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Двеста години Верди
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Това е надсловът на Пражката изложба плакати, открита на 5 септември в галерията на Българския кул-
турен институт. Оригинално подредената експозиция е част от Седмото триенале на сценичния плакат в 
София и е посветена на композитора Джузепе Верди и неговото безсмъртно творчество.

Изложбата се пред-
ставя пред наши-
те сънародници и 
пред чешката публи-
ка като резултат от 

съвместната работа на БКИ-Пра-
га, Държавния културен институт 
към Министерството на външните 
работи на Република България и 
Международното триенале на сце-
ничния плакат, като откриването 
на пражкия вернисаж предхожда 
официалната проява в София. На 
фона на Вердиевата музика и на 
изпълнението на Гена Димитрова, 
изложбата бе официално открита 
от директора на БКИ. Госпожа То-
дорова подчерта, че отдавайки по-
чит към сътвореното от Верди, не 
можем да не споменем и незабра-
вимите български гласове – на Гена 
Димитрова, която започва кариера-
та си с операта „Набуко“, пее в „Си-
лата на съдбата“, „Бал с маски“, на 
Николай Гяуров и неговите арии в 

„Дон Карлос“, „Набуко“, „Атила“, на 
Борис Христов и изпълненията му 
в „Реквием“ и „Дон Карлос“. 

Посетителите имаха възмож-
ност да разгледат експозицията, 
състояща се от 20 плаката, подбра-
ни от общо 350, подготвени от ав-
торите им през последните три го-
дини специално за участието им на 
Седмото триенале. 

Триеналето води началото си от 
1995 г., през 2013 се провежда от 3 
до 31 октомври в София, превръ-
щайки я за седми пореден път в све-
товна столица на плаката. Събитие-
то е част от културния календар на 
годината и се провежда в подкрепа 
на кандидатурата на София за Евро-
пейска столица на културата – 2019. 
Международното триенале има за 
цел да представи най-интересните 
постижения на художниците от цял 
свят, работещи в сферата на плака-
та, свързан с всички форми на сце-
нична изява: театър, опера, балет, 

оперета, мюзикъл, цирк, куклен 
театър, пантомима, концерти, фес-
тивали, вариете, естрада и др. На 
тазгодишното триенале участват 
творци от 30 страни, представящи 
най-доброто, създадено в областта 
на класическите и модерни форми в 
целия свят. Сред участниците са 33 
български артисти, повечето млади 
автори и дебютанти. 

На изложбата в Прага бяха пред-
ставени плакатите на Ненко Ата-
насов, Райна Дудункова, Божидар 
Йонов, Кирил Златков, Борислава 
Караджова, Анна Симеонова, Ди-
митър Трайчев... Участва и чешкият 
творец Ян Райлих, чийто предишен 
плакат видяхме в изложбата „Букви-
те на България – азбука на Европа“. 

Плакатите с лика на Джузепе Вер-
ди и мотиви от негови произведения 
през октомври продължават своето 
пътешествие в Прага, допълвайки 
артистичната атмосфера на Държав-
ната опера.  ◆


