Българите в Чехия

Любен Петров раздаде щедро от своите
„дарове от морето“ на изложбата си в Прага
На 4 юни в галерията на БКИ в Прага бе открита изложба живопис на
съвсем младия , още ненавършил
25 години, български художник Любен Петров. Роден в Бургас, започва
да рисува още като ученик в крайморския град, а после завършва Националната художествена академия
– специалност стенопис. Изненадващо е, че още на тази крехка възраст
има зад гърба си две самостоятелн
изложби в родниа си град и участие
в над 20 общи художествени изложби и уъркшопи. Съвсем очевидно е,
че в голяма част от изложените от
него сега в Прага творби преобладава морската тематика („Планктон“,
„Дъно“, „Мида“, „Морска фауна“, „
Морски форми“, „Дар от морето“). Те
са нарисувани в умерено абстрактно-фигурален стил, с добро чувство
за пространственост и приятен
„подводен“ колирит – морскосиньо,

виолетово, златисто...Други, съвършено различни по стил и изпълнение маслени картини, са представени в подземната част от галерията.
Те обхващат неговия „животински“
тематичен раздел с основни „персонажи“ антропоморфни зайци и кучета. Този път реалистични, алегорично-сатирични творения, носещи
учудващо зрели за младостта на
автора философски послания. Тази
изложба, пожънала голям успех при
откриването, дължим на факта, че
Любен Петров от известно време живее и твори в град Бърно. И може би
Прага е само една междинна спирка по неговия триумфален път по
галериите из Европа. Което от сърце
му пожелаха всички, присъстващи
на откриването – и българи, и чехи.
И което, съдейки по показаното от
него тук, напълно заслужава.

Стефан Тодоров представи изложбата си
„Органичен сюрреализъм“ в Прага
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от живописни платна под името
„Органичен сюрреализъм“. Стефан
Тодоров е автор, вече познат на
ценителите на тази сложна и скъпа
техника. В творческата му биография
има редица самостоятелни изложби
в България и в чужбина, придружени от множество награди. Негови
творби са били показвани в САЩ,
Австрия, Германия, Мароко, Швеция
и Франция. Коприни, подписани
с авторския псевдоним „Ste“, са в ко-

лекциите на Императорския Двор
на Япония, Краля на Мароко Хасан
II, Хилъри Клинтън, кактo и други
изтъкнати личности. Стефан очарова
с творбите си и пражката публика.
На откриването на изложбата в БКИ
– Прага дойдоха много ценители на
изкуството. Въпреки ваканционния
сезон с присъствието си уважиха
събитието и известни личности от
чешкия културен свят, галеристи
и журналисти.

Снимки: архив на БКИ
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На 14 юли в галерията на БКИ в Прага
бе открита изложба живопис на коприна на българския художник Стефан
Тодоров. Младият творец използва
коприната за свое платно, върху което излива сложни емоции. Картините
са декоративни, образността – силно
стилизирана, с прецизно изрисувани
орнаменти, разположени в динамична композиция. Сложен ритъм
и новаторски цветови комбинации
са характерни за тази колекция

