
5-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА 
„МЛАДИ БЪЛГАРСКИ ТАЛАНТИ“

Провежданият за пета поредна 
година от гражданското сдружение 
на българи в Чехия „Възраждане“ 
концерт „Млади български таланти“ 
се състоя на 16 юни в галерията на 
БКИ в чешката столица. В тази музи-
кална продукция в края на учеб-
ната година взеха участие деца на 
българи, живеещи от дълги години 
в чешката столица, които се зани-
мават с музика. Най-голямо впечат-
ление направи с изпълненията си 
на цигулка и пиано 10-годишният 
Филип Заяков, който неслучайно 
през тази година е спечелил II 

награда за цигулка и III награда за 
пиано на конкурса Prague Junior 
Note, както и I награда в конкурса 
Plzenecké housličky („Пилзенски ци-
гулчици“) в град Пилзен и е носител 
на специалната награда на фонда-
ция „Бохуслав Мартину“. 
Атракцията на вечерта бяха пър-
вите стъпки на музикална сцена на 
неговата 5-годишна сестричка Кла-
ра, която смело се изправи пред 
взискателната, но добронамерена 
публика, с миниатюрната си цигул-
чица. Зарадваха със своята програ-
ма и сестрите пианистки Сабина 
и Лаура Василеви, както и Михаел 
Форщ (цигулка) и Теодор Алаба-
зов (китара). Накрая на концерта 

имаше и един фолклорен „десерт“ 
– Михаел Форщ и Калина Славова 
изпълниха в дует народната песен 
„Цеко ле...“ Освен бурни ръкопляс-

кания, всички участници в концер-
та получиха и награди, осигурени 
от сдружение „Възраждане“. 

В ГОЛЕМИЯ МАЛЪК СВЯТ НА 
КАРИКАТУРИСТА МИЛКО ДИКОВ

Пражката културна общественост 
и голям брой почитатели на графич-
ното изкуство в чешката столица 
имаха удоволствието да се срещнат 
с творчеството на един от най-попу-
лярните представители на българска-
та карикатура – Милко Диков. Това 
стана на 10 юли, когато в галерията 
на БКИ в Прага се откри изложба от 
негови творби. Големият малък свят 
от житейски ситуации и персонажи 
на известния ни карикатурист задър-
жа вниманието с дълбокия смисъл 
на вложените в него идеи както 
и със специфичната графична линия 
на изработката. Всяка чертичка тук 
е обмислена, преценена и изстра-
дана. Целият живот на Милко Диков 
е свързан с рисуването. Той публику-
ва безброй свои карикатури във вест-
ници и списания, носител е на много 
български и международни награди 
в различни изяви в своята област.
На вернисажа присъства и цветът на 
на чешките карикатуристи – Адолф 
Борн, Мирослав Бартак и Иржи 
Слива, всичките отдавнашни прия-
тели на Милко Диков. Така възникна 
идеята БКИ да организира през 

следващата година съвместна тяхна 
българо-чешка изложба.
На тържеството посланикът ни 
в Чешката република Здравко Попов 
връчи почетна грамота на Минис-
терството на културата на Република 
България и копие от печат на цар Си-
меон Велики за заслуги за разпрос-
транението на българската култура 
в чужбина на живеещия и работещ 
от дълги години в Чехия наш худож-
ник Валентин Попов. 

ПЪТЕШЕСТВИЯ С ФОТОАПАРАТ 
ИЗ АМЕРИКАНСКАТА ПРИРОДА

На 4 септември галерията на БКИ 
в Прага отвори вратите си за новия 
културен сезон в Чехия с фотоиз-
ложбата „Пътувания из Америка“ на 
Александър Славчев. Представени 
са около 40 великолепни цветни 
фотоси от някои от най-интересните 
кътчета на САЩ – различни резерва-
ти в щатите Юта, Аризона, Флорида, 
Долината на смъртта в Калифорния, 
вулканите и уникалната екзотична 
среда на Хавайските острови. Тези 
свои работи авторът е заснел по вре-
ме на 3-годишното му пребиваване 
в САЩ, когато е прекосил два пъти 
с автомобил огромната страна, без 

да се смятат неколкократните прели-
тания със самолет и хеликоптер над 
нейната територия. Затова част от 
изложените тук снимки са правени 
от въздуха. 
Александър Славчев е един от 
българските фотографи, започнал 
творческия си път като любител (от 
този период има награди от прочу-
тите през 80-те години фотовакан-
ции по Черноморието), а по-късно 
се е утвърдил в чужбина – в Европа 
(най-вече в Чехия) и в САЩ, където 
е завършил най-старото фотограф-
ско училище в света – Нюйоркския 
институт по фотография. Работи 
в областта на приложната, портрет-
на и експериментална фотография. 
Снима черно-бяло и цветно, използ-
ва класическа и дигитална техника. 
Свободното си време посвещава на 
природата, откъдето обикновено се 
завръща с чудесни пейзажни сним-
ки, каквито бяха показани и излож-
бата му в галерията на Българския 
културен институт. Славчев е добре 
познат сред местните културни 
среди и българската общност и нес-
лучайно неговият вернисаж събра 
много почитатели на фотографското 
изкуство в чешката столица.
Асен Милчев

Български културен институт
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