
20 Роден глас

Международна изложба
с българско участие

През 2013 г. Пражката галерия на чешкото стъкло 
за пети път обяви наградата на името на извест-
ния чешки стъклар Станислав Либенски. Кон-

курсът е за млади творци от цял свят, за абсолвенти на 
бакалавърски или магистърски учебни програми, които 
използват в работите си стъклото като материал.

Международно жури, съставено от известни тво-
рци на стъклото предварително оценяват представени-
те творби и определят наградите, и чак тогава крехките 
творения се излагат пред широката публика. Първата на-
града бе определена на 19 септември, ден преди официал-
ното откриване на изложбата. Победителят печели три-
седмично пребиваване в стъкларското училище Pilchuck 
Glass School в Съединените щати, където има възможност 
да твори в международна обстановка, да се срещне със 
свои колеги, да трупа ценен опит. 

От 20 септември до 1 декември стъклените творе-
ния могат да бъдат разгледани в изложбените зали на 
Летния дворец на кралица Анна (Kralovský letohradek). 
България е представена от Елизар Милев с проекта му 
„Символ“. Младият българин е завършил Националната 
художествена академия в София, има изложби в Бълга-
рия, Дания, Великобритания, а сегашната му творба е 
четвъртото му представяне в Чехия, откъдето си тръгва 
с две номинации в конкурса „Награди на Станислав Ли-
бенски“ – през 2011 и през 2013 г.  ◆

„Младите творци, особено в областта на стъклото, трябва 
да се подкрепят, защото Чехия е държава с традиции в тази об-
ласт. Наградата на името на Станислав Либенски е не само почит 
към този излючителен чешки стъклар, но и мотивация за млади-
те, за да продължат да работят в сферата на стъклото.“

 Катерина Чапкова, 
 директор на Пражката галерия на чешкото стъклоВ рамките на седмото издание на международ-

ния фестивал ARCHITECTURE WEEK ПРАГА 
2013, в началото на месец октомври бе открита 

изложба със 745 паметника от 157 страни, включе-
ни в списъка на ЮНЕСКО. Събитието протече под 
патронажа на ЮНЕСКО и президента на Република 
Чехия Милош Земан. Съчетанието на наследството и 
съвременността е актуална тема днес поради интереса 
към съхраняването на традициите и тяхното вписва-
не в съвременния ритъм на градския живот. Между 
тях разбира се не липсваше България, представена с 
макета на църквата „Христос Пантократор“ (Вседър-
жател) от XIII-XIV век – една от най-забележителните 
и най-добре запазени средновековни църкви в Несе-
бър. За поредна година родното участие се реализира 
от Българския културен институт, в сътрудничест-
во с проекта „България на длан“ и община Несебър. 
Умаленото копие на несебърската църква „Христос 
Пантократор“ бе предоставено безвъзмездно от авто-
ра на проекта Съни Сънински за участие в пражкия 
фестивал. „България на длан“ е изготвен по предва-
рително разработен дизайнерски проект и е съставен 
от триизмерни умалени копия на най-известните кул-
турно-исторически сгради и паметници на България, 
подредени на площ от 800 кв. метра. Макетите са 
снабдени с озвучителни тонколони и художествено 
осветление, за да „оживеят“ в светлина и звук. Към 
всеки модел са изработени и фигурки на хора, създа-
ващи усещането за историческата епоха, както и за 
действие и живот. Всеки посетител чрез интерактив-
на компютърна система може да „оживи“ макетите и 
да бъде част от презентацията. Проектът „България 
на длан“ е уникална експозиция от модели – витрина 
на културно-историческото наследство на България 
и си заслужава емоцията от видяното.  ◆

Световното наследство
на ЮНЕСКО – на Храдчани

и си заслужава емоцията от видяното.  ◆

Текст: Милка Кралчева | Снимки: „Роден глас“ 
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