е носител на Senior Prix за цялостно творчество
Наградата е учредена от Фондацията „Животът на артиста“ и се връчва за целоживотен принос
в изкуството на творци над 70-годишна възраст

4 | 2015

Елена Радичева

8

Оперната певица Елена Радичева
е дългогодишен член на Народния
театър и на Държавната опера
Прага. Тя за първи път прекрачва
сцената на Народния театър в Прага
през далечната 1964 г. Интересите
й обаче не са само в областта на музиката. Елена Радичева рисува още
от деветгодишна. Нейни картина
са излагани в много художествени
галерии в Чехия.
Домът на Елена Радичева е изпълнен
с колоритните й пейзажи, портрети
и натюрморти. Кухнята й ухае на
вкусни български гозби, от пианото
Петроф в хола
се носи музика,
а спалнята й е изпълнена с аромата
на френски парфюми.
Всички, които познават Елен, се възхищават от нейната
подчертана елегантност, а усмивката
и оптимизмът й са
заразяващи.
Елена Радичева е дългогодишен член на

сдружение „Възраждане“.
„България ми даде душевната храна,
за да мога да се развивам, да имам
инвенция“, казва тя. „Това ме поддържа цял живот. Чехия ми даде голямо
разнообразие, много пътувания,
свързани с оперни фестивали и концерти“.
Наградата Senior Prix, която получи
през ноември Елена Радичева, се
връчва на артисти за цялостния
им принос в областта на изкуството. Представители на отделните
учредители на Фондацията „Животът
на артиста“ като
Асоциацията на
авторите и изпълнителите, Асоциацията
на художниците,
Профсъюза на
оркестрантите
в Чехия, Профсъюза
на професионалните певци в Чехия
и Организацията на
концертиращите
изпълнители на
Чехия предлагат
имена на заслужили дейци в област-

та на изкуството, които са достойни
да притежават тази награда.
Сред наградените тази година са
и артистите Яна Брейхова, Петър
Херман, Марие Малкова, Алфред
Стрейчек, Ладислав Мърквичка, китаристите Щепан Рак и Иво Павлик,
пианистите Ярослав Щих и Борис
Крайни, диригентите Ян Щих и Арнощ Моулик, цигуларят Ян Одстрчил
и др. Елена Радичева е единствената
българка сред тях.
Тържественото връчване на наградите се проведе на 8 ноември 2015
г. в Народния дом на Смихов в присъствието на артистите, на техните
роднини и близки. На церемонията
по връчването Елена Радичева бе
съпроводена от известния диригент
Йиржи Котоуч.
Предколедното тържество на
притежателите на Senior Prix ще се
проведе на 13 декември в Народния
дом на Смихов. На него всяка година
около 350 творци се докосват до
вълшебната коледна атмосфера.
Компанията INTERGRAM е тази, която
дава въможност да се реализира
Awards SENIOR PRIX и която полага
грижи за неговите притежатели.
Мария Захариева
Eлена Радичева
е родена на 22 юли 1932 г. в Бургас в семейството на Тодор и Мария Радичеви. Завършва основно
училище в Бургас, Първа девическа гимназия в София и Теоретичния отдел на Българската държавна консерватория. От 1959 г.
живее в Прага. Работи в архива
на Филмово студио „Барандов“
и в Посолството на България
в Прага. От 1964 г. пее в хора на
Народния театър в Прага, а покъсно –и в Сметановия театър
(Държавната опера). Нейното
хоби е рисуването. Елена Радичева има две деца, четирима внуци
и три правнучета.

Снимки: арпив на сдружение „Възраждане“
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