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 ТаланТ и ТворчесТво 

Лятна сцена

На 17 юни, в зала „Ру-
долфинум” в Прага, се 
проведе гала-концерт 

на 46-ото издание на междуна-
родния младежки радиоконкурс 
„Концертино Прага”.  Българско-
то трио „Апасионато” триумфира 
на най-голямата пражка сцена с 
виртуозни изпълнения, възна-
градени с дълги аплодисменти.

Младите български музиканти 
Росен Гамев – цигулка, Пенка Пе-
ткова – виолончело и Йоана Лам-
брева – пиано, спечелиха първо 
място в категорията „трио” и 
специалната награда на Чешко-
то радио „Хелена Караскова” за 
най-добри сред победителите във 
всички категории. Те са учени-
ци в Националното музикално 
училище „Любомир Пипков” – 
гр. София, в класа по камерна 
музика на Даниела Николаева-
Черпокова.

След тържествената вечер в 
Прага, трио „Апасионато” участ-
ва и в концертите на Южнобо-
хемския фестивал „Концертино 
Прага”.

Филмът „Кристо на 75” на 
българския журналист 
и политически наблю-

дател Тома Томов получи първа 
награда в категорията „Изобра-
зително изкуство” на 8-то изда-
ние на международния филмов 
фестивал за европейско изкуство 
Arts&film в град Телч.

В рамките на фестивала, в 
дните от 14-ти до 16-ти юни, 
над 200 филма от 36 държави се 
състезаваха в четири категории: 
„Изобразително изкуство”, „Ар-
хитектура и дизайн”, „Музика, 
театър, филм и литература” и 
„New Generation“ – студентски 
филми.

Фестивалът се провежда в ис-
торическото градче Телч, което  се 
намира в Южна Чехия и е под за-
крилата на ЮНЕСКО. „Arts&film” 
е специализиран фестивал, пос-
ветен на европейското изкуство 
и има състезателен характер. С 
всяка изминала година, популяр-
ността му нараства и привлича 
вниманието на все по-голям брой 
представители на европейските 
артистични среди.

На 26 юни, младите му-
зикантки Илина Илие-
ва (виола) и Христина 

Йорданова (пиано) заедно де-
бютираха в Българския култу-
рен институт в Прага. Концер-
тът включваше творби на Carl 
Stamitz, Bartolomeo Campagnoli, 
Robert Schumann, Max Reger, ос-
вен това на Параскев Хаджиев, 
Георги Златев Чекина и П. Хрис-
тоскова. 

Петнайсетгодишната вио-
листка Илина Илиева е лауреат 
на редица награди от национални 
и международни конкурси. Голе-
мите предизвикателства все още 
я очакват.

Христина Йорданова е млад, 
професионален пианист. Абсол-
вент на Консерваторията в Прага, 
специалност пиано. Понастоя-
щем е студентка трета година в 
университета „Т. Г. Масарик” в 
Бърно, освен това преподава в 
основното училище в Кладно и 
се занимава с корепетиторска 
дейност.
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На 18 юли, в Галерията на 
Българския културен ин-
ститут, беше представен 

българския превод на романа „Об-
служвал съм английския крал” на 

чешкия писател Бохумил Храбал, из-
лязъл от печат в издателство „Коли-
бри”, София, през юни тази година.

Специални гости на вечерта бя-
ха преводачът Васил Самоковлиев, 

управителят на издателство Коли-
бри Раймонд Вагенщайн, главния 
редактор на издателството Силвия 
Вагенщайн и редакторът на романа 
Анжелина Пенчева.
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Поредната спирка от пъ-
туването в духовните и 
географските простран-

ства на Бавария и Бохемия на 
българския художник Атанас Га-
джев и неговата изложба „Кафка 
Експрес“ беше галерията на БКИ 
– Прага, на 3 юли.

Интересното заглавие и още 
по-интересната експозиция при-
влякоха многобройна публика 
– приятели на България и на съ-
временното българско изкуство. 
На откриването в началото на ме-
сец юли присъства и автора на 
изложбата, който представи  своя 
проект „Кафка Експрес“.

Атанас Гаджев работи в об-
ластта на кавалетната и мону-
ментална пластика. Автор е на 
редица интериорни, екстериорни 
и пространствени художествено-
пластични решения. В последно 
време активно се занимава с из-
следване на възможностите на 
различните материали като начин 
за разнообразяване и допълване 
на изразните средства – графика, 
дървопласитка, стенно-монумен-
тална живопис, скулптура.

Българското посолство в 
Прага организира праз-
ничен концерт по повод 

Деня на българската дипломация 
– 19 юли. Концертът се състоя в 
сградата на Посолството. Изне-
соха го младите музиканти Давид 
Мирзоев – цигулка и Мирослав 
Секера – съпровод на пиано. 
Двамата са лауреати на между-
народни музикални конкурси и 
са сред признатите таланти на 
музикалната сцена. В програмата 
на концерта изпълнителите бяха 
включили произведения на Ни-
коло Паганини, Жерардо Матос 
Родригез и др.

Уводни думи произнесе Горяна 
Ленкова, временно управляващ 
Българското посолство в Прага.

На 25 август, Български-
ят културен институт в 
Прага представи Бъл-

гария на 8-то поредно издание 
на мултикултурния фестивал 
„Цветна девятка”. Фестивалът бе 
организиран от Кметството на 
район Прага 9 и събра десетки 
хиляди посетители и около 50 
изложители.

В живописния парк „Подви-
ни”, под мотото „Целият свят за 
един ден”, участваха държави от 
всички континенти. Мултикул-
турният фестивал цели да запоз-
нае пражани с културните особе-
ности на различни страни.

България се представи с бога-
та фолклорна програма и щанд 
с рекламни и информационни 
материали. Публиката имаше 
възможност да се запознае с раз-
личните видове туризъм, които 
предлага страната ни, като бе на-
блегнато на културния туризъм. 
В официалната програма участ-
ва фолклорна група „Българи”. 
Представени бяха и български 
вина и подправки от традицион-
ната българска кухня.




