
MINF  18:36:00  06-06-2009 
PA1835MI.015 
САЩ - българи  -галерия - награда 
 
Български меценати  
получиха награда в САЩ 
за дейността си 
 
 
Ню Йорк, 6 юни /Кор. на БТА Невена Мандаджиева/ 
    Наградата на Търговската камара на Ню Брънзуик, щата Ню Джърси получиха българските 
меценати Галина и Веселин Куртеви за дейността им, свързана с тяхната галерия "Алфа Арт". 
    "Наградата се връчва като признание за тяхната съзидателност, всеотдайност и изключителен 
принос към бизнес климата и творческата общественост на Ню Брънзуик", заяви в словото си по 
случай връчването на приза Ребека Брънуиц, вицепрезидент на Търговската камара на Ню 
Брънзуик. 
    През август 2008 година Галина и Веселин създават сериите "Изкуството за по-зелен свят", 
посветени на борбата с глобалното затопляне и климатичните промени. "По техния артистичен 
начин, те допринесоха Ню Брънзуик да се превърне в по-зелен град", посочи Брънуиц. "Тяхната 
убеденост, че един образ, скулптура или културно събитие могат да говорят по-високо от 
академичните томове за проблемите на околната среда - издигна на ново равнище обществената 
чувствителност за тези проблеми," добави тя.  
    Галерията, която за първи път отвори врати само преди осемнадесет месеца - през януари 2008 
г. - се превърна бързо в средище на разнообразни изобразителни, музикални, визуални, танцови и 
драматични жанрове на изкуството. В културното й пространство следа оставят и многобройни 
български творци, които представят изкуството си редом с американски артисти и художници. 
    "Нашата движеща сила беше да създадем място, където различните изкуства да се пресичат и 
взаимно обогатяват," каза за БТА Галина Куртева. 
    За година и половина от създаването си галерията е показала десетки изложби на живопис, 
фотография, дала е сцена на музикални изпълнения, поетически четения, филми и танцови трупи. 
 Много често изкуствата, представяни в галерията, се преплитат взаимно и допълват изразните си 
средства. Ендрю Дарлоу разказва, че по време на фотографската си изложба видял млади хора да 
пишат нещо с моливи и решил, че скицират фотосите му. "Впоследствие се оказа, че те са 
създавали поезия по тях. Това ме доведе до сълзи,"- признава фотографът. 
    Галерията, която е първата по рода си в града, се е превърнала вече в неотменима част от 
неговия културен и обществен пейзаж. Дон Блум,   художник, чието име е в списъка на най-
влиятелните американски художници и носител на наградата Гугенхайм, нарече галерията  
"чудото на Чърч стрийт".  "Тази динамична двойка покровители на изкуството превърнаха 
галерията в диаманта в короната на нашия град," заяви той. 
    За втора поредна година Алфа Арт Галери предоставя помещенията си и за редица културни 
събития, част от фестивала "Български сезони в Ню Йорк". На церемонията по връчването на 
наградата трупата "Овърграунд" с хореограф Антония Катранджиева изпълни танцовата 
драматизация "Аватар". Авторът на пиесата "Христос и Магдалена", по която е създаден 
спектакълът и главен  
редактор на списание "Театър" - Кева Апостолова, пристигна от България специално за 
представлението и описа пред аудиторията тенденциите в развитието на съвременния български 
театър.  
    Основателите на Алфа Арт поздрави и генералният консул на Република България в Ню Йорк, 
Николай Милков. "След като Галина и Веселин създадоха галерията, тя бързо се превърна в 
център на културния живот за българите от двата щата - Ню Джърси и Ню Йорк," заяви той. 
    От тази година Галина Куртева е поканена за член на градския съвет по културните въпроси, 
където в продължение на три години тя ще споделя опита си в съчетаването на посланията и 
изразните средства на различни видове изкуства и ще го предава на други културни институции в 
Ню Брънзуик. 
 /ННМ/ 


