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Награда за млад български художник
От 19.3. до 24.3. в Прага за два-

найсети път се проведе Пана-
ирът на съвременното изкуство Art 
Prague – единственото изложение 
на съвременното изобразително 
изкуство на територията на Чехия. 
Организаторите съобщават, че „ос-
новните участници в панаира са от 
Чехия, Холандия, Индия, Тайван и 
Франция, като сред тях са галериите 
„Bleibtreu”, „Millennium”, „Mathieu”, 
„Litera”, „Prinz Prager Gallery”, „Th e 
Chemistry Gallery”, „Art Traffi  c”, 
„Vltavín”, „Navrátil”, „Gambit” и други. 
Освен доказани имена като Сикора, 

Коларж, Малих, Пацовска, Григар, 
Шимотова, Ритщайн, Майнер, На-
чехрадски, на панаира се излагат и 
творби на средното и най-младото 
поколение, съпроводени от редица 
тематични проекти.” 

Един от младите художници е 
Любе Петров, български художник, 
установил се в Прага, представен в 
галерия „Майнерова”, в която може 
да се видят още картини на Мартин 
Райнер, Бара Хластакова, Адам Ка-
шпар и Алфред Симунек.

Художникът е представял своите 
произведения на няколко изложби 

Дни на европейските филми
От 11 до 18 април в Прага, от 19 до 

25 април в Бърно и в други чешки 
градове, се състоя 20-ия Фестивал на 
европейското кино, протекъл под па-
тронажа на Алена Ханакова, министър 
на културата на Чешката република, и с 
организационното участие на много по-
солства и културни институти в Прага. 

Съвременната европейска кинема-
тография е отражение на културното, 
човешкото и езиковото разнообразие 
на Стария континент, а благодарение на 
това възникват много интересни фил-
ми, които са изповед на времето, в кое-
то живеем. Филмът е не само културна 

ценност, но и източник на историческа 
и съвременна информация за общество-
то, разкрива националната идентичност 
на държавата и нейните граждани в кон-
текста на обединена Европа. 

България беше представена с лен-
тата „Кецове” на режисьорите Иван 
Владимиров и Валери Йорданов, която 
е включена в секцията „Národní liga” 
– кандидати на европейските страни 
за номинация за Оскар в категорията 
„Най-добър чуждоезичен филм”. „Ке-
цове” бе показан за пръв път в Прага 
през 2012 г. по време на Четвъртия фес-
тивал на българските филми.  ◆

Чешка премиера на „Милениум” 
международен фестивал на документалните филми

От 23 до 26 април, в Европейския 
дом и Дома на защитниците на 

природата – Прага, се проведе фести-
валът „Милениум”, организиран от 
сдружение „Заедно”. Това е фестивал 
от номадски тип и ще пътува из Чехия, 
така както пътува из Европа – Литва, 
България, Люксембург, Франция. Ро-
дина на Фестивала е Белгия, а негов 
инициатор и организатор – Diogene, 
Non-Profi t-Making Association-ABSL, 
Брюксел. Общо в проекта участват 10 

европейски държави. 
Сред най-значимите теми на до-

кументалните филми могат да се оч-
ертаят: Бедността и увеличаващата се 
разлика между много бедните и изклю-
чително богатите. Основните човешки 
права и тяхното нарушаване – правото 
на образование и здравеопазване, пра-
вата на жените и децата; Промяната на 
климата и защитата на околната сре-
да; Мултикултурното общество – как 
функционира и как комуникира.  ◆

Културна панорама

в БКИ-Прага. На 18 март 2013 г. та-
лантливият творец получи наградата 
UniCredit Art Prague Young Award.  ◆

Текст: „Роден глас” | Снимки: БКИ - Прага, „Заедно”
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