Снимка: БКИ

На 2.12.2010 г. в галерията на БКИ
– Прага бе открита последната
за годината изложба – „Алегории
и фантазии“, графики на българския
художник Борис Бранков. Изложбата
представя 33 цветни литографии –
ръчен печат. Творбите са печатани по
класическия начин направо от литографския камък на стара печатарска
преса марка Краузе от 1940 г. Бранков работи в областта на свободната
графика, малоформатните творби
и екслибриса. Неговите графики имат
силен експресивен изказ, не им липсва абстрация и оригиналност. Екслибрисите му се отличават с реалистична
рисунка и финни цветни нюанси.
Борис Бранков е роден в София
през 1945 г. Завършва Националната художствена академия в София,
специалност графика при професор
Евтим ТомовПрез 1982 г. печели пър-

ва награда за графика „Южна пролет“.
Работи в областта на илюстрацията
и оформление на книгата в издателство „Отечество“ в София Завежда
Графичната база на Националната
художествена академия в София
В периода 1998–2001 г. работи
в литографското ателие на Галерия
„У Пръстену“ в Прага. От 2000 ръководи пролетни литографски курсове
в Германия. От 1976 работи в областта на графиката и илюстрацията.
От септември 1997 живее и работи
постоянно в Прага.
Известният в Прага български
художник е и илюстратор на 40
книги за деца и възрастни. Член е на
Съюза на българските художници
и на Новото сдружение на Пражките
художници. Негови графики са притежание на Националната галерия
в София и присъстват в редица част-
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ни колекции. Участвал е в редица
български и международни графични изложби (Биенале на графиката
във Варна, Минипринт – Словения,
Интерграфик – Берлин, Малка графика – Белград, изложби конкурси
в Испания, Белгия, Италия, международна изложба в Германия, изложба
в Галерия Вишехрад и др.)
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ствието на Дома на националните малцинства и на Българския
културен институт в чешката
столица. В програмата на концерта бяха включени творби на
Йохан Себастиан Бах, Волфганг
Амадеус Моцарт, Георг Фридрих
Хендел, Франц Шуберт, Йоханес
Брамс, Камий Сен Санс.
Силвия Георгиева e известна
Силвия Георгиева
българска чембалистка и органистка. Завършила е Пражката
музикална академия със специалоперни театри, сред които опериност орган и чембало. Концертира
те в Париж, Бърно, Виена, Берлин,
в България, Чехия, САЩ, Русия,
Мюнхен, Франкфурт. Изявява се и на
Румъния, Полша, Германия, Австрия,
сцените на Арена ди Верона и ЛонИталия, Швейцария, Белгия, Франция
донския „Royal Albert Hall“. Румънското
и др. Дискография: „Sylvia portrait“,
сопрано пее на музикални фестивали
Библейски сонати на Кунау, комплект
в Италия и в Залцбург. Работи със
от 4 диска със сонатите на И. А. Бенда
световноизвестни диригенти – Пиер
(световна премиера). Репертоарът й
Джорджо Моранди, Маурицио Арена,
включва музикални произведения
Зубин Мета и др. Репертоар: „Аида“,
от пет столетия. Силвия Георгиева
„Набуко“, „Отело“, „Тоска“, „Турандот“,
е защитила докторска дисертация на
„Трубадур“, „Манон Леско“, „Дама
тема „Бароковата теория на афектите“ Пика“, „Дон Жуан“, „Русалка“, „Йенуфа“.
в пражката Музикална академия.
Анда Луиз Богза е носител на наградаСолистката на Държавната опера
та „Талия“ за 2007 г. за ролята на Мини
Прага Анда Луиз Богза завършва
в „Момичето от Златния запад“.
Музикалната академия в Прага.
Певицата гастролирала на световните
д-р Красимира Мархолева
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Снимки: архив

На 4 декември 2010 г. българската
органистка и чембалистка Силвия Георгиева и румънската оперна певица
Анда Луиз Богза изнесоха адвентен
концерт в Eвангелистката църква на
улица „Корунни“ в Прага. Концертът
бе под егидата Българската културнопросветна организация „Св. Св. Кирил
и Методий“ и се проведе със съдей-
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