
11брой 4/2014

С
Ъ

Б
И

ТИ
Я

Изключителен символ на близост
На 2 юли, по инициатива на българския посланик в Чешката република, Лъчезар Петков, и с подкрепата на по-
сланиците на държавите-членки на ЕС, в посолството на Република България в Прага се състоя благотворителна 
изложба под надслов „Къде е Босна?”. Целта на събитието бе набирането на финансови средства в помощ на Бос-
на и Херцеговина, която бе застигната от унищожителни наводнения през месец май т. г. Изложбата включваше 
около 70 художествени фотографии от град Мостар и околностите му, а неин автор е българката Ваня Дрянкова.

На събитието присъст-
ваха госпожа Данка 
Савич, посланик на 
Босна и Херцеговина 
в Чешката република 

и членове на мисията, посланиците на 
Австрия, Белгия, Гърция, Ирландия, 
Испания, Люксембург, Латвия, Слове-
ния, Хърватска, Македония, Молдова, 
Грузия, Румъния и други представи-
тели на дипломатическия корпус в 
Прага, директори на Дирекции в чеш-
кото МВнР, представители на българ-
ската общност в Чехия, на медиите, на 
академичните и културни среди.

 Изложбата бе открита от посланик 
Лъчезар Петков, който нарече инициа-
тивата „изключителен символ на бли-
зост между нашите народи”. Цитирай-
ки думите на Джон Ленън „Любовта 
е отговорът”, българският посланик 

припомни, че през миналото столетие 
Балканите бяха сполетени от войни, но 
в последните годините техните народи 
все повече се сближават. Господин Пет-
ков сподели, че автор на идеята за тази 
изложба е Горяна Ленкова, а фактът, че 
фотографката е българка, омъжена за 
босненец, им подсказва хрумването да 
превърнат изложбата в събитие с бла-
готворителна цел. 

От своя страна посланик Савич 
благодари за инициативата и за готов-
ността на посланик Лъчезар Петков и 
на колегите му от Българското посол-
ство да бъдат домакини на събитието, 
както и на фотографката, предоста-
вила срахотните си снимки. Госпожа 
Савич обясни, че от наводненията са 
засегнати 1 000 000 души от 3 500 000-
ото население на Босна и Херцегови-
на, а според изчисленията ще бъдат 

необходими 2 милиарда евро, за да 
бъдат възстановени всички щети – 
сума, непосилна за държавата им. Ето 
защо Босна и Херцеговина е благодар-
на за всяка международна помощ, за 
всяка инициатива, привличаща об-
щественото внимание. 

Благотворителната изложба бе 
подредена в един от представителни-
те салони на нашето посолство, а по-
сетителите нямаше как да не забеле-
жат афиша още на входа на залата и да 
не поспрат пред посланието на Ваня 
Дрянкова: „Когато бях малка, след 
чутото по новините, за да се успокоя, 
попитах майка си: „Къде е Босна и 
далеч ли е от нас? А днес, 22 години 
по-късно, децата ми отидоха на гости 
при баба и дядо, именно там“. Фото-
графката разказа пред публиката, че 
съпругът й е от Босна, запознали са се 
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в Гърция, а сега живеят в Прага. Това 
е първата й изложба, без да е про-
фесионален фотограф, макар че има 
желание в бъдеще да се насочи по-
сериозно към тази професия. Обект 
на художествените фотографии са 
град Мостар и неговите околности. 
Наблюдателното око на авторката е 
уловило не само красотата на приро-
дата, но и контрастът между очарова-
нието на спокойствието и тишината, 
и полуразрушените сгради, спомен от 
войната или от един друг свят, отдавна 
изчезнал. Кокетните къщички, обик-
новените житейски ситуации са пре-
върнати в изкуство, в наслада за окото. 
Интересни са и снимките от пчелина – 
Ваня Дрянкова сподели, че свекърът й 
е пчелар, а за гостите беше донесла мед, 
собствено производство. 

Всички фотографии са направени 
с обикновен 50-милиметров обектив, 
наподобяващ човешкото око, родени 
са спонтанно при поредното посеще-
ние в Босна, където живеят родителите 
на съпруга й. Фактът, че след официал-
ното откриване трудно се добрах до ав-
торката, за да я поздравя и разговарям 
с нея, е показателен, че тази спонтанна 
фотосесия и интересната идея на орга-
низаторите е успешна. 

Гостите имаха възможност да 
си купят снимки или да дарят фи-
нансови средства, или пък и двете 
едновременно. Събраните чрез бла-
готворителната проява средства са 
преведени по специално откритата 
за целта сметка към посолството на 
Босна и Херцеговина.  ◆


