
Н а събитието присъстваха офи-
циални гости, представители 

на различните малцинства и прия-
тели на изкуството, ценящи различ-
ното и красивото.

Художниците, които изложиха 
своите картини бяха Лада-Каролина 
Бъчварова, Севдалина Коваржова 
Костадинова, Луиза Станева, Павел 
Харапов, Тодор и Александър Янко-
ви.

Вечерта бе приятна, изпълнена 
с топла „българска“ атмосфера, мила 
публика и всичко това – придруже-
но от чаша хубаво българско черве-
но вино!

Желая от сърце много успехи 
и плодотворни дни на художниците 
и до нови срещи на тяхната следва-
ща експозиция!

на 3-ти декемвРи, в дома на малцинствата в пРаГа, имахме удо-
волствието да видим откРиването на изложБата „цветна зима“, 
съставена от каРтини на БълГаРски художници, живеещи в пРа-
Га. съБитието Бе оРГанизиРано от сдРужение „заедно“ с подкРе-
пата на кметството на ГРад пРаГа, които съдействаха за излаГа-
нето на каРтините в дома на малцинствата. 

„Цветна зима“ обагри 
Дома на малцинствата

 Севдалина Коваржо-
ва Костадинова представи 
оригинални творби – серия 
от живописни картини, ри-
сувани с акрилни бои вър-
ху прозрачно фолио. Това 
всъщност са вид стъклописи, 
които ако бъдат поставени 
в свободното пространство, 
ще могат да се разглеждат 
и от двете страни.
Севда и Лада посветиха сво-
ето участие на милата ни 
приятелка Бойка Добрева.

Лада-Каролина Бъчварова 
изложи чудесна колекция от 
живописни творби в топли 
цветове, рисувани с акрилни 
бои на платно.

Луиза Станева, дългогодишната учителка по изоб-
разително изкуство в Българското училище, се 
представи с прекрасни творби, рисувани с акрил на 
платно. Забелязано бе използването на интересна 
техника, която прави платната да изглеждат съста-
рени, а формите – мистични и романтични.

 Павел 
Х а р а п о в 
представи 
невероят-
ните си дър-
вени пластики 
и кукли. Оригинал-
ното при неговите 
творби е, че всички са 
функциониращи. По 
време на откриването 
Павел любезно и само-
отвержено показваше 
как малките строители-
кукли на конци товарят 
пясък, тикат колички... 
или просто с „дървени-
те“ си движения разве-
селяват публиката.

 Не на последно място, в изложбата взеха участие с красивата си жи-
вопис и рисунки баща и син Тодор и Александър Янкови. На Сашко пожела-
ваме успех на кандидатските изпити!
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c ТЕКСТ: Цветелина Самоволска  СНИМКИ: Петър ралев


