Българите в Чехия

Дни на българската култура 2008

Изложба на българските
художници в Прага
За втори пореден път сдружение „Възраждане“ организира изложба на българскитиe художници, които живеят и работят в чешката столица. Изложбата, проведена в рамките на
Дните на българската култура, предизвика подчертан интерес. Тя бе открита на 8 октомври в Дома на националните малцинства в чешката столица.
Луиза Станева
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Залата на галерията трудно побра
почитателите на изобразителното
изкуство. Изложени бяха картини на
художниците Стоян Генчев, Николай
Златев, Бистра Бакалова, Борис Бранков, Луиза Станева и Елена Радичева.
За артистичната атмосфера по време
на откриването на изложбата допринесе младият цигулар Филип Зайков,
носител на чешки и международни
награди.
„Много съм щастлива, че се събрахме отново заедно. Приятно ми е да се
срещам с колегите и това ме импулсира в бъдещата ми работа“, каза
Елена Радичева. Тя е дипломиран
музикант, но рисуването е втората
й професия. Елена Радичева представи свои пейзажи и портрети, които
доскоро бяха изложени в галерия
„Т. Г. Масарик“ в замъка Хлубош.
Нашият известен график Борис Бранков – дългогодишен преподавател
в Художествената академия в София,
наскоро се върна от Кьолн, където
представи 50 свои литографии. Той
с удоволствие разказва за уникалната техника на ръчната литография.
Стоян Генчев живее в Прага от края
на 70-те години. Завършва Художествената академия в чешката столица.
Той е не само известен художник
и реставратор, но и философ по

натура. През септември успешно
приключи пътуващата му изложба
в Ихлава и в Пелхржимов с поетичното название „Дворцови дами“.
Една от успешните ни художнички от
средното поколение – Бистра Бакалова, завършва Художествената академия в Киев. Нейните картини сега
са в частните колекции на Германия,
Холандия, САЩ, Швейцария. Изпълнените с цветни багри платна на
Николай Златев допринесоха много
за свежата българска атмосфера
в галерията на Дома на националните малцинства. Меланхолично синьо
настроение и женственост внесоха
в общата експозиция картините на
Луиза Станева- Саздова, която е не
само талантлив художник, но и изключително надарен преподавател
по рисуване в българската гимназия
в Прага.
На откриването на изложбата присъстваха хора на изкуството, много
българи, както и чехи – приятели на
България. Целта на изложбата е да
се популяризира творчеството на
българските художници в Чехия и да
се привлече вниманието на чешките
художествени среди към уникалността на българското изобразително изкуство.
Румяна Кирилова
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