АРТ ГАЛЕРИЯ С. ДЪЖДОВНИЦА

Новата каменна арт къща в Дъждовница (която хората вече наричат Къща на Терлика) е
изградена от Арт движение КРЪГ на пътя, който води към тракийските скални ниши над селото (на
около 1 км от тук) и тракийското светилище „Утробата” при с. Ненково (на около 7 км от тук).
Арт къща Дъждовница е надградена върху старите каменни останки на 100-годишна каменна
сграда, а част от пространството е оборудвано като артхостел. Дворът е превърнат в галерия на
открито. 100-годишната каменна постройка се превръща в атрактивна арт къща за изложби и От
2005 г. тук гостуват художници, писатели и артисти от Холандия, Гърция, Италия, Турция, Франция,
Испания, Австрия, САЩ, Япония, Швейцария, Израел, Холандия, Швеция и т.н. Новата арт къщата в
Дъждовница смело се включва в процеса на децентрализация на националния културен живот и
въвлича в националния и международен оборот на културни ценности ресурсите на изолираната
местна общност - семейна памет, облекло, кухня, фолклор, жизнена среда.

Летният международен пленер „Арт хоризонти” и летните училища по изкуство, организирани от
Арт движение КРЪГ, предоставят възможности за гостуване, арт резиденции и работа на различни
творци в селото – художници, фотографи, кинодокументалисти, поети, артисти и
преводачи.артистични програми на млади творци от цял свят.

В почит към древния култ към камъка на чуждестранните гости е предоставена възможност да
изработват от мозайка и местни речни камъчета фигури върху стените на каменната сграда. Някои
посетители си носят камъчета от родните места, тъй като още през 2005 г. в селото се организира
международна артистична акция „Европейски дни на Камъка”. Стените на Арт къщата са
изпъстрени със своеобразни пиктограми – фигури на хора, животни, букви, има дори японски
йероглиф за дъжд. С природни материали огромно хайку, посветено на дъжда, е „изписано”
върху стената, обърната към асфалтовия път, по който се отива към тракийското светилище
„Утробата”. Вътре в къщата е подредена сбирка от местни артефакти, оборудван е интернет център.
Сградата може да оказва и информационни услуги за тези, които са предпочели този маршрут пред
Перперикон и Татул.
Арт движение КРЪГ е член на международната мрежа за алтернативни културни
пространства Artfactories (http://www.artfactories.net), където е представена Арт къщата в село
Дъждовница. Това насърчава интереса на различни творци да работят тук и развива модел в
Източните Родопи за местно развитие чрез култура и културен туризъм, основан на разнообразието
от култури – древни и настоящи.

