„Знаците на града – столиците говорят”
Финален семинар

Д-р Рудолф Барч, Гьоте Институт – България – Директор на Гьоте институт –
България
Щефан Хорн, „Urban dialogues”- Berlin – Щефан Хорн е артистичен директор на
„Urban dialogues”- неправителствена организация, занимаваща се с арт-проекти и
изследване на града. Работи и като сценограф, project manager и др.
„Urban dialogues” е автор на проекта „Знаците на града – столиците говорят”
Д-р Алисън Руук,CUCR, Goldsmiths College, University of London – д-р Руук оглавява
екипа, отговорен за оценката на проекта „Знаците на града”. Работата й включва както
преподавателска, така и изследователска дейност. Публикации: „Lesbian Landscapes and
portraits : The sexual geographies of everyday life”
Милкана Лазарова, „Ателие за свободни асоциации” – психотерапевт, член на
Българската асоциация по психотерапия, председател на УС на Сдружение „Ателие за
свободни асоциации” – неправителствена организация, реализираща проекти в областта
на изкуствата, психоаналитичната психотерапия и езика.
Венцислав Вътов, „Българско психоаналитично пространство” – психоаналитик,
председател на УС на Асоциация „Българско психоаналитично пространство”, член на
Българската асоциация по психотерапия. Като психотерапевт има богат опит в работата
с деца и юноши, както и супервизирането на проекти с мултидисциплинарни екипи.
Иван Кюранов - завършва живопис в НХА през 1994, след което учи в ателието на
италианския художник Диего Еспозито в Академията за Изящни изкуства Брера,
Милано. Правил е самостоятелни изложби в България и Италия. Участвал е в
множество групови изложби в България и чужбина
Андрей Рашев – завършил НАТФИЗ „Кр. Сарафов” през 2007-ма, специалност
„Филмово и ТВ операторство”. Работил през последните 8 години за различни
телевизии – като оператор и отговорен оператор. През 2006та печели награда за
операторско майсторство с филма „Механизъм” на фестивалът “Рано Пиле”. С
фотография се занимава от 7 години.
Гергана Москова, “Career Rise and Development”Ltd – психоаналитично ориентиран
психотерапевт, управител на “Career Rise and Development”Ltd - център за подбор,
обучение и управление на човешките ресурси, партньор по локалния проект в София.
Велислава Донкина – клиничен психолог, член на Българската асоциация по
психотерапия и зам.председател на Сдружение „Ателие за свободни асоциации”.
Работи в областта на психоаналитично ориентираната психотерапия и различни
проекти, изследващи възможността за терапевтична работа с креативни техники.

