ТУРСКИ АМБАСАДОР САСТАО СЕ СА
ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић састао се данас са Његовом
Екселенцијом Амбасадором Турске у Србији Тању Билгицом који
борави у првој званичној посети нашем граду. На састанку који
су имали разговарало се о модалитетима будуће сарадње Града
Ниша и амбасаде Турске у Србији, како на пољу привреде, тако
и у области културе. Амбасадор је поручио да је велики број
турских инвеститора заинтересован да улаже у Србију а да је
Ниш посебно интересантан због свог географског положаја, али и
због квалитетне и квалификоване радне снаге. Градоначелник је
изразио наду да ће у наредном периоду бити успостављена
путничка авио-линија на релацији Ниш-Истанбул, као и да је то
заједнички задатак који Град и Амбасада Турске треба да
реализују. У Градској кући данас су боравили и малишани који
ће крајем јуна на дечјем музичком фестивалу „Србија у ритму
Европе“ играти, певати и плесати у ритму Турске коју ће на том
такмичењу представљати. Фестивал ће крајем јуна бити одржан у
Сомбору, а уколико победе, нишки основци и средњошколци
отпутоваће у Турску о трошку манифестације. Ниш је један од
градова који ће се такмичити, а нишку екипу чини 10 плесача и
два певача. Амбасадор и градоначелник поздравили су ову децу,
а амбасадор је између осталог рекао да је у Ниш дошао и да би
се упознао са Нишлијама који ће на такмичењу „Србија у ритму
Европе“ предстваљати Турску. Република Турска већ 8 година
подржава ову манифестацију која се у нашој земљи одржава пуних
9 година и чији је циљ да препозна и промовише младе таленте у
складу са Европском повељом о учешћу младих у животу на
општинском и регионалном нивоу. До сада се широм Србије
такмичење одржало у 8 градова.
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Градоначелник Ниша Дарко Булатовић отворио је у Официрском
дому у Нишу изложбу слика под називом „Караван Ковачичке
наиве“. Изложба обухвата више од 50 радова сликара наивне
уметности и први пут је, на једном месту, окупила све чланове
Галерије наивног сликарства из Ковачице, која је на светској
културној мапи позната као центар наиве. Отварању изложбе
присуствовали су и чланица Градскг већа Јелена Митровски, као
и председник општине Ковачица Милан Гарашевић, на чију
иницијативу је Караван и осмишљен. Карактеристика наивне
уметности из Ковачице је снажна боја. У својим делима сваки од
ковачичких сликара доноси нешто посебно за овај правац, сваки
од њих има свој стил и препознатљиво сликарско писмо. Мотиви
ових уметника су из живота и рада у сеоској средини.
Са лепотама наивне уметности пре Нишлија, упознали су се и
Београђани и Новосађани. Изложба је отворена до 16. априла.

