
Свои работи: колажи, рисунки, живо-
пис с акрил, илюстрации, съм излагала 
освен в Опава и в много моравски гра-
дове. Последната ми изложба „Другото 
лице“ бе през април 2013 г. в Дома на 
книгата „Либрекс“ в Острава. На нея 
представих свои творби от последни-
те две години.

Каква е спецификата на Вашето 
творчество?
Творчеството си от последните две го-
дини съм обединила в цикъла „Друго-
то лице“. Изхождах от това, че обект на 
моите творчески търсения е човекът 
със своя вътрешен свят. Човешката 
фигура и главата, а още по-конкретно 
– лицето, са само художествената фор-
ма, която съм избрала, за да предам 
образност на нещата. Моята гледна 
точка е от другата, скритата, невидима 
страна на субекта.
Рисунката за мен е най-бързият и не-
посредствен начин за изобразяване 
на реалността. Рисунката е субективен 
израз на възприеманата действител-
ност, затова и работите ми се отли-
чават със специфична стилизация 
и характерна деформация.
Двата триптиха от последната излож-
ба в Острава представляват фигура-
тивна композиция в гротескно-екс-
пресивен стил. Това е продължение 
на изложбата ми от колажи и рисунки, 
изложени в Музея на Леош Яначек 
в Хуквалди през 2011 г.

Избраната от мен 
техника – колаж, със 
своята богата структу-
ра на маската и цвета 
още повече подсилва 
художествения израз. 
Силата на ярките багри 
и цветовия контраст 
правят въздействието 
на картините неверо-
ятно.

Вие вече сте се нало-
жили като талантлив 
художник пред чеш-
ката общественост. 
Как се реализират 
синовете Ви?
Педагогическата ми 
дейност, моята самос-
тоятелна творческа 
дейност и, разбира 
се, на първо място 
семейното щастие, ме 
карат да се чувствам 
пълноценна.
Големият ми син Петър 
завърши Художестве-
ното училище в Остра-
ва и продължава обучението си във 
Факултета по изящни изкуства към 
Остравския университет. Той вече 
е мой колега в „Ателието“ и води част 
от курса. Малкият ми син Иван-Алек-
сандър учи в училище за гастрономия 
и туризъм. Може да се каже, че сме 

щастливо семейство. Имаме добри 
приятели и колеги в Чехия. Обичаме 
родината си и всяко лято пътуваме 
до България. Прекарваме там по два 
месеца в къща в Балкана.

Сирма Зидаро-Коунова
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Концерт по случай 24 май 
в Българското посолство

На 22 май в Огледалната зала на Посолството на 
Република България в Прага на ул. „Краковска“ 6 
по случай Деня на българската просвета и кул-
тура и на славянската писменост се проведе 
концерт на софийския хор „Славянски звуци“ 
с диригент Милен Иванов. Той бе организиран 
от Посолството на Република България в Чехия 
и Българския културен институт в Прага. В про-
грамата прозвучаха произведения на българ-
ски композитори, както и черковнославянски 
песнопения.
След концерта извънредният и пълномощен 
посланик на Република България в Чехия Лъче-
зар Петков награди преводачите на българска 
литература, спечелили награди в конкурса за 
„Превод на българска художествена проза и по-
езия“ за студентите-българисти. (М.З.)
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По време на работа в с. Говежда, 
Монтанско, 2013 г.

Хор „Славянски звуци“


