върху автобуса да стои огромна нейна 

рисунка с послание към всички хора.  



Дошлите на откриването на изложбата имаха възможност да се насладят на 

изпълнението на класическа китара свири 15-годишният Узай Кабакчъ, който през 2012 

г. печели ІІ-ро място на Националния конкурс по български език и литература 

„Любословие”. 

 

Най-малка е 10-годишната Ема-Мари 

Емилова, се представи със серия 

компютърни графики на истории за 

влюбени котки. Момичето бе доста 

развълнувано, но затова пък, за да го 

подкрепят бяха дошли всички негови 

съученици от 4”В” клас на СОУ „Отец 

Пайсий” и родителите му. 

В изложбата дебютираха и 19-

годишният Ахмед Юмер е от 

Момчилград, но живее и учи в 

Кърджали, 19-годишната Нукет 

Данаджиева и още една тийнейджърка, 

която пише под псевдонима Тсепеш, 16-

годишната Теодора Колева е 

призьорката в конкурса за рисунка 

„Петя Караколева” (2010 г.), 12-

годишната Лия Стамболиева и 16-

годишната Златина Точкова, която 

представи в експозицията 12 

фотографии на влюбени двойки. 

Вниманието на младите хора в 

галерията привлече и огромно 

двуметрово сърце, нарисувано от 

сладко от малини. 



[06 Март 2013] 

Имаш ли идея за бъдещето на твоя град ? Сподели я !  

 

Завърши първият етап от уникално изследване на общественото мнение на най-

младите кърджалийци, което Арт движение КРЪГ проведе от началото на годината под 

надслов: „2020! 

Имаш ли идея за бъдещето на България и на твоя град? Сподели я!” Изследването се 

провежда в града и в селата на общината и досега са анкетирани 430 момичета и 

момчета, разпределени в две възрастови групи. Половината от изследваните младежи 

през 2020 г. ще бъдат на 20 години. 

Другата част сега са на 17 и 18 г., а през 2020 г. се очаква да са завършили 

образованието си и да бъдат назначени на първото си работно място. Целта на 

изследването е да се идентифицират личните проекти на най-младите хора, живеещи 

днес в община Кърджали – как те виждат своето бъдеще, бъдещето на своя град и 

бъдещето на страната през 2020 г. Визията за 2020 г. на най-младите кърджалийци е 

отправна точка и за политиките по отношение на града. Според по-голямата част от 

анкетираните, средната заплата в града ще бъде между 400 и 800 евро, а стартовата 

заплата на специалист с висше образование – 700 евро. За 30,1% от младежите 

Кърджали ще е известен като „столица на туризма”, за 21,84% той ще е по-известен 

като „столица на културното многообразие”, а за 18,6 % – като „столица на езиковото 

многообразие”. 



Преобладаващият отговор на въпроса при какви условия биха останали да живеят в 

родния град е, ако в него „има университетско градче” (29,4%), ако бъде закрит ОЦК 

(20,3%) и ако тук бъде открит „филиал на компания като Apple” (14,5%).  

Според днешните младежи, транспортът през 2020 г. в града ще бъде от електробуси и 

електромобили. Почти равен брой анкетирани подкрепят и отхвърлят идеята, че е 

реалистично да действа летището край Кърджали и Кърджали да е дестинация, която 

се достига с нискобюджетни компании от много страни. 

Затова пък 52,4% от младежите смятат, че ще има експрес между Кърджали-Солун и 

Кърджали-Александропулус през 2020. Почти по равен брой са и мненията „за” и 

„против” по въпроса в Кърджали да се оформи пространство, наречено „Старинен град” 

като туристическа атракция, както това е в Пловдив, Прага, Будапеща, Рим, Париж и в 

много европейски градове, но анкетираните са единни по отношение на броя на 

езиците, които ще се говорят тук – 3 (български, турски и английски). Основният 

източник на доходи през 2020 г., според анкетираните, ще бъде заплатата (57,3%), а 

за 39,4% това са доходите от „инвестиции и бизнес”.  

На въпроса „Какво мислиш, че ще бъде определящо за твоето лично щастие?” 68 % 

отговарят, че това ще бъде „любовта и семейството”, а 32 % са разделени между 

„доходите”, „професията” и „мястото, където живея”. На въпроса „В коя от следните 

области би вложил доброволен труд в извънучебно (извънработно) време през 2020 г., 

ако ти самият си на 20?” анкетираните посочват на първо място „работа с талантливи 

деца” (35%), а на второ място – „опазване на дивата природа” (31,8%). 45,5% от 

днешните седмокласници вярват, че през 2020 г. седмокласник, който е перфектен 

математик, ще може да получава възнаграждение като консултант на фирма в 

извънучебно време, а на веселия въпрос колко пъти ще се усмихва човек тогава, 

повечето избират среден брой 50 между възможните 100 и 10 пъти. 

Интересни са отговорите на въпроса „Как ще бъдат подредени по важност следните 

приоритети за българските граждани през 2018 г., когато България за първи път ще 

председателства Европейския Съюз?”, на който младите кърджалийци поставят на 

първо място „умението да се управлява в полза на здрави, добре платени и щастливи 

еврограждани” (33,9%), а с по 14,5% са „умението да се планира бъдещето на Европа 

от 2020 до 2030” и „умението да се развиват науката и индустрията”.  

Повечето младежи смятат, че университетското обучение през 2020 г. ще бъде 

платено, а личните им мечти се движат от това „да обиколя света”, „да стана 

мениджър”, „да успея”, до това: „Да завърша висшето си образование. Да започна свой 

бизнес в родния си град, да преуспея, да се оженя и да създам щастливо семейство”. 

На свободния въпрос за „твоята мечта” някои анкетирани изразяват тревога за 

бъдещето на страната: „Моята мечта е България отново да спечели уважението на 

другите държави. И ако не искаме България да „изчезне”, трябва да се вземем в ръце”. 



[20 Март 2013] 

Майсторът на Одринските пейзажи  

 

83-годишният художник от Одрин Таип Йълмаз е известен като „Майсторът на 

одринските пейзажи”. Той е автор на стотици „портрети” на своя град, рисувани с 

акварел, гваш и масло – Одрин в миналото, когато е столица на империята, и Одрин 

днес с неговата модерна урбанистика, говореща с езика на историята. През 1968 г. 

Таип Йълмаз създава Художествената галерия в Одрин и става неин пръв директор. 

Той е и между основателите на Тракийския университет, където преподава дълги 

години на студенти от архитектурните и художествените специалности.  

Ценен принос към науката е неговият авторски тритомник с архивни материали, 

документи, рисунки и скици, които визуализират различни събития от историческия 

живот на Одрин – един от най-старите европейски градове. Всъщност Таип Йълмаз е 

роден в Шумен през 1930 г., а семейството му се изселва в Текирда, когато е 5-

годишен. В Одрин живее от близо 60 години и днес една от улиците приживе носи 

неговото име – ул. „Таип Йълмаз”. Негови изложби са показвани в цяла Турция и зад 

граница. Арт движение КРЪГ представя първата му самостоятелна изложба в България 

на 22 март от 18.00 ч. в Арт галерията – като част от подписания Меморандум за 

културно сътрудничество с творци и творчески организации от Одрин. 



[25 Март 2013] 

Художествени платна за Одрин през вековете гостуват в Кърджали  

 

С 47 художествени платна и репродукции гостува в Арт галерия Кръг в Кърджали един 

от най-обичаните от ценителите на изкуството художници от Одрин, роден в България 

през 1930 г. – Таип Йълмаз. Специфичният урбанистичен стил, в който художникът 

рисува живота на града, където живее повече от 60 години, е сложен комплекс от 

изследване на архивите, документална точност на изображението на сградите и техния 

вид през различни исторически епохи, и съвременна художествена интерпретация. 

Каталог с над 200 картини на автора – художествени документи за архитектурата и 

историческия живот на Одрин – беше представен по време на изложбата. На 

откриването присъства г-жа Имрен Чамлъклъ, вицеконсул на Генералното консулство 

на Турция в Пловдив, която поздрави художника и организаторите. Бяха дошли и 

много гости от Одрин и Кърджали. По-късно Таип Йълмаз подари на кмета Хасан Азис 

картина, посветена на Кърджали и нарисувана специално за събитието.  

Тази експозиция е първото от серията събития, които ще се случат през годината в 

Кърджали и Дъждовница, въз основа на подписан меморандум за културно 

сътрудничество между Арт движение КРЪГ и творчески организации от Одрин. 



[06 Юни 2013] 

Шесто издание на инициативата "Мултикултурния град" 

 

Тазгодишното издание на Инициативата „Мултикултурният град” се провежда за шеста поредна 

година от Община Кърджали и Артдвижение КРЪГ. Досега инициативата привлече вниманието 

на много и различни партньори от страната и чужбина с опита да бъдат промотирани познати и 

непознати ресурси, които подчертават уникалния характер на Кърджали. В центъра на 

Кърджали е издигнат билборд, предназначен да представи историята на 

Инициативата.Тазгодишният надслов на събитията в програмата е „Културни хоризонти”. Ще 

бъдат представени различни автори от Кърджали и страната, както и произведения, 

промотиращи различни културни хоризонти – от Арда до Темза.  

 

На 8 юни, събота, от 17.30 ч. се открива ретроспективната изложба „Пътят на един актьор”, 

посветена на творческата биография на Нуредин Мехмед. Изложбата ще бъде открита от кмета 



Хасан Азис. Показват се 80 фотографии и документи от периода 1956 г., когато младият 

Нуредин е приет в турския отдел на театралната академия ВИТИЗ, в класа на проф. Владимир 

Трифонов, до 1984 г., когато е уволнен от ДТ „Димитър Димов”. Фотографиите са от неговия 

личен архив. През личната история на актьора е показана и историята на театъра в Кърджали, 

на две от трите творчески формации, естрадата и драмата – още от първото представление 

„Криворазбраната цивилизация” на Добри Войников, постановка на Коста Цонев (1960), през 

множество спектакли, изпълнявани на турски и български в тогавашния Кърджалийски окръг и 

в страната. Документирани са над 30 спектакъла и множество събития от живота на театъра, 

както и сцени от пиесата, написана от Нуредин Мехмед „Безгранична любов”, сътворена през 

1957 г. и постигнала рекорд от 150 представления в десетки села и градове на България. 

Нуредин Мехмед е известен и като политическа фигура – депутат от Седмото Велико Народно 

събрание (1990-1991), председател на Фондация „Истикбал” (Бъдеще), която насърчава 

развитието на турската култура и подпомага развитието на културното многообразие в област 

Кърджали. През 1993 г. по идея на фондацията се формира Инициативният комитет, който 

подготвя създаването на читалище „Юмер Лютфи”. 

 

 

На 21 юни, петък, в Арт галерията ще бъде представена експозиция на арменски обредни 

костюми и артефакти, подготвена в партньорство с Арменския благотворителен съюз 

„Парекодзаган” от Пловдив, Дружеството на арменците „Севан” от Кърджали и арменските 

дружества от Добрич и Хасково. Гостите ще могат да видят инсталация, съдържаща архивна 

снимка от сватбата на Азадухи и Агоп Еничерян от Кърджали, състояла се през юни 1943 г., 

както и съхранената от наследниците им автентична сватбена рокля. На 29 юни, петък, в Арт 

галерията ще бъде показана видео- презентация с 2000 фотоса под заглавие „Арда или Темза”. 

Това е авторски проект на 21-годишната Ивана Тонкова от Кърджали. Тя учи археология и 

класически науки в университета в Рединг, Великобритания и от три години снима Темза, която 

й напомня Арда в родния Кърджали.  

Тази година в рамките на Инициативата „Мултикултурният град” Артдвижение КРЪГ ще връчи 

за първи път диплом и плакет на номинирания за „Мултикултурен човек” за 2013 г. Предвидено 

е тази награда ще се превърне в традиционна. Тазгодишният носител е Нуредин Мехмед за 

неговото творчество и принос за развитие на мултикултурализма. 



[09 Юни 2013] 

Нуредин Мехмед –първи носител на наградата „Мултикултурен човек” 

 

На среща в арт галерия Кръг в Кърджали кметът инж. Хасан Азис връчи диплом и 

плакет „Мултикултурен човек” за 2013. Първият носител стана Нуредин Мехмед за 

неговото творчество и принос за развитие на мултикултурализма. „Нуредин Мехмед е 

един от хората, които правят Кърджали разпознаваем. Той отговаря на един ключов 

въпрос, че човекът на изкуството може да променя света и да даде на поколенията 

модели на подражание”, каза при откриването на срещата на Радост Николаева, 

директор на Арт движение „Кръг”. „Кърджали е град, в който има много изявени 

творци като Нуредин Мехмед, свързали живота си и професионалния си път с нашия 

град. Освен сериозния му принос за развитието на театъра и културата в Кърджали и 

региона, той е личност, чиято обществена позиция по всеки важен въпрос е показател 

дали се движим в правилна посока. Мога да ви уверя, че е истинско богатство за един 

ръководител да има човек с такъв опит за свой съветник”, каза кметът инж. Хасан 

Азис.Градоначалникът приветства идеята на Арт движение Кръг за учредяване на 

наградата „Мултикултурен човек” и номинирането на Нуредин Мехмед за неин първи 

носител. „Благодаря, че ме почетохте. Считам се като един обикновен гражданин на 

Кърджали. Човек никога не трябва да дели хората по етнос, език и професионална 

дейност. Човек си е такъв, както го е създал господ”, каза развълнуван Нуредин 

Мехмед и подчерта, че винаги е вярвал, че мисията на изкуството е да обединява 

хората и да ги прави по-добри.  

„Познаваме се с бай Нуредин от 25 години от времето, когато бяхме заедно във 

Великото народно събрание.Той умее да печели не само зрителите, но хората край 

себе си със своето сладкодумие, усмивка и човечност”, сподели пред присъстващите 

Яшар Шабан. Да поздравят носителя на наградата бяха дошли много приятели и 

колеги на бай Нуредин, с които почти 30 години е работил на сцената. Сред гостите 

бяха още дългогодишният директор на театър „Д. Димов” Теофана Текелиева, 

председателят на Дружеството на арменската общност в Кърджали Агоп Узунбохосан, 

общинска съветници, секретарят на общината Сезгин Бекир и зам.-кметът Елисавета 



Кехайова, местни творци, читалищни деятели и журналисти. След церемонията бе 

открита и ретроспективната изложба „Пътят на един актьор”, посветена на творческата 

биография на Нуредин Мехмед. Експозицията включва 80 фотографии и документи от 

периода 1956 г., когато младият Нуредин е приет в турския отдел на театралната 

академия ВИТИЗ, в класа на проф. Владимир Трифонов, до 1984 г., когато е уволнен от 

ДТ „Димитър Димов”. Фотографиите са от неговия личен архив. През личната история 

на актьора е показана и историята на театъра в Кърджали, на две от трите творчески 

формации, естрадата и драмата – още от първото представление „Криворазбраната 

цивилизация” на Добри Войников, през множество спектакли, изпълнявани на турски и 

български в тогавашния Кърджалийски окръг и в страната. Документирани са над 30 

спектакъла и множество събития от живота на театъра, както и сцени от пиесата, 

написана от Нуредин Мехмед „Безгранична любов” с над 150 представления в десетки 

села и градове на България. Нуредин Мехмед е известен и като политическа фигура – 

депутат от Седмото Велико Народно събрание (1990-1991), председател на Фондация 

„Истикбал” (Бъдеще), която насърчава развитието на турската култура и подпомага 

развитието на културното многообразие в област Кърджали. През 1993 г. по идея на 

фондацията се формира Инициативният комитет, който подготвя създаването на 

читалище „Юмер Лютфи”.  

Шестото издание на Инициативата „Мултикултурният град” се провежда за поредна 

година от Община Кърджали и Артдвижение КРЪГ. Досега инициативата привлече 

вниманието на много и различни партньори от страната и чужбина с опита да бъдат 

промотирани познати и непознати ресурси, които подчертават уникалния характер на 

Кърджали.Тазгодишният надслов на събитията в програмата е „Културни 

хоризонти”.Ще бъдат представени различни автори от Кърджали и страната, както и 

произведения, промотиращи различни културни хоризонти – от Арда до Темза. 



[21 Юни 2013] 

Уникална сбирка на арменска семейна памет представят в Арт галерията 

 

Продължават тазгодишните събития от 

инициативата „Мултикултурният град”, 

организирани от Арт движение КРЪГ в 

партньорство с Община Кърджали. На 

22 юни, събота, от 17.00 ч. в Арт 

галерията ще бъде представена 

експозиция на арменски обредни 

костюми и артефакти, подготвена в 

партньорство с Арменския 

благотворителен съюз „Парекодзаган” 

от Пловдив, Дружеството на арменците 

„Севан” от Кърджали и арменските 

дружества от Добрич и Хасково. 

Арменската църква в Пловдив 

предоставя за събитието редки 

предмети и артефакти: дамски шал, 

везан на ръка, донесен от Одрин през 

1919 г., църковно каре, везано със 

злато, донесено от Текирда през 1920 г. 

и църковно каре с извезан върху него 

образът на Св. Георги, донесено от 

Текирда през 1919 г., което по традиция 

се поставя под кръста на Кръстовден. 

Гостите ще могат да видят архивна 

снимка от сватбата на Азадухи и Агоп 

Еничерян от Кърджали, състояла се 

през юни 1944 г., и съхранената 

автентична сватбена рокля. Годежен 

пръстен и диамантена семейна 

огърлица от семейните ценности на 

кърджалийските арменци също ще 

видим. На събитието ще присъства 

арменска делегация с представители на 

дружествата от Пловдив, Добрич и 

Хасково.  

Арменците от Кърджали са активни 

участници във всяка от програмите на 

шестте издания на инициативата 

„Мултикултурният град” (2008-2013), 

която има за цел да акцентира 

последователно върху различни места и 

събития от мултикултурната памет на 



града и да развива привлекателността 

на Кърджали като модерна дестинация, 

базирана върху взаимодействието 

между културите. През май 2008 г. тук 

гостува арменската художничка 

Вержини Есмерян, внучка на арменски 

свещеник от София, а млади творци от 

екипа на Кръг изписват върху 

специална инсталация в градската 

градина текстове на популярни народни 

песни на българи, турци, арменци, 

евреи и роми на техните оригинални 

езици. През 2009 г. под заглавие 

“Арменски семеен албум“ са 

представени 80 архивни фотографии, 

семейни документи и предмети от бита 

– собственост на арменски фамилии от 

Пловдив и Кърджали. През 2010 г. един 

от дните е посветен на старите 

кърджалийски кафенета и между трите 

чинара на ул. „Републиканска” е 

монтирана специална карта, указваща 

техните места като част от 

архитектурната история на града. 

Поставен е официален паметен знак 

върху сградата на бул. „Тракия”, 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 

Кърджали. През следващата 2011 г. в 

програмата на „Мултикултурният град” 

е включено представяне на 

новоизлязлата книга с исторически 

документи за съдбата на Армения „От 

Гюлестан до Москва”, а в експозицията 

„Музей за един ден”, посветена на 

старите занаяти, обущари и обущарски 

работилници в града, специален гост е 

Кеворк Киркор Евлиян – най-

възрастният майстор обущар в 

Кърджали. Той показва на гостите, 

пристигнали от няколко европейски 

страни, чифт обувки, изработени от 

него през 1962 г. и немски каталози с 

модни модели от миналия век. През 

2012 г. в салона на областната 

пощенска станция е представена 

експозиция на лични архиви с писма на 

кърджалийци. Между тях са най-старата 

запазена марка с арабски текст върху 

нея, залепена върху квитанция, 

издадена от търговец на тютюн около 

1890 г. и съхранявана от Тюрфина 

Органян, а също и писма в 

оригиналните им пликове от първите 

десетилетия на 20-ти век, получени от 

кърджалийци от далечни точки на света 

– Япония, Канада, Сибир и Армения. 



[22 Юни 2013] 

Изложба на арменски обредни костюми бе представена в Кърджали  

Уникална изложба на арменски обредни костюми и артефакти бе представена в 

Артгалерията на бул.„Тракия” в Кърджали. Експозицията бе открита от зам.-кмета на 

община Кърджали Елисавета Кехайова. 

Министърът на културата д-р Петър Стоянович, народният представител Милко 

Багдасаров и новият областен управител Бисер Николов също разгледаха изложбата. 

Гости на събитието бяха Агоп Узунбохосян, председател на Дружеството на арменските 

в Кърджали, Вержиния Гарабедян, председател на комисията по образование към 

Общоарменския благотворителен съюз „Парекордзаган” в Пловдив и председателят на 

църковното настоятелство на арменската църква в Хасково Михран Кареканян. Сред 

посетителите бяха и Нуреддин Мехмед, първият носител на приза „Мултикултурния 

човек” и Елена Тамамджиева, сътрудник на вестник „Парекордзагани цайн”, член на 

дружеството на писателите в Пловдив. Изложбата е подготвена в партньорство с 

Арменския благотворителен съюз „Парекодзаган” от Пловдив, Дружеството на 

арменците „Севан” от Кърджали и арменските дружества от Добрич и Хасково. 

Арменската църква в Пловдив предостави за събитието редки предмети и артефакти: 

дамски шал, везан на ръка, донесен от Одрин през 1919 г., църковно каре, везано със 

злато, донесено от Текирда през 1920 г. и църковно каре с извезан върху него образът 

на Св. Георги, донесено от Текирда през 1919 г.На събитието присъстваха арменска 

делегация с представители на дружествата от Пловдив, Добрич и Хасково.  

Арменците от Кърджали са активни участници във всяка от програмите на шестте 

издания на инициативата „Мултикултурният град” (2008-2013), коментира Радост 

Николаева, директор на Артдвижение „Кръг”. 

 



[19 Август 2013] 

Започна лятната културна програма в Дъждовница  

 

Две студентки по история на изкуството 

от университета „Джон Кабът” в Рим и 

студентката в магистърската програма 

на университета „Мимар Синан” в 

Истанбул Лилия Пангелова провеждат 

теренно изследване в Дъждовница от 

17 до 23 август за събиране на местни 

истории, традиционни и художествени 

практики. Сътрудничат им деца, 

младежи и хора от най-старите 

фамилии. 

 

Една от целите на тазгодишното 

евроучилище, организирано от Арт 

движение КРЪГ, е да бъде подготвена 

изложба от портрети на хората от 

региона, която да украсява селото. 

Даян Роъм е 24-годишна художничка от 

САЩ, щата Тенеси, авторка е на 

различни проекти за изкуство на 

открито и на индивидуален проект за 

създаване на галерия без използване на 

електричество за осветление на 

обектите в нея. Тя работи като 

мениджър-редактор в американския 

павилион на 55-то венецианско 

биенале, асистент директор в широко 

коментирания проект „Теветерно” на 

южноафриканския художник Уйлям 

Кентридж и композитора Филип Милер, 

състоял се като пърформанс на живо на 

Пиаца Тевере в Рим през 2012 г. Кирила 

Цветковска е от Македония, 

специализира при проф. Ерик Де Сена 

по темата "Античният Рим и неговите 

монументи". Това е един от многото 

специализирани курсове в университета 

„Джон Кабът”. Резиденцията на трите 

студентки се подготвя от миналата 

година, а те използват времето в 

Дъждовница да работят с местните деца 

и младежи по темата „Как да 

използваме местните изследвания, за 

да представим скритите ресурси на 

нашето родно място”. В лятната 

програма в Дъждовница от 24 до 31 

август ще вземат участи 10 художника, 

сценаристи и преводачи от България и 

две турски художнички от Одрин с 

гостуваща изложба, която ще бъде 

показана и в Артгалерията. От 1 до 7 

септември, когато е тазгодишният 

Празник на Терлика, деца и младежи от 

Дъждовница с екипа на Кръг ще 

превърнат селото в галерия.

 



[28 Август 2013] 

Пленер “Арт хоризонти” започна в Дъждовница  

 

За участие в деветия пленер “Арт хоризонти” в Дъждовница подадоха документи 66 

автори от страната и чужбина, а 10 от тях бяха поканени в лятната програма от 24 до 

31 август. Повечето от тях имат десетки участия в изложби у нас и зад граница, и са 

избрали Дъждовница като ново творческо предизвикателство и арт пространство с 

висок рейтинг. Тази година темата на пленера е „Идея за празник” и творците 

използват различни техники, за да изразят идеите си. Проф. Стефан Алтъков, 

ръководител на катедра „Живопис” в Софийския университет разработва платна с 

текстове от книги на Халил Джубран. Доц. Лаура Димитрова работи в областта на 

рисунката, живописта, колажа и уникалния художествен текстил и също е 

преподавател в Софийския университет. Мариета Конова, главен асистент по 

декорация и живопис във Великотърновския университет, която има зад гърба си над 

100 участия в наши и международни изложби, пленери, симпозиуми и биеналета, 

експериментира с портрети на гости и местни жители. Няколко пъти отец Петър 

Гарена, който както е известно и сам има авторски постижения в областта на 

скулптурата и църковното изографисване, гостува на участниците в пленера и дори 

позира за портрет. Най-младите автори работят със смесени техники и материали – 

текстил, гравюра, принтове върху нестандартни повърхности, орнаментални 

композиции. Както винаги, децата на Дъждовница, асистират на творците. 

Произведенията от пленера, заедно с авторски изложби на терлици, ще бъдат 

показани и по време на осмия Празник на Терлика, който тази година започва в 11.00 

ч. на 7 септември (събота). 



[02 Септември 2013] 

КРЪГ представи проект „Нова генерация завинаги” в Димитровград 

 

 

Арт движение КРЪГ бяха поканени да участват в събитията в началото на септември, 

организирани от Община Димитровград по Проект „ATRIUM – Към транснационален и 

европейски културен маршрут по архитектурата на тоталитарните режими на ХХ век”, 

подкрепен от Програмата за транснационално сътрудничество за Югоизточна Европа. 

Представителите на Кърджали участваха с кураторски проект под заглавие „Нова 

генерация завинаги”, съдържащ три визуални и аналитични концепции, посветени на 

българския ъндърграунд от 80-те. Сред тях беше: документално кино и видеоарт на 

млади автори от НАТФИЗ, изложба от фотоси и документи, подготвени от историци и 

политолози от Софийския университет върху младежката контракултура и 

субкултурните движения от края на тоталитарния режим у нас, архивни кадри от 

културни събития, характерни за музикалния ъндърграунд в страната през този период 

и анализ върху литературата на протеста от 80-те. Партньори по проекта на Община 

Димитровград са 17 общини, институти за недвижимо културно наследство, фондове за 

микрорегионален туризъм от Словения, Хърватия, Италия, Гърция, Албания, както и 

Министерството на културата, София, България. 

  

 

 



[05 Септември 2013] 

Празникът на терлика събира музиканти в Дъждовница  

 

Арт движение Кръг и хората от Дъждовница всяка година развиват идеята за местния 

празник на терлика, както се разплита самият терлик, за да се оплете нов чифт от 

него. Новите елементи носят по правило печата на традицията, чувството за хумор и 

свободата.  

Очакват се гости от района, страната и зад граница, както и музикални изпълнения от 

класически рок до старинна музика, изпълнена на дудуци, гайди, но не и без китари, 

барабани и цигулки. Този път музикантите ще се качат на истинска сцена, осигурена по 

проект „Мостът – кръстопът на култури”, който тази година приключи, а млади дарк 

уейв групи и изпълнители от страната ще носят съвременна апаратура за нощното 

дарк уейв шоу, предавано на живо по интернет. 

По време на празника ще бъде открита и нова скулптурна композиция „Камъкът на 

Сизиф”, издигната в двора на Арткъщата в селото. В програмата участват изпълнители 

от всички възрасти, а празникът ще бъде открит от кмета инж. Хасан Азис. 

Тазгодишното издание се осъществява с подкрепата на Община Кърджали, Районното 

мюфтийство, фирма „Демах” ООД, фирма „Роси”, „Екип Холдинг” ЕООД и др.  

Тазгодишният осми по ред празник ще започне в 11.00 ч. на 7 септември (събота) и ще 

продължи до късно през нощта с кратка почивка за кешкек. 



[09 Септември 2013] 

Дъждовница между традицията и иновациите 

 

За осми път Дъждовница посрещна своя оригинален празник на терлика заедно с гости 

и приятели. Кметове и общински съветници почетоха празника, а кметът инж. Хасан 

Азис поздрави организаторите и жителите на селото за успешния културен модел, 

който заедно създават – активно да се отварят към света, използвайки традицията за 

иновативни идеи. 

Прекрасните музиканти и певици от Ансамбъла за турска народна музика към 

сдружение „Букет” откриха програмата. Те бяха последвани от състави от читалище 

„Изгрев”, с. Енчец и деца от Дъждовница със собствен изпълнителски проект. Рок 

музиканти от Кърджали и Light vocal group от Радомир изпълниха авторски парчета 

пред присъстващите. Две инсталации от терлици бяха създадени специално за 

празника от Гюлсевер Юсеин от с. Рани лист и Нера Юсеин от Кърджали, а картини от 

последния ни международен пленер красяха откритите пространства в селото. Гостите 

разгледаха атрактивната скулптурна композиция „Камъкът на Сизиф” – символ на 

упорството на древногръцкия герой, и се почерпиха с кешкек.  

В търсене на обновяващия се културно-туристически профил на празника, Арткъщата 

покани на импровизиран рок фестивал дарк уейв групи и изпълнители от Радомир, 

София, Варна, Хасково и Кърджали. Музикалният маратон през цялата празнична нощ 

огласяваше в радиус от няколко км и околните села. 

Организаторите на празника бяха поздравени от кмета на Кърджали инж. Хасан Азис, 

от г-н Руси Иванов, генерален директор на Генерална дирекция „Европейски въпроси“ 

в Министерството на външните работи, който беше сред гостите, и от най-старите 

жители на Дъждовница. 



[04 Октомври 2013] 

"Да достигнеш Кърджали" 

 

 

Под това провокативно заглавие младият французин Симон Боном, който е 

дългогодишен приятел на Арт движение КРЪГ, извървя пеша, на стоп и със самолет 

разстоянието от 3000 км между родния си град Клермон Феран, до Кърджали, като 

тръгна пеша от Франция на 15 септември и стигна в Кърджали на 3 октомври, за да се 

включи в общинската културна програма. Той нарича това пътуване „коктейл от 

градове”, а фотоапаратът му е запечатал градски събития и забележителности от 

Лион, Франкфурт, Кронмберг и Щутгард. С чувство за хумор той описва 

нестандартното си пътешествие: „Първата ми спирка беше Франкфурт – един град 

създаден от стопаджии, които след като са спрели тук, никога не са били в състояние 

да си тръгнат”. На 23 септември Симон пише в профила си във фейсбук: „Auf 



wiedersehen, Germany, Merhaba, Turquey!!!” и прекосява със самолет разстоянието от 

Щутгард до Анкара, откъдето се отправя отново пешком през историческите градове 

Невшехир, Памуккале и Кападокия до Истанбул. От Истанбул пристига с автобус до 

Кърджали с едно спиране в Пловдив. В Турция прави стотици фотоси и запечатва 

срещите си с десетки хора от спонтанните приятелства по пътя.  

Симон Боном е 26-годишен културолог, който работи в Музея за съвременно изкуство в 

град Клермон Феран. Освен това е музикант и фотограф. Миналата година завършва 

културология в университета в Клермон Феран. Градът е главен административен 

център на регион Оверн, Централна Франция и съществува още преди нашествието на 

римляните. Смята се за столица на някогашните гали. На централния му площад 

авторът на Статуята на свободата в Ню Йорк Фредерик Огюст Бартолди е изваял 

скулптура на вожда на галите Верцингеториксг. Градът е домакин на един от най-

популярните международни фестивали на късометражното кино, чието 35 издание се 

състоя през т.г. Тук е и административното седалище на компанията за автомобилни 

губи „Мишелин”. В града има два университета, няколко политехнически института и 

висше търговско училище.  

Симон е страстен почитател на градовете, занимава се със съвременна градска среда и 

пътешествието му е продиктувано от страстта да разбере връзката между движимата и 

недвижимата част на съвременната градска култура. Той е отседнал в Арт къщата в 

Дъждовница, а в Арт галерията в Кърджали на 4 и 5 октомври ще представи пред 

млади хора огромния архив от своето европейско пътуване под надслов „Да достигнеш 

Кърджали”, което е част от културната програма за Дните на Кърджали. 



[28 Октомври 2013] 

„Моите черно-бели истории”  

 

 

16-годишната Златина Точкова от 

Кърджали е член на международната 

мрежа „Tumblr” за он-лайн обмен на 

произведения на изкуството с 2 млн. 

200 хиляди участници от цял свят, 

предимно млади творци и автори на арт 

проекти. Тя рисува, свири на китара, 

пее, снима из цяла България, пише 

кратки разкази, участва в състезания по 

творческо писане на английски език, 

изправя се лице в лице с други автори в 

конкурентна среда от България и 

чужбина. В края на април т.г. заема 3-

то място в категорията "Фотография" в 

националното състезание по 

информационни технологии и визуални 

изкуства "Аз мога - тук и сега".  

През февруари т.г. е един от седемте 

млади творци в акцията на Арт 

движение Кръг „Ловци на сърца”, а през 

септември свири с младите 

кърджалийски музиканти Тодор Тодоров 

и Милена Василева на сцената на 

Празника на терлика в Дъждовница 

като участник в първия дарк уейв 

концерт със състави и изпълнители от 

страната.  

Тя е ученичка на музиканта Илхан 

Идриз и дъщеря на музиканти. Майка й 

Дора Точкова е солист към оперетния 

състав в Дома на културата, а баща й 

Георги Точков е дисководещ от 25 

години. Златина Точкова е ученичка в 

ГПЧЕ „Христо Ботев” и член на 



доброволческата структура към Арт 

движение Кръг, в която участват млади 

автори от Кърджали и страната. 

Дебютният й проект, включен в 

Програмата за културните прояви на 

Община Кърджали, посветени на 21 

октомври, се нарича „Моите черно-бели 

истории” и обединява елементи на 

литературен пърформанс, фотографски 

сюжети, мултимедийна презентация и 

авторски изпълнения за китара и глас. А 

една необикновена стена с авторска 

литература, изпълнена в черно и бяло, 

ще посрещне зрители и приятели на 29 

октомври (вторник) от 18.00 ч. в Арт 

галерията. 



[29 Ноември 2013] 

Празниците, без които не можем 

От 29 ноември (петък) до края на януари Арт движение Кръг акцентира върху 

мултикултурното многообразие от календарни празници в общината.  

След традиционния празник Ашуре, следва еврейската Ханука – Празник на 

светлината, който започва на 27 ноември, продължава 8 дни с палене на свещи и за 

първи път от 1888 г. насам съвпада с американския Ден на благодарността. След тях 

идват християнските коледни и новогодишни празници, и Арменската Бъдни вечер и 

Коледа.  

На 29 ноември с изложба и пърформанс, посветен на светлините, изпълнен от екипа на 

македонския художник Перица Георгиев в Артгалерията, започва празничният 

календар на Кръг. След представянето в рамките на програмата на „Нощта на музеите 

и галериите” в Пловдив, и в Кърджали ще видим експерименталното светлинно шоу на 

Перица Георгиев с екипа му от млади хора.  

 

От 16 до 21 декември Екатерина Садула от Москва, която живее и работи в 

Момчилград, ще демонстрира пред зрители в Артгалерията старинни балкански 

техники за ръчно изработване на сувенири и предмети от необработена вълна. 

Организаторите ще представят и нейна авторска колекция от нетрадиционни вълнени 

екоизделия.  

 



На 25 и 26 декември 14-годишният Беркай Изет от село Конево, вече носител на една 

международна и една регионална награди за фотография, ще представи дебютната си 

изложба „От Измир до Конево” за приятели и ценители. Изложбата включва 25 

фотографии и 100 видео- презентации от събития, срещи и места на Балканите, видяни 

през откривателския обектив на младия човек. Беркай Изет ще покаже и 14 

оригинални, ръчно изработени от самия него декоративни свещници с украса от цветни 

мъниста. 

 

През януари по повод арменската Коледа в Арт галерията ще гостува голяма фото- 

изложба „Армения – древна и съвременна”. 

 



[05 Декември 2013] 

СЪЗДАВА СЕ МРЕЖА ЗА ПОСТ-УЕЙВ КОНТРА КОНЦЕРТИ 
 

 

Light Vocal Group, „Darkwave-Радомир”, „Мрежата за пост-уейв контра концерти и други 

събития” и Арт движение КРЪГ-Кърджали организират пост-уейв контра концерт „14 години 

нов живот” на 21 декември в алтернативния столичен клуб „Три уши”. Ето част от имената 

на авторите и изпълнителите: Ивайло Демидов-Ивашкин, Адам Аврамов, Емил Недялков, 

Свилен Иванов – Morebasser, Илияна Бешкова, Леда Екимова, Ива Начкова, Албена 

Ангелова, групите „Light Vocal Group”, „Проект Димитър Воев”, „Психобагажник”, „Лоши 

петли” и др., а на барабаните – 12-годишната Антонина Йорданова. 

Това са млади пост- и дарк уейв групи и музиканти от София, Радомир, Варна, Русе и др. 

градове, които се събират, за да представят една обща неформална концепция за 

предпразничен рок концерт, под ключовото название „конспиративен събор с явен 

характер”. Всъщност серия от т.нар. „тайни концерти” през изтичащата година бяха 

замислени, а два от тях и осъществени със завиден успех от неформалния тийм „Darkwave-

Радомир” в селата Стефаново и Гълъбник, Пернишко, и Дъждовница, Кърджалийско (с 

партньор Арт движение Кръг), през юни и септември с публика, придошла от цялата 

страна. Безспорният успех, който имаха тези мини-фестове – в Стефаново, Гълъбник и 

Дъждовница – показа, че тази съзнателна искреност и некомерсиалност бива възприета от 

публиката и резонира с нейната собствена нагласа.  

С експерименталния концерт в алтернативния софийски клуб „Три уши” крехката 

новосъздадена мрежа от автори и групи, поддържащи лиричния уейвърски мироглед след 

края на епоса „Нова генерация”, ще се заяви публично. Преобладаващата част от 

изпълнителите са млади хора, които не крият, че стартова точка в техните музикантски 



търсения е ъндърграундът и младежката субкултура от 80-те и 90-те, а заедно с това – да 

продължат да експериментират в духа на фината и студена естетика на група „Нова 

генерация”. Вдъхновяващи фигури, които работят в мрежата, са: музикантът Ивайло 

Демидов-Ивашкин от някогашната група „Мефисто”, работил заедно с незабравимия 

Димитър Воев, пънк и джаз изпълнителката, соло на  Rosenquarzexpess, Илияна Бешкова – 

внучка на художника Илия Бешков и дъщеря на режисьора Александър Бешков, която 

живее и работи в Германия, емблематичният супербасгерой Свилен Иванов, способен да 

извлича музика дори с... флекс, варненските пънкари от „Психобагажник” – първо легенда 

и едва след това група, психеделичният dark ambient проект E.U.E.R.P.I., както и поетите и 

художниците от Арт движение Кръг. 

Каквато и да е публиката в „Три уши” на 21 декември с всичките й забавни атрибути – 

черни гримове и червила, скъсани чорапогащници, рокли от 17-ти век, кожи и черни 

наметала – важно е самото провокирано създаване на кръг и общност, която твори и 

предлага нови естетически стандарти, стандартите на последователното новаторство и 

музикалния авангард, преосмисляйки традицията на „студената вълна” чрез своя 

лабораторен (засега) експеримент.  

Как да бъде разбиран пост-уейвът? Като български.  След края на епоса "Нова 

генерация" нашата самобитна рок сцена бързо деградира, докато аналозите й в другите 

пост-социалистически държави продължават криво-ляво да се крепят, може би по-скоро 

поради численост, отколкото поради добри идеи. Не може да се каже, че през последните 

две десетилетия нейни духовни наследници липсват съвсем. Изпълнители, поддържащи 

здравословно лиричния уейвърски мироглед има и извън този кръг. Но това, което се 

зароди в последните години и в някакъв скорошен момент започна да се нарича пост-уейв 

– това е този конкретен опит за ревизия на съвременната българска култура от страна на 

младите групи и музиканти, които се заявяват под името „Мрежа за пост-уейв контра 

концерти и други събития”. 

В какво се състои иновацията, която превръща тези музиканти в общност? Може 

би в подхода. Според Адам Аврамов, един от организаторите на мрежата: „Ние се опитваме 

да бъдем нещо като песъчинката във вестибуларния апарат на някои ракообразни, която 

дразни техните меки тъкани, но им дава да разберат в коя посока все пак се движат. 

Предвид динамиката на културните процеси у нас, след точка „А” точка "Бе" обикновено се 

оказва унизителна химера. Затова и в добрите традиции на източната философия ние 

отдаваме много по-голямо значение на самото пътуване, отколкото на неговата посока. Тъй 

като една от причините изобщо да съществуваме е за собствен кеф, приоритет ни е да 

осъществяваме идеите си собственоръчно, а не на добре известния принцип "дайте да 

дадем"...” 

Кое е "контра" в този концерт? Както казва един от музикантите, Алексей от „Лоши 

Петли”, контрабасът не е контра на баса. Шеговитото наименование "контраконцерт" 

възниква също толкова спонтанно, както всичко на фона на случващите се у нас протести и 

абсурдно-бутафорни "контрапротести". Ако има нещо, на което участниците в мрежата се 

"контрират" категорично, то е абсолютната неспособност да бъде дадена адекватна оценка 

на наследството, оставено ни от последния български музикант и поет на XX век – Димитър 

Воев. 

 


