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На 4 септември в Галерията на Бъл-
гарския културен институт в Прага 
бе представена изложбата „Дизайн 

за интериор“, (дизайнерски проекти за жи-
лищна и обществена среда) на студенти от 
Нов български университет. 

Експозицията включваше дизайнерски про-
екти на студенти от бакалавърската програма 
„Интериорен дизайн“ и магистърската про-
грама „Пространствен дизайн“ в департамента 
„Дизайн“ на Нов български университет, пред-
ставени от куратора на изложбата Иванка До-
брева-Драгостинова. Тя бе подбрала някои от 
най-добрите и атрактивни дизайнерски реше-
ния на студентите за жилищната и обществена-
та среда във вид на проекти и 3D визуализации. 
Интерес предизвикаха показаните лампи – за-
щото какво е помещение без светлина – някои 
от тях бяха дело на госпожа Добрева, която бе 
заложила на екологичния дизайн и естествени-
те материали, а други са били направени специ-
ално за пражката публика – лампа, напомняща 
за емблематичната чешка бира, „Пингвините“, 
вдъхновена от историята за съдбата на тези 
мили животни по време на наводнението в 
Пражката зоологическа градина. 

По-голяма част от проектите бяха предста-
вени от три симпатични момичета, студентки в 
в Нов български университет. Сред експонати-
те можеха да се видят мини модели на мебели, 
излезли изпод ръцете на известни световни 
дизайнери, идеи за търговски център, за жи-
лищно обзавеждане... Чешката публика дълго 
разглеждаше снимката на един вече реализи-
ран проект – реконструкция и вътрешен ди-
зайн на подпокривно пространство. 

Вярно е, че в днешно време никак не е ев-
тино човек да се впусне в авантюрата „ремонт 
и ново обзавеждане“, но е безспорно, че се 
нуждае от професионален съвет, а когато съ-
ветникът е млад и талантлив, пълен с ориги-
нални идеи, може би нещата ще се получат.  ◆

 От 15 септември до 12 октомври в Прага, на терито-
рията на манастира „Св. Иржи“ в Храдчани, се про-
веде Осмия международен фестивал на архитекту-
рата и урбанизма „Architecture week Прага 2014“ 

За поредна година нашето участие на фестивала се осъ-
ществи от Българския културен институт, под патрона-
жа на Н. Пр. Лъчезар Петков. 

 Посетителите имаха възможност да видят ръчно изра-
ботения макет на Античния театър в Пловдив. Изграден в 
началото на II в. от н.е. по времето на император Траян, те-
атърът е бил една от най-значимите обществени сгради на 
Тримонциум (Пловдив), забележителна с архитектурната си 
представителност и великолепие. Античният театър поби-
рал до 7 хиляди зрители. Сцената е била украсена с фризове, 
корнизи и статуи. Разкрит е при археологически разкопки, 
проведени през 1968-79 година. От амфитеатралния теа-
трон са оцелели 20 от всичко 28 реда. Включен в границите 
на архитектурния резерват „Старинен Пловдив“, днес теа-
търът се вписва в неговия ансамбъл като най-емблематич-
ният паметник на непрекъснатата културно-историческа 
приемственост, осъществена върху Трихълмието през ве-
ковете и продължава живота си, превръщайки се в сцена 
на много културни събития. Представеният в Прага модел 
илюстрира една от най-ранните епохи в човешката история, 
презентирани на Фестивала. 

Част от съпътстващата програма на фестивала „Archi-
tecture Week Прага 2014“ бе и изложбата с фотографии на 
Иво Хаджимишев „Културните паметници на България в 
ЮНЕСКО“, подредена в Галерията на Българския културен 
институт. Експозицията включва мащабни фотографски 
пана на Иво Хаджимишев, на които е запечатано част от ар-
хитектурното богатство на България. Фотографът е заснел 
културните паметници в страната ни, включени в списъка 
на световното архитектурно наследство на ЮНЕСКО: Ма-
дарският конник, Тракийската гробница край Казанлък, 
Ивановските скални църкви, Тракийската гробница край 
Свещари, старият град на Несебър, Боянската църква и 
Рилският манастир.   ◆

Макетът на Античния театър

Иванка Добрева (вляво) и Галина Тодорова, 
заобиколени от младите дизайнерки


