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Обратно към статията

"Седем рисувани истории" на децата от домове ще бъдат
представени тази вечер
От Дневник
Последна промяна в 08:30 на 26 ное 2014, 1276 прочитания, 4 коментара

"Седем рисувани дестки истории" - изложба и книжка с комикси, създадени от деца на художници и техни връстници
от домове за деца, лишени от родителска грижа, ще бъдат представени от 18 ч. в столичната изложбена зала Rocca в
столицата тази вечер, съобщават организаторите от ателие "Прегърни ме".
Историите в книжката са плод на тримесечни занимания под ръководството на сценографа и художник Никола
Тороманов. В тях освен децата в неравностойно положение, на които "Прегърни ме" се опитва да помогне, са взели
участие и деца на извесни художници и артисти като Чавдар Гюзелев, Явор Гърдев, Весела Данчева и Иван Богданов.
Тези срещи между двете групи деца – родителски и изоствени, са възможност за сприятеляване и развиване на чувство
на съпричастност. От 2005 г. ателие "Прегърни ме" организира творчески занимания за младежи и малчугани в
неравностойно положение, за да им помогне да се срещнат със света извън институциите и да открият нещо ново за
себе си.
Близо 200 деца са взели участие в него през последните 8 години, а от лятото на 2013 г. то вече си има собствено
помещение, шевна машина и нов стипендиант - момиче, на което предстои да завърши тази година средно
образование.
Малките художници от "Прегърни ме" ще раздават автографи на изложбата тази вечер, а всеки, които иска да
подпомогне дейността на ателието, може да изпрати дарителски смс с текст DMS ATELIE на номер 17 777.
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