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Симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци 2022 

Отворена покана, насочена към визуални артисти и изследователи от страната и чужбина, 
работещи в направленията land art, site-specific art и nature art. 
Няма ограничения в използваните медии (аудио и видео формати, фотография, скулптура, обекти, 
инсталация, акция, пърформанс, др.). 

Краен срок за кандидатстване: 10 юни 2022 
 
СТАТУТ 
 
Симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци е единствен по рода си в България - свободен форум за 
изява на автори от цял свят, работещи в направленията nature art, land art и site-specific art. 
Симпозиумът се провежда ежегодно от 2012 г.  
Единадесетото издание тази година ще се проведе под надслов „Да стигнеш до тук“ (to-GET-here)! 
 
Симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци е събитие с принос в популяризирането и 
утвърждаването на град Велико Търново и село Габровци на световната арт сцена. Събитие с 
устойчивост, което печели доверие и трайно присъства в Културния календар на Община Велико 
Търново. Събитие, което обогатява местната публика и възпитава съпричастност към световни 
художествени тенденции и глобални екологични проблеми. 
 
Посока 
С годините симпозиумът формира разнообразна артистична общност и се утвърди като поле за 
иновативни творчески реализации, експерименти и културни обмени.  
 
Настоящият формат е наследник на легендарните международни пленери в махала Дупини (2000-
2007 г). Първоначалната идея за творчество на открито – извън традиционните художествени 
пространства на града – прераства от импулсивни артистични намеси в природата в осъзнат 
творчески акт. Без това да е изрично регламентирано, творческата посока все повече се 
изчиства към направления като ленд арт.  
От 2015 г. симпозиумът се локализира в старото трудово-възпитателно училище „Максим Горки“. 
Новото място е фактор и за творчески реализации, които резонират на специфичните 
пространства и миналата институционална принадлежност на сградата. Тази нова среда 
провокира артистични проекти с нови гледни точки, близки до специфични-за-мястото (site-
specific) инсталации.  
 
Фокус 
Симпозиумът разкрива пространство за изкуството в природата като индивидуална авторова 
комуникация със средата – източник на вдъхновение, с внимание към процеса и контекста.  
 
Симпозиумът насърчава реализирането на произведения извън категориалните и жанрови рамки. 
Авторите имат свободата да изберат с какви средства да реализират творческите си идеи. 
Симпозиумът стимулира артистични процеси, съобразени със специфичните условия и 
проблематики на мястото.  
 
Цели на симпозиума 
 
- Създаване на среда за мултикултурен диалог, обмен на добри практики и иницииране на 

креативни процеси.  
- Създаване на нови произведения на изкуството, инспирирани от спецификите на средата и 

представянето им пред широката публика.  
- Развиване на еко-съобразен скулптурен парк на открито в село Габровци.  
- Предоставяне на възможност за интегриране на студенти по изкуства в професионалната 

артистична общност.  
- Приобщаване на село Габровци към световната художествена сцена.  
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ТЕМА 
Единадесетото издание на Симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци 2022  
е под надслов „Да стигнеш до тук“, to-GET-here! 
 
to-GET-here…?  
… е да се завърнеш ТУК - след период на преосмисляне на ценностите, след епидемия, раздели, 
страх и резервираност. Да бъдем отново тук, ЗАЕДНО, обединени от общата нужда да творим, 
въпреки обстоятелствата.  
Нашата посока е белязана от константата ПРИРОДА – онзи непоклатим за нас елемент, който ни 
събужда, води и презарежда, за да стигнем до ТУК. 
 
Темата на събитието съдържа широк спектър от интерпретации, както и задава множество 
въпроси. До къде стигнахме? През какво минахме? До къде искаме да стигнем? Къде е „тук“? „Тук“ 
не сме ли ние, заедно вперили поглед в една посока? Как се устоява да бъдем „тук“? 
 
„Да стигнеш до тук“ е едно състояние и мистерия – Мистерията Дупини. 
„Да стигнеш до тук“ е и процес - пътуване. Дори буквално: „Как се стига до Габровци“ - е един от 
най-честите въпроси. Вариантите за навигация са конкретни.  
Но ако попитаме „До къде стигна Габровци“ – това е въпрос, който трудно можем да измерим в 
еднозначен отговор. 
„Да стигнеш до тук“ е цел, поставена посока.  
Да намериш своето „тук“ е мисия.  
 
 
ВРЕМЕ и МЯСТО на провеждане: 
Начало: 06 юли 2022  
Край: 16 юли 2022 (Ден на отворените врати) 
 
Симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци се реализира в село Габровци, на 20 км от град Велико 
Търново. Габровци е малко село разположено по поречието на река Еньовица и предлага 
своеобразно уединение.  
Артцентър Дупини е основна локация за всички издания на симпозиумите от 2015 година. 
Артцентър Дупини е официалната социална и работна среда за периода на симпозиума. В него е 
разположена богата колекция от скулптури, живопис, колажи и инсталации от фонда на 
сдружение Дупини.  
Артцентърът е споделено пространство със силна идентичност, провокативна среда и 
собствена история.  
 
УЧАСТНИЦИ:  
- 7 гостуващи артисти  
- 3 специални гости за събитието  
- 4 асистенти и доброволци – настоящи или завършили студенти по изкуства 
- 6 членове на Артгрупа Дупини  
 
 
Задължения и отговорности на участниците:  
- Да представят себе си и творчеството си, изпращайки в срок нужната документация, съобразно 
статута на събитието и условията на отворената покана (виж по-долу Как да кандидатствам?); 
- Да поемат своите пътни разходи;  
- Да предоставят предварително информация за времето на пристигане в Габровци; да уведомят 
изрично при нужда от съдействие с превоз от Велико Търново до Габровци;  
- Да носят свои инструменти и машини или специфични работни материали;  
- Да реализират най-малко по едно произведение (с материални или дигитални параметри) в 
рамките на симпозиума. Да завършат предложения предварително (ако има такъв) проект; 
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- Да присъстват за целия период на симпозиума (допустимото отсъствие или закъснение е в 
рамките на два дни); 
- Да се съобразяват с изискванията за чиста околна среда;  
- Да предоставят информация за всяко от реализираните произведения по време или след края на 
симпозиума. (Авторство, име на произведението, размери, материали, концепция, др.);  
- При публикации да отбелязват принадлежност на реализираните произведения към Симпозиум 
ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци (на английски: Gabrovtsi ART-NATURE Symposium), да уважават 
авторското право на фотографа;  
- Да имат здравна осигуровка.  
 
При желание, всеки автор може да направи кратка презентация на творчеството си по време на 
вечерните прожекции в рамките на симпозиума.  
 
С потвърждаването на участие в Симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци, всички участниците 
поемат отговорност за здравословното си състояние и се съобразяват с общите 
противоепидемични мерки. 
Реализираните произведения (тяхната документация) стават част от колекцията на Артцентър 
Дупини. 
 
 
 
Задължения и отговорности на организаторите:  
 
- Да осигурят на участниците нощувки за периода на симпозиума;  
- Да осигурят закуска, обяд и вечеря за участниците в рамките на периода на симпозиума 
- Да съдействат за транспортирането на участниците от Велико Търново до село Габровци – с 
предварително информиране;  
- Да посрещнат и настанят участниците в базата на Артцентър Дупини; 
- Да осигурят визуални материали – фотографии на потенциални експозиционни места на открито 
и закрито и фотографии от предишни издания на симпозиума - за допълнително координиране и 
подпомагане на артистите да планират дизайните на проектите си; 
- Да осигурят базови материали за работа - предварително уточнени, спрямо индивидуалните 
проекти;  
- Да съдействат на гост-артистите в работния процес - работни пространства и асистентство 
при специфични нужди;  
- Да осигурят достъп до 220 V електричество на работните места, транспорт и съхранение на 
инструментариума; 
- Да организират официално представяне на реализираните произведения с Ден на Отворените 
врати в Артцентър Дупини (16 юли); 
- Да изготвят плакати, покани, текст, пиар, с отразяване в национални и местните медии, 
интернет и социални мрежи;  
- Да изготвят фотографска/видео документация на събитието, на работния процес, финални 
произведения; 
- Да организират финална изложба в градски пространства (Велико Търново); 
- Да публикуват електронен каталог от симпозиума; 
- Да представят гост-артистите и техните произведения чрез печатни, онлайн медии, 
презентации и изложби (на открито и закрито); 
- Да уважават авторските права при всяко експониране на произведението; 
- При поискване да предоставят Писма за подкрепа и Индивидуални Официални Покани в случай на 
възможност за финансиране от трети страни. 
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Програма:  
 
- 06.07.2022 г. – пристигане и настаняване на участниците в базата на Артцентър Дупини и 
Резиденция. (линкове за локации най-долу) 
- 07.07.2022 – кратко експозе на домакините, предвождан оглед и представяне на базата, разходка 
в селото  
- 07-15.07.2022 – работен период  
- 16.07.2022 – Ден на Отворени врати с предварително анонсирана програма.  
- 17.07.2022 – отпътуване от Габровци  
 
Програмата предвижда ден за посещения и разглеждане на забележителностите в гр. Велико 
Търново/Трявна, околностите и свободно време.  
 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ? 
 
Ако искате да участвате като гостуващ артист в Симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци 2022, 
на тема „Да стигнеш до тук“ (to-GET-here), моля изпратете следните документи: 

1. Биография 
2. Портфолио / линк към уебсайт / или фотографии на 5 реализирани произведения 
3. Актуална снимка 
4. Ако имате предложение за проект, изпратете и подготвителни скици, макети, описания 

 
Изпратете документите на имейл duppini@gmail.com,  
тема на писмото „Gabrovtsi to-GET-here 2022 – вашето име“ (на латиница).  
 
КРАЕН СРОК за подаване на кандидатури: 10 юни 2022 
Ние ще се свържем с вас до 15 юни 2022! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организаторите си запазват правото, в различни обстоятелства от първоначалните, да 
променят програмата, състава на участниците и условията на симпозиума.  
Организаторите си запазват правото на снимане, репродуциране и публикуване на текущите 
творчески процеси за периода на симпозиума. Организаторите си запазват авторските права 
върху всички печатни и виртуални материали под знака на група Дупини и Симпозиум ИЗКУСТВО-
ПРИРОДА Габровци.  

mailto:duppini@gmail.com


Симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци 2022 

 

„Да стигнеш до тук“ 
 

Симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци 2022 
 

ЕДИНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ  
село Габровци, Велико Търново, България 

 
 
 
 

КОНТАКТИ 
 
Румен Димитров, 
председател на Сдружение Дупини 
и ръководител на проекта 
+359 899 825 255 
 
Цветелина Максимова, 
куратор на симпозиума 
duppini@gmail.com  
 
 
Административен адрес:  
ул. „Велчо Джамджията“ 25  
гр. Велико Търново  
5000 България  
 

Артцентър Дупини 
Google Maps локация:  
https://goo.gl/maps/bLwQwpwzDpToBYGp9 
  
 
Артгрупа Дупини 
Повече информация и визуални материали:  
www.duppiniart.group/art-nature/  
https://duppiniart.group/center-and-residency-2/   
 
 
Социални мрежи:  
FaceBook  
YouTube  
Instagram
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 Артцентър Дупини и Резиденция, село Габровци, община Велико Търново, България  

Организатор: Артгрупа Дупини 

Симпозиумът се реализира в партньорство с Национална гимназия по пластични изкуства „Тревненска школа“, гр. 

Трявна, Школа „Дедал“, гр. Варна, и с финансовата подкрепа на Община Велико Търново 
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https://www.facebook.com/Dupinii/
https://www.youtube.com/user/duppini/
https://www.instagram.com/duppiniartgroup/

