
СДРУЖЕНИЕ ДУПИНИ 

Биография  

 

Артгрупа Дупини е основана през 1999 г. във Велико Търново, България и е резултат от 

дългогодишно сътрудничество между визуални артисти. Групата обединява автори, 

живеещи в различни части на страната и чужбина. 

През 2000 г. групата се трансформира в Сдружение ДУПИНИ – неправителствена 

организация в частна полза, работеща в сферата на изкуствата и културата. През 2013 г. 

Сдружението преминава в обществена полза. 

Сдружение ДУПИНИ е доброволно, неполитическо, самоуправляващо се юридическо лице с 

нестопанска цел. 

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО: 

 Създаване на оригинален художествен продукт и среда за реализиране на 

индивидуални и съвместни творчески дейности; 

 Реализиране и популяризиране на артистични изяви в направления като Ленд арт 

и други форми на изкуство в природата; 

 Създаване на среда за мултикултурен диалог и обмен на добри артистични 

практики и участие в различни артистични форми на съвременната култура и 

комуникации; 

 Създаване на активен арт център със собствена колекция, създаване и развиване 

на Скулптурен парк на открито; 

 Търсене и създаване на нови форми на културно общуване, организирането и 

провеждането им чрез различни културни събития в сътрудничество с други 

институции и учреждения (частни и държавни). 

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ: 

 Организиране на оригинални артистични събития под запазения знак на Артгрупа 

ДУПИНИ; 

 Разработване, реализиране и популяризиране на проекти в сферата на визуалните 

изкуства; 

 Провеждане на международен симпозиум за изкуство в природата и Ден на 

Отворените Врати; 

 Организиране на представителни изложби, художествени акции и инсталации в 

градски пространства; 



 Организиране на работни срещи, семинари, работилници и други културни форуми, 

свързани с визуалното изкуство; 

 Разработване на Артцентър и развиване на разнообразна програма. Поддържане на 

работните и социални пространства, съобразно провежданите събития; 

 Участие в програми и колаборация в проекти на други организации за наука, 

изкуство и култура в страната и чужбина; 

 Партньорства за разработване и реализиране на проекти в областта на 

изкуствата за дейности в и извън арт центъра и съобразно целите на 

сдружението; 

 Поддържане и обогатяване на колекция от произведения: архива на групата, 

дейността в Артцентър Дупини, Скулптурен Парк Габровци и Фонд ДУПИНИ; 

 Провеждане на публични презентации, публикуване и разпространение на 

каталози, брошури и други печатни или електронни издания свързани с дейността 

на групата; 

 Предоставяне на възможност за дебютни изяви за ученици и студенти по 

изкуствата и интегрирането им в професионалната общност;  

 Предоставяне на възможност за пост-студентски практики; 

 Организиране на различни творчески работилници за деца. 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

Румен Димитров – ПОПА - председател 

Цветелина Максимова - почетен член 

Румен Рачков – Дървесния 

Орфей Миндов 

Маргарита Рачкова 

Елена Димитрова - почетен член 

Катерина Милушева 

Кирил Георгиев 

Яница Фендулова 

Лидия Къркеланова 

Александра Ангелова 

Слави Славов 

Кристиан Сеушан 

Марина Ангелова-Гонзалез  
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Сдружение Дупини има следната организационна и авторска дейност:  

 

2020 

 „Симпозиум ИЗКУСТВО – ПРИРОДА Габровци 2020„, девето издание (25.06 – 10.07) 

в Артцентър Дупини, с. Габровци, Велико Търново. Събитието отбелязва 20-

годишнината на Сдружението с гост-участници, живеещи в България и членове на 

Артгрупа Дупини. 

 Гостуване на Bogodome (София) и Zalag Darise (София) в Артцентър Дупини 

– тиймбилдинг и творчески престой на артистите. 

 

2019 

 Номадски престой на Ambulans Théâtre в Артцентър Дупини. 

 „Симпозиум ИЗКУСТВО – ПРИРОДА Габровци 2019„, осмо издание (08.07-19.07.2019) 

в Артцентър Дупини, с. Габровци, Велико Търново. 

 „Чупливо„, авторски проект на Артгрупа Дупини, идея Румен Димитров, открити 

градски пространства, квартал Аспарухово, Варна. 

 „ПЪТЕКАТА“ (29-31.09.2019) – Ленд арт инсталация, съвместна работа на артисти 

от Пазарджик, Пловдив, група Дупини и Артгрупа Патика (Турция), по 

проект Реката (2018-2019) на Младежки Дом Пазарджик, открити градски 

пространства, Пловдив. 

 

2018 

 „ФОСИЛИ“ (28-29.септ.2018) – Ленд арт инсталация, съвместна работа на 

артисти от Пазарджик, ученици от ОУ „Климент Охридски“ и СУ „Г. Брегов“, гр. 

Пазарджик и членове на Дупини, по проект Реката (2018-2019) на Младежки дом 

Пазарджик, открити градски пространства, Пазарджик. 

 „Симпозиум ИЗКУСТВО – ПРИРОДА Габровци 2018“ – Патика & Дупини, седмо издание 

(30 юни – 07 юли 2018) съвместно с Артгрупа Патика (Турция) в Артцентър 

Дупини, с. Габровци, Велико Търново. 

 „ВЪЛНАТА“ (22-23 юни 2018) – Ленд арт инсталация, съвместна работа на 

артисти от Пловдив и членове на Дупини, по проект Реката (2018-2019) на 

Младежки дом Пазарджик, открити градски пространства, Пловдив. 

https://duppiniart.wordpress.com/art-nature/art-nature-symposium-2020/
https://duppiniart.wordpress.com/center-and-residency-2/
https://href.li/?https://www.facebook.com/Bogodome/?__cft__%5b0%5d=AZUG8ub1X9NDC1HvHkyTX-v4Z-P6DtrPjcMihVKB4qqhPu_1tf_bABG2oguLW73mla89T584q1Jdg2mKjBi7J939nLp-FWdKYDUNT-XIbR2SePUo3JlMunWXIeFn-TMdqdJItzeDJJ48iFOCrA9PIovR6cp1hrbsD7okpEf_pyLJpE8wO-9u-dMHybGkQyJ1Tc4&__tn__=kK-R
https://href.li/?https://www.facebook.com/ZalagDarise/?__cft__%5b0%5d=AZUG8ub1X9NDC1HvHkyTX-v4Z-P6DtrPjcMihVKB4qqhPu_1tf_bABG2oguLW73mla89T584q1Jdg2mKjBi7J939nLp-FWdKYDUNT-XIbR2SePUo3JlMunWXIeFn-TMdqdJItzeDJJ48iFOCrA9PIovR6cp1hrbsD7okpEf_pyLJpE8wO-9u-dMHybGkQyJ1Tc4&__tn__=kK-R
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https://duppiniart.wordpress.com/projects-2/the-river-2018-2019/
https://duppiniart.wordpress.com/art-nature/duppini-and-patica-2018/
https://duppiniart.wordpress.com/center-and-residency-2/
https://duppiniart.wordpress.com/center-and-residency-2/
https://duppiniart.wordpress.com/projects-2/the-river-2018-2019/


 Изложба „ПРОВИНЦИАЛНИ ПРЕХОДИ – GNAP Eastern Europe 2017” - избрани 

фотографии и видеа от 30-дневното пътешествие, включващо трите етапа на 

проекта: България, Румъния и Унгария.  Нощ на музеите (20 май-02 юни 2018), 

галерия– Морско казино, Варна. 

 

2017 

 Гостуване на Karin van der Molen и Pat van Boeckel в Артцентър Дупини – етап от 

Номадския Арт Проект на артистите. 

 ГНАП Провинциални преходи, Източна Европа 2017 (България, Румъния, Унгария) – 

Номадски съвместен проект. Главен организатор за Източна Европа 

2017: Институт за Изящни изкуства към Eszterhбzy Kбroly University, гр. Егер, 

Унгария, в партньорство с Артгрупа Дупини, Gyergyуszбrhegyi Kulturбlis йs Művйszeti 

Központ-Centrul Cultural și Arte – Център за култура и изкуство в гр. Лазарея 

(Румъния) и Арт сдружение Farkaskő, Нозвай (Унгария). В България (01.07 – 10.07) се 

проведе на три локации: Артцентър Дупини (с. Габровци, В. Търново), устието на 

река Камчия и местност Побитите Камъни, Варненска област. 

 

2016 

 Пътуваща мултимедийна презентация на проект „Духът на Природата“ 2015: в 

България – Русе, Градска Художествена галерия (01.03.2016); Добрич, Градска 

Художествена галерия (08.03.2016); Варна, Галерия Contemporary Space (09.03.2016) и 

в Норвегия – Осло, Kunstnernes Hus (22.04.2016); Станге (23.04.2016). 

 Детска работилница за изкуство в природата с Артгрупа Дупини, 13 

Международен Детски Ромски Фестивал „ОТВОРЕНО СЪРЦЕ” (3-5.06.16), Велико 

Търново. 

 „Симпозиум ИЗКУСТВО – ПРИРОДА Габровци 2016“, пето издание (11.07-25.07.2016) 

в Артцентър Дупини, с. Габровци, Велико Търново и детска работилница с Мари 

Гаярти в с. Долен. 

 „КАРАНТИНА 8“ – гостуване на Артгрупа Дупини в Гарлсдорф и експозиция в 

рамките на Garlstorfer Kunstfest 2016, организатори Артистичен 

колектив Карантина (Quarantäne), с. Гарлсдорф, Германия. 

 Академия за драматургично писане “Дом за Непослушни” 2016 – гост-проект 

в Артцентър Дупини. Главни организатори и куратори на академията са Силвия 

Петрова, Гергана Димитрова (36 Monkeys) и Димитър Узунов (Arte Urbana Collectif). 

 

https://href.li/?https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Dupinii&set=a.3958518000836181
https://duppiniart.wordpress.com/art-nature/gnap-2017/
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https://href.li/?https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Dupinii&set=a.1210931225594886
https://href.li/?https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Dupinii&set=a.1210942325593776
https://href.li/?https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Dupinii&set=a.1229266897094652
https://duppiniart.wordpress.com/art-nature/art-nature-symposium-2016/
https://href.li/?https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Dupinii&set=a.1302428749778466
https://duppiniart.wordpress.com/center-and-residency-2/guest-projects/ssc-2016-2/
https://href.li/?https://www.36monkeys.org/
https://href.li/?http://www.arteurbanacollectif.com/


2015 

 „Тревaтa.Шшш…aх!“ – инсталация на Артгрупа Дупини, Летен фестивал 

“Открити пространства за градска култура“ (02-05.07.2015), организатор 

фондация „Арт офис“, Красно село, София. 

 ДУХЪТ НА ПРИРОДАТА (2015-2016) – проект на Артгрупа Дупини в партньорство с 

Център за мултиетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ. Включва: 

o „Симпозиум ИЗКУСТВО – ПРИРОДА Габровци 2015“, четвърто издание (27.07-

10.08.2015) в Артцентър Дупини, с. Габровци, Велико Търново 

o Детски работилници за изкуство в природата – с. Габровци и гр. Златарица, 

съвместно с Център за мултиетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ 

o Резидентна програма за трима български и трима норвежки скулптори (18 

август – 18 септември 2015) 

o Български превод на „Balance: Art and Nature“, книга на Джон К. Гранд, преводач 

Зорница Христова (публикуваме избрани откъси от текста) 

 „КАРАНТИНА 7“ – съвместен проект с Артистичен колектив Карантина 

(Quarantäne) в Артцентър Дупини, с. Габровци, Велико Търново. 

 „ДУПИНИ И ПРИЯТЕЛИ“ (16.09.2015) – изложба за 15-годишнината на Сдружение 

Дупини, съвместно с Артистичния колектив Карантина (Quarantäne) и гост-

авторите от Резидентна програма „Духът на Природата“ 2015, ИЗ „Рафаел 

Михайлов“, Велико Търново. 

 

2014 

 „1-ви Юни“ – детска работилница в Детското отделение на МОБАЛ Д-р Стефан 

Черкезов, Велико Търново. 

 Детска творческа работилница за изкуство сред природата и изложба (23 – 29 

юни), Апартамент 101, фестивал ONE DESIGN WEEK, Пловдив. 

 „Симпозиум ИЗКУСТВО – ПРИРОДА Габровци 2014“ – с. Габровци, Велико Търново: 

Трето издание на международния симпозиум. Специални гости за събитието са 

канадският критик Джон К. Гранд и швейцарската журналистка Ерика Ахерман. 

 Резидентен престой на холандския архитект Ян Домс във В. Търново и лекция в 

рамките на Европейската асамблея на студентите по архитектура (16 юли – 5 

август 2014) 

https://href.li/?https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Dupinii&set=a.993211057366905
https://href.li/?https://amalipe.bg/
https://duppiniart.wordpress.com/art-nature/art-nature-symposium-2015/
https://href.li/?https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Dupinii&set=a.3626656117355706
https://href.li/?https://amalipe.bg/
https://href.li/?http://duppini.blogspot.com/2016/02/art-residency-gabrovtsi.html
https://duppiniart.wordpress.com/2016/04/19/%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0/
https://duppiniart.wordpress.com/center-and-residency-2/guest-projects/duppini-quarantane-2015/
https://duppiniart.wordpress.com/2015/10/01/15-years-duppini/
https://href.li/?https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Dupinii&set=a.766378570050156
https://href.li/?https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Dupinii&set=a.766378570050156
https://href.li/?https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Dupinii&set=a.778084745546205
https://duppiniart.wordpress.com/art-nature/art-nature-symposium-2014/


 „Тарaлеж в гащите или още малко за децентрализацията на културата в 

България“, презентация на Артгрупа Дупини, форум “Метаморфози”, Беглика фест 

2014. 

 Детска работилница за Ленд арт, част от Културни маршрути „Локация Център“ 

на Сдружение „Артерия“ (Габрово), с. Потока, Габрово. Водещи: Катерина 

Милушева и Никола Михов (05.09.2014). 

 

2013 

 „Майстор, калфа и чирак” – представителна изложба на проекта, галерия 

„Гъбенски“, Трявна. 

 „NATURE-ART” – Изложба на Артгрупа Дупини, галерия „Орловска 10”, Габрово. 

 „Симпозиум ИЗКУСТВО – ПРИРОДА Габровци 2013“ – с. Габровци, Велико Търново: 

Международен форум за изкуство в природата с гост-автори от седем държави, 

студенти от Великотърновски Университет, Детска творческа работилница, 

изложби и каталог. 

 Минифестивал Дупини LIKE 2013, Старата поща, Велико Търново. 

Включващ: 

o Семинар за изкуство в природата ART – NATURE в Галерия Радикално, Корпус 

Скулптура, ВТУ; 

o Изложба „1+1=1” на Лариса Илиева и Николай Панайотов, Старо военно 

училище, Велико Търново; 

o Интерактивен танцов спектакъл „Cadaver” на Мартин Иванов и Станислав 

Генадиев, открити пространства на ХГ „Борис Денев”, Велико Търново; 

o „Фадромална космология на багера”- авторски проект на Артгрупа Дупини, 

Старата поща, Велико Търново; 

o „Дупини LIKE – Старата поща и съвременните средства за комуникация“ – 

Прожекции на селекция видео арт по Отворена Покана с международно 

участие, съобразно публично ФБ гласуване (лайкове), Старата поща, Велико 

Търново; 

o „ART – MESSAGE” – авторски проект на Артгрупа Дупини и студенти от ВТУ 

„Св. св. Кирил и Методий”, открити градски пространства, Велико Търново; 

 Участие на групата, в лицето на Румен Димитров на подготвителната среща за 

„Глобалния Номадски Арт Проект“ (ГНАП) и презентация на „Първа международна 

конференция на кураторите на изкуство в природата“. Артгрупа Дупини става 

https://href.li/?https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Dupinii&set=a.816071978414148
https://href.li/?https://sever.bg/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/-%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-10-_l.a_c.23348_i.288256.html?fbclid=IwAR2hOdUkH3NOHItEs5lb0nOQqYzuMRKBUDAF9HXh_tKo_cPvY3uGqBlRwIc
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организация-партньор в ГНАП (2014-2020). Организатор: YATOO Art Group, Конджу, 

Южна Корея. 

 Участие в „Есенен салон на изкуствата“ (14 -15.11. 2013), Дворец на културата, 

Перник: Представяне на инсталациите „Дупини § Миро“ на Артгрупа Дупини, 

„Полет с китайски вентилатор“ на Румен Рачков и Детска работилница 

„Упражнение по въображение“. 

 Участие във форум „Селото като културно звено” („Локация Център 2013” на 

сдружение „АРТЕРИЯ”) – Презентация на дейността на Артгрупа Дупини, с. 

Ганчовец, Габрово. 

 

2012 

 „Симпозиум ИЗКУСТВО – ПРИРОДА Габровци 2012“ – с. Габровци, Велико Търново: 

Международен форум за изкуство в природата с гост-автори от пет държави, 

студенти от Великотърновски Университет, Детска творческа работилница, 

изложби и каталог. 

 „Старата поща или съвременните средства за комуникация“ (6.09-3.10.2012) – 

Минифестивал за съвременно изкуство, Велико Търново. 

Включващ: 

o Детска творческа работилница с Катерина Милушева, Дупини 

o Изложба на произведения от Фонд Дупини 

o „Майстор, калфа и чирак“ – Дебютна изложба на студенти от ВТУ, 

факултет по Изобразително изкуство. 

o „Старата поща или съвременните средства за комуникация“ – изложба на 

водещи български артисти, живеещи и зад граница. 

o Уоркшоп за културни политики с Мариана Николаева и Мая Кръстева от 

Регионален ресурсен център ФабриКата. 

o Представяне на инициативата на ЕС Европейски столици на културата – 

презентация на Мариана Николаева от Регионален ресурсен 

център ФабриКата. 

o „Бронзовата къща vs. Самоводската чаршия, или за съвременното изкуство 

в архитектурни резервати“ – Открит дебат с граждани и гости на Велико 

Търново, с модератор Пламен Павлов. 

o Прожекция на филма на Георги Василев „ART NATURE VELIKO TARNOVO 2012“ и 

представяне на каталог от симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци 2012 
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https://duppiniart.wordpress.com/projects-2/mini-festival-for-contemporary-art-the-old-post-office-2012/
https://href.li/?https://www.uni-vt.bg/11/?page=7271&zid=48
https://href.li/?http://duppini.blogspot.com/2013/02/the-old-post-office-or-modern-means-of.html
https://href.li/?http://www.fabrikata.eu
https://href.li/?http://www.fabrikata.eu/
https://duppiniart.wordpress.com/art-nature/art-nature-symposium-2012/


o Презентация на Международния видео арт фестивал Виäеохолика, Варна 

o Презентация на фестивал за съвременно изкуство Воäна кула арт ф ест, 

София. 

o Прожекция на филма Пътешествие межäу äва ф илма и презентация на 

книгата на Рангел Вълчанов Ура! Най-после и онемях! – Събитието откриват 

Ива Съйкова и Калин Терзийски. 

 Акция в подкрепа на Антонио Манфреди (директор на Галерия за съвременно 

изкуство, Неапол, Италия), парково пространство пред паметник „Асеневци“, 

Велико Търново. 

 

2000-2011 

Артгрупа Дупини организира десет поредни ежегодни международни пленера в 

Тревненския Балкан през периода 2000-2007, в махала Дупини, откъдето идва и името на 

Групата. 

В периода 2000- 2011 Сдружението участва с групови произведения и в множество 

проекти, акции и пърформанси. По-важни от тях са: 

2010 – Видеоарт инсталация „Тиган на месечина”, съвместно с Петър Атанасчев – 

Седмото биенале на визуалните изкуства „Август в изкуството“, Варнa; 

2010 – Видеоарт инсталация „Дупини § Миро” – Нощта на музеите и галериите, Добрич; 

2009 – Изложба „10 години Група Дупини“ – Лапидариум към Археологически Музей, Велико 

Търново; 

2009 – „3D барок арт инсталация“, Есенен салон, ИЗ „Рафаел Михайлов“, В. Търново; 

2008 – Изложба, инсталация „ТРЪПТЕНИЕ – В памет на ИВАН ТЪРПАНОВ, художник и наш 

приятел“, галерия Terra Art, Пловдив; 

2006 – Изложба на Група Дупини в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново; 

2006 – Изложба на Група Дупини в ГХГ Смолян; 

2006 – Изложба „Паравани“ на Група Дупини в с. Белащица, Пловдив; 

2005 – Участие в проект “Врати” с координатор Теодор Лихо, НДК, София; 

2005 – Проект „Белези-Проекции” в махала Дупини, финансово подкрепен от 

Швейцарската културна програма в България „ProHelvetia”, презентиран в ИЗ „Рафаел 

Михайлов“, Велико Търново; 

2005 – Изложба на Група Дупини в галерия Топ Арт, Велико Търново; 

2005 – Изложба на Група Дупини в галерия Байер, Стара Загора; 

2004 – Участие на група Дупини в Еко-Арт, Русе; 

2003 – Съвместна акция „Нарисувай пролетта” с деца от дом “Пеньо и Мария Велкови”- 

Велико Търново и ВУИ (Възпитателно училище интернат) – с. Габровци; 

2003 – Представителна изложба на група Дупини в „Баня Старинна“, Пловдив 
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2003 – Изложба на група Дупини в Зала „Средец”, Министерство на културата, София 

2002 – Участие на група Дупини в Еко-Арт, Русе; 

2002 – Пърформанс „Егофрения”, съвместно с актьорите от сдружение „Адаптация”, 

Пловдив; 

2002 – Пърформанс – акция по повод юбилейното представление „Петдесетгодишнина 

на актьора Симо Алексиев” – Драматичен театър, Пловдив; 

2002 – Представителна изложба на група „Дупини”, Градска художествена галерия, Русе; 

2002 – Изложба на група Дупини в галерия Спектър – В.Търново; 

2001 – Пленер „Пясък“-  паралелно събитие в партньорство с международен пленер 

“Хартията”, Кранево, България; 

2001 – Младежка изложба, Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново; 

2001 – Къща на фондация „Бъдеще за България”, Пловдив; 

2001 – Изложба на Група Дупини в Кръстатата казарма, Видин; 

2000 – Проект „Спасяването на едно дърво”, част от Международен еко фестивал, Велико 

Търново; 

2000 – Изложба от Пленер „Следи“, Етнографски музей, Пловдив; 

 

Награди: Първа награда на Екофестивал, В. Търново, за документален филм с автор 

Зорница Илиева (2000); Първа награда на Артгрупа Дупини, Младежка изложба, Велико 

Търново (2002). 

 

КОНТАКТИ: 

Aдминистративен адрес и  

контактно лице: 

 

Румен Димитров, 

председател на Сдружение Дупини 

+359 899 825 255 

 

 

duppini@gmail.com 

ул. Велчо Джамджията 25 

гр. Велико Търново 

5000 България 

 

https://duppiniart.group/ 

 

Социални мрежи: Duppini Art Group  

Facebook | YouTube | Instagram  
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